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(1) Текст от значение за ЕИП
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Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок
на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.

5.4.2014 г.
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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 331/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2014 година
за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране
(програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на решения на Съвета 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО,
2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 133 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

Съюзът и държавите членки сами са си поставили за цел да приемат мерките, необходими за използването на еврото
като единна парична единица. Тези мерки включват защита на еврото срещу фалшифициране и свързаните с него
измами, като по този начин се повиши ефективността на икономиката на Съюза и се осигури устойчивост на
публичните финанси.

(2)

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета (3) предвижда обмен на информация, сътрудничество и взаимна помощ,
като по този начин изгражда хармонизирана рамка за защита на еврото. Действието на посочения регламент бе
разширено с Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета (4) по отношение на онези държави членки, които не са
приели еврото като своя единна парична единица, така че да се осигури равностойно ниво на защита за еврото в
целия Съюз.

(3)

Действията, целящи насърчаване на обмена на информация и персонал, техническа и научна помощ и специали
зирано обучение, подпомагат значително защитата на единната парична единица на Съюза срещу фалшифициране и
свързаните с това измами, и следователно и постигането на високо и равностойно ниво на защита в целия Съюз,
като същевременно демонстрират способността на Съюза да се справи с тежката организирана престъпност.

(4)

Програмата за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл“) допринася за повишаване на осве
домеността на гражданите на Съюза, като подобрява защитата на еврото, най-вече чрез редовно оповестяване на
резултатите от подкрепяните от тази програма действия.

(1) ОВ C 137, 12.5.2012 г., стр. 7.
(2) Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
11 март 2014 г.
(3) Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу
фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6).
(4) Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001
относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите членки, които не са приели
еврото за своя единна валута (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 11).
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(5)

Помощта за такива действия, оказвана в миналото по линия на решения 2001/923/ЕО (1) и 2001/924/ЕО (2) на
Съвета, които впоследствие са били изменени и допълнени с решения 2006/75/ЕО (3), 2006/76/ЕО (4),
2006/849/ЕО (5) и 2006/850/ЕО (6) на Съвета позволи засилването на действията на Съюза и държавите членки
в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране. Целите на програма „Перикъл“ както за периода
2002—2006 г., така и за периода 2007—2013 г. бяха успешно постигнати.

(6)

В своята оценка на въздействието, извършена през 2011 г., за да прецени дали програмата „Перикъл“ следва да бъде
продължена, Комисията достигна до заключението, че програмата „Перикъл“ следва да бъде подновена с подобрени
цели и методология.

(7)

Препоръката в оценката на въздействието беше, че следва да се продължат и допълнително да се развият действията
в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране на равнището на Съюза и на държавите членки, като се
вземат предвид новите предизвикателства в контекста на бюджетните ограничения. Съгласно новата програма
„Перикъл 2020“, предложенията, представяни от участващите държави членки, могат да включват участници от
трети държави, ако тяхното участие е важно за защитата на еврото.

(8)

Следва да се гарантира, че програма „Перикъл 2020“ е съвместима с други релевантни програми и действия и ги
допълва. Следователно, с оглед изпълнението на програмата „Перикъл 2020“, в рамките на комитета, посочен в
Регламент (ЕО) № 1338/2001, Комисията следва да проведе всички необходими консултации с основните участващи
страни (по-специално компетентните национални органи, определени от държавите членки, Европейската централна
банка и Европол) за да оцени нуждите във връзка със защитата на еврото и по-специално по отношение на обмена,
помощта и обучението.

(9)

Програмата „Перикъл 2020“ следва да се прилага при пълно спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7). В съответствие с посочения регламент, не се допуска един
ствената цел на безвъзмездните средства да бъде закупуване на оборудване. Безвъзмездните средства имат за цел да
подкрепят финансово дейност, предназначена да подпомогне постигането на цел на политиката на Съюза.

(10)

Значението на еврото като световна валута изисква подходящо равнище на защита на международно ниво, която
може да бъде постигната чрез предоставяне на средства за закупуване на оборудване, което да бъде използвано от
агенции на трети държави при разследване на случаи на фалшифициране на еврото.

(11)

Оценката на програмата „Перикъл“, извършена със заинтересованите страни, свидетелства за добавената стойност на
тази програма, а именно високо ниво на сътрудничество между държавите членки и с трети държави, както и
взаимно допълване с действия, предприемани на национално ниво, което води до повишена ефективност. Очаква се
продължаването на програма „Перикъл“ на равнището на Съюза да допринесе съществено за поддържане и понататъшно повишаване на високото ниво на защита на еврото, съчетано със засилено трансгранично сътрудничество,
обмен и помощ. Успоредно с това чрез колективно организираните действия и обществени поръчки ще бъдат
постигнати общи икономии за разлика от евентуални самостоятелни национални инициативи.

(12)

Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета независим междинен доклад за оценка
относно изпълнението на програмата „Перикъл 2020“ и окончателен доклад за оценка относно постигането на
целите ѝ.

(1) Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото
срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50).
(2) Решение 2001/924/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за разширяване на действието на Решението за създаване на програма за
обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите членки, които не са приели
еврото като единна валута (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 55).
(3) Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма
за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40).
(4) Решение 2006/76/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за разширяване на прилагането на Решение 2006/75/ЕО за изменение и
разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото от фалшифициране
(програма „Перикъл“) по отношение на държави членки, които не участват в програмата (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 42).
(5) Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване
на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 330, 28.11.2006,
стр. 28).
(6) Решение 2006/850/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за включване на неучастващите държави членки в приложното поле на
Решение 2006/849/ЕО за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за (ОВ L 330,
28.11.2006 г., стр. 30).
(7) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.,
стр. 1).

5.4.2014 г.
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(13)

Настоящият регламент спазва принципите на добавена стойност и пропорционалност. Програма „Перикъл 2020“
следва да улеснява сътрудничеството сред държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита
на еврото срещу фалшифициране, без да отнема отговорностите на държавите членки и като използва ресурсите поефикасно, отколкото би могло да се постигне на национално ниво. Действията на равнище на Съюза са необходими
и обосновани, тъй като е ясно, че те помагат на държавите членки при колективната защита на еврото и насърчават
използването на общи структури на Съюза с цел увеличаване на сътрудничеството и обмена на информация между
компетентните органи.

(14)

Програмата „Перикъл 2020“ следва да се прилага за период от седем години, за да се изравни продължителността ѝ
с тази на многогодишната финансова рамка, предвидена в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (1).

(15)

С цел гарантиране на еднакви условия за изпълнението на програмата „Перикъл 2020“, на Комисията следва да се
предоставят изпълнителни правомощия. Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се
определят приоритетите, разбивката на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства
за действия. В рамките на посочения в Регламент (ЕО) № 1338/2001 комитет Комисията следва да обсъжда с
държавите членки прилагането на настоящия регламент. Изключителни и надлежно обосновани случаи, за които е
необходимо увеличение на съфинансирането с цел държавите членки да разполагат с повече икономическа гъвкавост,
като по този начин получават възможност да реализират и завършват по удовлетворителен начин проекти за защита
и гарантиране на еврото, следва да бъдат част от годишната работна програма.

(16)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на програмата „Перикъл 2020“,
който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение
от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина,
сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (2), за Европейския
парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(17)

С цел да се осигури известна гъвкавост при разпределението на средствата, на Комисията следва да бъде делегирано
правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с
оглед промени в индикативното разпределение на тези средства. От особена важност е по време на подготвителната
си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и
изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на
съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(18)

През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани с пропорционални
мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, събиране на изгубени,
недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е необходимо, административни и финансови
санкции.

(19)

Решения 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО следва да се
отменят. За целите на изпълнението на финансовите ангажименти, свързани с действията, предвидени по посочените
решения следва да се предвидят преходни мерки.

(20)

Целесъобразно е да се осигури плавно преминаване без прекъсване от програмата „Перикъл“ към програмата
„Перикъл 2020“, както и продължителността на програмата „Перикъл 2020“ да бъде приведена в съответствие с
Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013. Поради това програмата „Перикъл 2020“ следва да се прилага от 1 януари
2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет
Създава се многогодишна програма за действие с цел насърчаване на действия за защита и гарантиране на еврото срещу
фалшифициране и свързаните с това измами „Перикъл 2020“ („Програмата“) за периода от 1 януари 2014 г. до
31 декември 2020 г.
(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
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Член 2
Добавена стойност
Програмата активно насърчава и води до повишаване на транснационалното сътрудничество за защита на еврото в рамките
на и извън Съюза, както и с търговските партньори на Съюза, като същевременно се обръща внимание на онези държави
членки или трети държави, в които се отбелязват най-високи равнища на фалшифициране на еврото, както това сочат
съответните доклади, съставени от компетентните органи.Това сътрудничество допринася за по-голяма ефективност на
защитата на еврото чрез обмен на най-добри практики, общи стандарти и съвместно специализирано обучение.
Член 3
Обща цел
Общата цел на Програмата е предотвратяване и борба с фалшифицирането и свързаните с това измами, като по този начин
се повиши конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигури устойчивост на публичните финанси.
Член 4
Специфична цел
Специфичната цел на Програмата е да защитава евробанкнотите и монетите от фалшифициране и свързаните с него измами
чрез подпомагане и допълване на мерките, предприемани от държавите членки, и оказване на съдействие на компетентните
национални органи и органи на Съюза в усилията им да развиват тясно и редовно сътрудничество и да обменят най-добри
практики помежду си и с Комисията, като в него бъдат включени по целесъобразност и трети държави и международни
организации.
Постигането на тази цел се преценява, inter alia, чрез ефективността на действията на финансовите, техническите, право
прилагащите и съдебните органи, измервана посредством броя на откритите фалшификати, на разбитите незаконни рабо
тилници за фалшифициране, на арестувани лица и наложени санкции.
Член 5
Органи, отговарящи на условията за финансиране
Органите, които отговарят на условията за финансиране по линия на Програмата, са компетентните национални органи
според определението на член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1338/2001.
Член 6
Участие в Програмата
1.

Държави участнички са държавите членки, които са приели еврото за своя единна парична единица.

2.
Представяните от държавите членки, посочени в параграф 1, предложения могат да включват участници от трети
държави, ако това е важно за изпълнението на общата и специфичната цели, посочени съответно в членове 3 и 4.
Член 7
Целеви групи и съвместни действия
1.

Програмата цели участието на следните групи:

а) персонала на ведомствата, ангажирани в откриването и борбата срещу фалшифицирането,по-специално полицейски
части и финансови административни структури в зависимост от техните специфични функции на национално равнище;
б) служители на разузнаването;
в) представители на националните централни банки, монетните дворове, търговските банки и други финансови посредници,
по-специално по отношение на задълженията на финансовите институции;
г) съдебни служители, специализирани адвокати и представители на съдебната власт в тази област;
д) всяка друга засегната група специалисти като търговско-промишлени палати или подобни структури, които могат да
осигурят достъп до малки и средни предприятия, търговци на дребно и дружества за транспортиране на пари и
ценности.
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2.
Действията по Програмата могат да бъдат организирани съвместно от Комисията и други партньори, които разполагат
със съответните експертни познания, като:
а) националните централни банки и Европейската централна банка (ЕЦБ);
б) националните центрове за анализи (НЦА) и националните центрове за анализ на монетите (НЦАМ);
в) Европейския технически и научен център и монетните дворове;
г) Европол, Евроюст и Интерпол;
д) националните централни служби за борба с фалшифицирането, предвидени в член 12 от Международната конвенция за
премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци, подписана в Женева на 20 април 1929 г. (1),
както и другите специализирани служби за предотвратяване, разкриване и преследване на фалшифицирането;
е) специализирани органи в областта на техниката по възпроизвеждане и по удостоверяване, печатари и гравьори;
ж) други органи, различни от изброените в букви а) — е), които предлагат специфични експертни познания, включително
при нужда, такива органи от трети държави и по-специално от присъединяващите се държави и от държавите
кандидатки;както и
з) частни субекти, които са развили и имат доказани технически познания, и екипи, специализирани в разпознаването на
фалшифицирани банкноти и монети.
Член 8
Допустими действия
1.
Програмата взема предвид транснационалните и мултидисциплинарни аспекти на борбата срещу фалшифицирането и
насърчава най-добрите практики, адаптирани спрямо националните особености на всяка държава членка.
2.
Програмата предоставя при условията, определени в годишната работна програма, посочена в член 11, финансово
подпомагане за следните действия:
а) обмен и разпространение на информация, по-конкретно чрез организирането на семинари и срещи, включително
обучение, целеви стажове и обмен на персонал на компетентните национални органи и други подобни действия.
Обменът на информация, inter alia е насочен към:
— методологиите за мониторинг и анализ на икономическото и финансовото въздействие на фалшифицирането,
— функционирането на базите данни и на системите за ранно предупреждаване,
— използването на детекторни уреди с компютърно дублиране на данни,
— методите за проверка и разследване,
— научната помощ, по-специално научни бази данни и следене на технологичните новости,
— защитата на еврото извън Съюза,
— научноизследователски действия,
— предоставянето на специализирани оперативен експертен опит и познания;
б) техническа, научна и оперативна подкрепа, когато тя е необходима като част от Програмата, включваща по-специално:
— всякакви целесъобразни мерки, водещи до съставяне на равнището на Съюза на педагогически помагала, като
справочник със законодателство на Съюза, информационни бюлетини, практически ръководства, глосари и
речници, бази данни, особено в областта на научната помощ или на технологичните новости)или приложения за
компютърна поддръжка като софтуер,
— съответни проучвания, които представляват интерес от мултидисциплинарна и трансгранична гледна точка,
— разработването на механизми и методи за техническа помощ за улесняване на действията по разкриване на
равнището на Съюза,
— финансово подпомагане на сътрудничеството при операции, в които са ангажирани поне две държави, когато такова
подпомагане не се предоставя по други програми на европейските институции и органи;
(1) Сборник договори на Обществото на народите № 2623 (1931 г.), стр. 372.
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в) безвъзмездни средства за финансиране на закупуването на оборудване, което да се използва от специализирани органи за
борба срещу фалшифицирането за защита на еврото, в съответствие с член 10, параграф 3.
ГЛАВА II
ФИНАНСОВА РАМКА

Член 9
Финансов пакет
1.
Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. е в
размер на 7 344 000 EUR (по текущи цени).
2.
В рамките на финансовия пакет за Програмата средствата за допустимите действия по член 8, параграф 2 се
разпределят в съответствие с индикативното разпределение на средствата, посочено в приложението.
Комисията не се отклонява от това индикативно разпределение на средствата с повече от 10 %. Ако се окаже необходимо
да се превиши това ограничение, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с
член 14, с цел да измени индикативното разпределение на средствата, посочено в приложението.
3.
Годишните бюджетни кредити се одобряват от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната
финансова рамка.
Член 10
Видове финансово подпомагане и съфинансиране
1.

Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.
Финансовото подпомагане в рамките на Програмата за допустимите действия, изброени в член 8, параграф 2, се
извършва под формата на:
а) безвъзмездни средства; или
б) обществени поръчки.
3.
Закупуването на оборудване не може да бъде единственият компонент на споразумението за отпускане на безвъз
мездни средства.
4.
Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по Програмата, не надвишава 75 % от допустимите
разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в годишните работни програми по член 11, нивото
на съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи.
5.
Когато допустимите действия, предвидени в член 8, параграф 2 се организират съвместно от Комисията и ЕЦБ,
Евроюст, Европол или Интерпол, възникналите разходи се разпределят между тях. Във всеки случай всеки от тях поема
командировъчните разходи и разходите за настаняване на собствените си гостуващи лектори.
Член 11
Годишни работни програми
За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема годишни работни програми.
Всяка годишна работна програма изпълнява общата и специфичните цели, посочени съответно в членове 3 и 4, като
определя следното:
а) действията, които да бъдат предприети, в съответствие с тези обща и специфична цели, включително индикативното
разпределение на средствата и метода на изпълнение;
б) за безвъзмездните средства: основните критерии за подбор и максималното допустимо ниво на съфинансиране.
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Средствата, разпределени за действия в областта на комуникацията в рамките на Програмата, допринасят също и за
институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общата цел,
посочена в член 3.
Член 12
Защита на финансовите интереси на Съюза
1.
Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по
настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама,
корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез
възстановяване на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи адми
нистративни и финансови санкции.
2.
Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на
място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от
Съюза по Програмата.
3.
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и
инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013
на Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (2), с цел да се установи дали е
налице измама, корупция или каквато и да е друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във
връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или
договор, финансирани в рамките на Програмата.
4.
Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни
организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането
на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да
провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.
ГЛАВА III
МОНИТОРИНГ, ОЦЕНЯВАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ

Член 13
Мониторинг и оценяване
1.
Програмата се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки чрез редовни консултации по време на
различните етапи от изпълнението на Програмата в рамките на комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 1338/2001, като се
вземат предвид съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от ЕЦБ и Европол.
2.
Комисията се стреми да осигури последователност и допълване между Програмата и други приложими програми и
действия на равнището на Съюза.
3.
Комисията предоставя годишна информация за резултатите от Програмата на Европейския парламент и на Съвета. В
нея се включва информация относно последователността и допълването с други приложими програми и действия на
равнището на Съюза. Комисията непрекъснато разпространява резултатите от действията, подкрепяни по линия на
Програмата. Всички участващи държави и други бенефициери предоставят на Комисията всички необходими данни и
информация с оглед на осъществяването на мониторинга и оценяването на Програмата.
4.
Комисията извършва оценяване на програмата. В срок до 31 декември 2017 г. Комисията представя независим
междинен доклад за оценка относно постигането на целите по всички мерки (от гледна точка на резултатите и въздей
ствията), ефикасното и ефективно от гледна точка на разходите използване на ресурсите и неговата добавена стойност за
Съюза. Докладът за оценка се изготвя с цел да предостави информация с оглед на вземането на решение за подновяване,
изменяне или преустановяване на мерките. В оценката освен това се разглеждат възможността за опростяване, вътрешната и
външната съгласуваност, продължаващата значимост на всички цели, както и приносът на мерките за приоритетите на
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В оценката се вземат предвид резултатите от оценяването на
дългосрочното въздействие на предходните мерки.
(1) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията,
провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(2) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от
Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г.,
стр. 2).
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5.
Оценката на въздействието в по-дългосрочен план и на трайността на ефекта от Програмата също се прави по такъв
начин, че да предостави информация с оглед на вземането на решение за евентуално подновяване, изменение или преуста
новяване на последваща програма.
6.
Освен това в срок до 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета окончателен
доклад за оценка относно постигането на целите на Програмата.
Член 14
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на определените в настоящия
член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от 1 януари
2014 г. до 31 декември 2020 г.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент
или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие
в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението
дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и
Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са
представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако
преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят
възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15
Отмяна
Отменят се решения 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО.
Въпреки това финансовите задължения, свързани с действия, провеждани съгласно тези решения, продължават да се
уреждат от тези решения до изпълнението на тези задължения.
Член 16
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки
в съответствие с Договорите.
Съставено в Страсбург на 11 март 2014 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

5.4.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Индикативно разпределение на средствата за допустимите действия, посочени в член 8, параграф 2

В рамките на финансовия пакет за Програмата, както е определен в член 9, най-малко 90 % от бюджета се разпределят за
следните допустими действия, посочени в член 8, параграф 2:
— обмен и разпространение на информация,
— техническа, научна и оперативна помощ,
— безвъзмездни средства за финансиране на закупуването на оборудване, което да се използва от специализирани органи
за борба срещу фалшифицирането.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 332/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2014 година
относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от
друга страна
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),
като имат предвид, че:
(1)

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки (2), от
една страна, и Република Сърбия, от друга страна, („ССА“) беше подписано на 29 април 2008 г. и сключено на
22 юли 2013 г. ССА влезе в сила на 1 септември 2013 г.

(2)

Необходимо е да се определят правила за прилагането на някои разпоредби от ССА, както и процедури за
приемането на подробни правила за прилагане.

(3)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на ССА, на Комисията следва да бъдат предоставени изпъл
нителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на
Европейския парламент и на Съвета (3). Като се има предвид, че актовете за изпълнение са част от общата търговска
политика, за приемането им следва по принцип да се използва процедурата по разглеждане. В случаите, в които ССА
предвижда възможността при изключителни и критични обстоятелства да се приложат незабавни мерки, необ
ходими за справяне със съответната ситуация, Комисията следва да приеме такива актове за изпълнение незабавно.
Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато, в надлежно обосновани случаи,
свързани с мерки, които се отнасят за селскостопански и рибни продукти, наложителни причини за спешност
изискват това.

(4)

В ССА се посочва, че някои селскостопански и рибни продукти с произход от Сърбия могат да бъдат внасяни в
Съюза с намалено мито в рамките на тарифни квоти. Затова е необходимо да се предвидят разпоредби, които
уреждат управлението и преразглеждането на тези тарифни квоти с цел да се създадат условия за цялостната им
оценка.

(5)

Когато са необходими мерки за защита на търговията, те следва да бъдат приети в съответствие с Регламент (ЕО) №
260/2009 на Съвета (4), Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (5) или, в зависимост от случая — Регламент (ЕО)
№ 597/2009 на Съвета (6).

(6)

Когато държава членка предоставя на Комисията информация за възможен случай на измама или неосигуряване на
административно сътрудничество, следва да се прилага съответното законодателство на Съюза, по-специално
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (7).

(7)

Настоящият регламент съдържа мерки за изпълнение във връзка със ССА и затова следва да се прилага от датата на
влизането в сила на ССА.

(1) Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на
първо четене от 28 януари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 11 март
2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник).
(2) Решение 2013/490/ЕС, Евратом на Съвета и на Комисията от 22 юли 2013 г. за сключване на Споразумението за стабилизиране и
асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (ОВ L 278,
18.10.2013 г., стр. 14). Споразумението е публикувано заедно с посоченото решение в ОВ L 278, 18.10.2013 г., стр. 16.
(3) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия
от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(4) Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на
Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).
(6) Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки
на Европейската общност (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93).
(7) Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите
членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта
на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

5.4.2014 г.

(8)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/11

С влизането си в сила ССА замени Временното споразумение за търговия и свързани с търговията въпроси между
Европейската общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна (1) („Временното споразумение“), което
беше влязло в сила на 1 февруари 2010 г. и предвиждаше бързото влизане в сила на търговските и свързаните с
търговията разпоредби от ССА. С цел да се осигури ефективно прилагане и управление на тарифните квоти,
определени съгласно Временното споразумение и ССА, както и за да се гарантират правната сигурност и равното
третиране по отношение на облагането с мита, някои разпоредби на настоящия регламент следва да се прилагат,
считано от датата на влизане в сила на Временното споразумение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
1.
Настоящият регламент определя правилата и процедурите за приемане на подробни правила за прилагането на някои
разпоредби от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки,
от една страна, и Република Сърбия, от друга страна („ССА“).
2.
Всички позовавания в настоящия регламент на разпоредби на ССА се считат, когато е приложимо, за позовавания на
съответните разпоредби на Временното споразумение.
Член 2
Отстъпки за риба и рибни продукти
Комисията приема подробни правила за прилагането на член 14 от Временното споразумение и съответно член 29 от ССА
относно тарифните квоти за риба и рибни продукти чрез актове за изпълнение.Тези актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3 от настоящия регламент.
Член 3
Намаляване на митата
1.
При спазване на параграф 2 ставките на преференциалното мито се закръгляват към по-ниската стойност до първия
знак след десетичната запетая.
2.
Преференциалното мито се счита за пълно освобождаване в случаите, в които резултатът от изчисляването на ставката
на преференциалното мито в съответствие с параграф 1 е един от следните:
а) 1 % или по-малко при митата ad valorem;
б) 1 EUR или по-малко за всяка отделна сума при специфичните мита.
Член 4
Технически адаптации
Комисията приема изменения и технически адаптации на разпоредби, приети съгласно настоящия регламент, които са
необходими вследствие на промени в кодовете по Комбинираната номенклатура и в подразделите по ТАРИК или
произтичат от сключването на нови или изменени споразумения, протоколи, размени на писма или други актове между
Съюза и Република Сърбия чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата
по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3.
Член 5
Обща предпазна клауза
Без да се засяга член 7, в случаите, в които Съюзът трябва да предприеме мярка, както е предвидено в член 41 от ССА,
Комисията приема тази мярка чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце
дурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3 от настоящия регламент, освен ако е посочено друго в член 41 от
ССА.
Член 6
Клауза при недостиг
Без да се засяга член 7, в случаите, в които Съюзът трябва да предприеме мярка, както е предвидено в член 42 от ССА,
Комисията приема тази мярка чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с проце
дурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3 от настоящия регламент.
(1) ОВ L 28, 30.1.2010 г., стр. 1.
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Член 7
Изключителни и критични обстоятелства
В случай че възникнат изключителни и критични обстоятелства по смисъла на член 41, параграф 5, буква б) и член 42,
параграф 4 от ССА, Комисията може да предприеме незабавно приложими мерки съгласно предвиденото в членове 41 и 42
от ССА, в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 4 от настоящия регламент.
Член 8
Предпазна клауза за селскостопанските и рибните продукти
1.
Независимо от процедурите, предвидени в членове 5 и 6 от настоящия регламент, когато е необходимо Съюзът да
приеме мярка съгласно предвиденото в член 32, параграф 2 или член 41 от ССА относно селскостопанските и рибните
продукти, Комисията решава, по искане на държава членка или по собствена инициатива, относно необходимите мерки,
след като прибегне, когато това е приложимо, до процедурата за представяне за разглеждане, посочена в член 41 от ССА.
Тези мерки се приемат от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3 от настоящия регламент.
По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, включително в случая, посочен в параграф 2 от настоящия
член, Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 13,
параграф 4 от настоящия регламент.
2.

Ако Комисията получи искането, посочено в параграф 1, от държава членка, тя взема решение по него:

а) в срок от три работни дни след получаване на това искане, когато процедурата за представяне за разглеждане, пред
видена в член 41 от ССА, не се прилага; или
б) в срок от три дни след изтичане на 30-дневния период, предвиден в член 41, параграф 5, буква а) от ССА, когато се
прилага процедурата за представяне за разглеждане, предвидена в член 41 от ССА.
Член 9
Наблюдение
За целите на прилагането на член 32, параграф 2 от ССА се установява наблюдение на Съюза върху вноса на стоките,
посочени в приложение V към протокол 3 към ССА. Прилага се процедурата, посочена в член 308г от Регламент (ЕИО) №
2454/93 на Комисията (1).
Член 10
Дъмпинг и субсидии
В случай на практика, която би могла да доведе до прилагане от страна на Съюза на мерките, предвидени в член 40,
параграф 2 от ССА, решението за въвеждането на антидъмпингови и/или изравнителни мерки се взема в съответствие с
разпоредбите, посочени съответно в Регламент (ЕО) № 1225/2009 и в Регламент (ЕО) № 597/2009.
Член 11
Конкуренция
1.
В случай на практика, която Комисията смята за несъвместима с член 73 от ССА, Комисията, след като разгледа
случая по собствена инициатива или по искане на държава членка, решава относно целесъобразните мерки, предвидени в
член 73 от ССА.
Мерките, предвидени в член 73, параграф 10 от ССА, се приемат в случай на помощ и в съответствие с процедурите,
посочени в Регламент (ЕО) № 597/2009.
2.
В случай на практика, която може да доведе до прилагането на мерки спрямо Съюза от страна на Република Сърбия
въз основа на член 73 от ССА, Комисията, след разглеждане на случая, решава дали тази практика е в съответствие с
принципите, посочени в ССА. Когато е необходимо, Комисията взема подходящи решения въз основа на критерии, които са
резултат от прилагането на членове 101, 102 и 107 от Договора.
(1) Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) №
2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

5.4.2014 г.
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Член 12
Измама или неосигуряване на административно сътрудничество
1.
Когато Комисията въз основа на информация, предоставена от държава членка, или по своя собствена инициатива
установи, че са изпълнени условията, предвидени в член 46 от ССА, тя незабавно:

а) уведомява Европейския парламент и Съвета; и

б) уведомява Комитета по стабилизиране и асоцииране за констатациите си, заедно с обективните сведения, на които те се
основават, и започва консултации в рамките на Комитета по стабилизиране и асоцииране.

2.
Всяко публикуване съгласно член 46, параграф 5 от ССА се извършва от Комисията в Официален вестник на
Европейския съюз.

3.
Комисията може да реши чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член
13, параграф 3 от настоящия регламент, да спре временно прилагането на съответното преференциално третиране на
продуктите, както е предвидено в член 46, параграф 4 от ССА.

Член 13
Процедура на комитет
1.
За целите на членове 2, 4 и 12 от настоящия регламент Комисията се подпомага от Комитета по Митническия
кодекс, създаден с член 184 от Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1). Този комитет е
комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.
За целите на членове 5 — 8 от настоящия регламент Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 4 от
Регламент (ЕО) № 260/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8, параграфи 1 — 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във
връзка с член 5 от него.

Член 14
Уведомяване
Комисията, като действа от името на Съюза, отговаря за уведомяването на Съвета по стабилизиране и асоцииране и на
Комитета по стабилизиране и асоцииране, както се изисква от ССА.

Член 15
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на
Общността (Модернизиран митнически кодекс) (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1).
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Прилага се от 1 септември 2013 г. Въпреки това членове 2, 3 и 4 се прилагат от 1 февруари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Страсбург на 11 март 2014 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

5.4.2014 г.

5.4.2014 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2014 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на
целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

Съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) Комисията
трябва да извърши преглед на условията за постигане на целта от 95 g CO2/km до 2020 г. по най-ефективен от
гледна точка на разходите начин, включително на формулите, посочени в приложение I към посочения регламент, и
на дерогациите, предвидени в член 11 от него. Целесъобразно е настоящият регламент да бъде възможно найнеутрален от гледна точка на конкуренцията и да допринася за социалната справедливост и устойчивостта.

(2)

Допълнителното развитие на световния пазар за напреднали технологии, целящо подобряване на ефективността на
леките пътнически автомобили, е в съответствие със съобщението на Комисията от 21 януари 2011 г., озаглавено
„Европа за ефективно използване на ресурсите - водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, което подкрепя
преминаването към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски нива на въглеродните емисии с цел
постигане на устойчив растеж.

(3)

Целесъобразно е да се поясни, че за целите на проверката на съответствието спрямо целта от 95 g CO2/km емисиите
на CO2 следва да продължат да се измерват в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент
и на Съвета (4) и мерките за прилагането му, както и с иновативните технологии.

(4)

Високите цени на изкопаемите горива оказват отрицателно въздействие върху икономическото възстановяване, както
и върху сигурността и ценовата достъпност на енергията в Съюза. Ето защо е приоритет подобряването на ефек
тивността и устойчивостта на новите леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, което от своя
страна ще ограничи зависимостта от нефта.

(5)

Предвид високите разходи за научни изследвания и развитие, както и за производство на единица продукция на
първите поколения превозни средства, характеризиращи се с изключително ниски въглеродни емисии, е целесъ
образно като временна мярка и в ограничена степен да се ускори и улесни процесът по въвеждането им на пазара на
Съюза в началните етапи на тяхната пазарна реализация. Участниците на различни равнища следва да отделят
съответното внимание на набелязването и разпространяването на най-добри практики за насърчаване на търсенето
на превозни средства, характеризиращи се с изключително ниски въглеродни емисии.

(6)

Навлизането на пазара на превозни средства, характеризиращи се с изключително ниски въглеродни емисии, би
могло да бъде възпрепятствано от липсата на инфраструктура за алтернативни горива и на общи технически
спецификации за интерфейса превозни средства – инфраструктура. Предприемането на стъпки за изграждането на
такава инфраструктура в Съюза би могло да улесни действието на пазарните сили и да допринесе за икономическия
растеж в Европа.

(7)

Предвид непропорционалното въздействие върху най-малките производители, произтичащо от необходимостта да се
постигне съответствие с целите за специфични емисии, определени въз основа на полезността на превозното средство,
както и на голямата административна тежест на процедурата за предоставяне на дерогация и незначителните
извлечени ползи по отношение на намаляването на емисиите на CO2 от превозните средства, продадени от тези
производители, целта за специфични емисии и таксата за извънредно количество емисии следва да не се прилагат по
отношение на производителите, които отговарят за по-малко от 1 000 нови леки пътнически автомобила, регис
трирани годишно в Съюза. За да се гарантира правна сигурност на тези производители от най-ранния възможен
момент, е особено важно тази дерогация да се прилага от 1 януари 2012 г.

(1) ОВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 109.
(2) Позиция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
10 март 2014 г.
(3) Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от
нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните
превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни
средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до
информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).
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(8)

Процедурата за предоставяне на дерогации на малките производители следва да бъде опростена, за да се осигури
възможност за по-голяма гъвкавост по отношение на срока, в който трябва да бъде подадено заявление за дерогация
от тези производители и в който Комисията трябва да вземе решение по предоставянето ѝ.

(9)

Процедурата за предоставяне на дерогации на тясноспециализираните производители следва да продължи да се
използва и след 2020 г. При все това, с оглед да се гарантира, че усилията за намаляване на емисиите, които е
необходимо да положат тясноспециализираните производители, са съпоставими с тези на големите производители,
от 2020 г. следва да се прилага цел, която е с 45 % по-ниска в сравнение със средните специфични емисии на
тясноспециализираните производители през 2007 г.

(10)

За да се даде възможност на автомобилната промишленост да предприеме дългосрочни инвестиции и иновации, е
желателно да се предоставят насоки за това по какъв начин следва да бъде изменен Регламент (ЕО) № 443/2009 за
периода след 2020 г. Тези насоки следва да се основават на оценка на необходимите темпове на намаляване на
емисиите, съобразена с дългосрочните цели на Съюза по отношение на климата и с последиците за развитието на
икономически ефективна технология за намаляване на емисиите от CO2 при автомобилите. До 2015 г. Комисията
следва да извърши преглед на тези аспекти и да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за
заключенията си. Този доклад следва да включва, доколкото е целесъобразно, предложения за изменение на
Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед на определянето на цели за емисиите на CO2 за нови леки пътнически
автомобили след 2020 г., включително евентуалното определяне на реалистична и постижима цел за 2025 г. въз
основа на цялостна оценка на въздействието, която да е съобразена с необходимостта от запазването на конкурен
тоспособността на автомобилната промишленост и зависимите от нея сектори, без да се отклонява от ясния темп на
намаляване на емисиите, сравним с постигнатия в периода до 2020 г. При изготвянето на тези предложения
Комисията следва да гарантира, че те са формулирани по начин, който е възможно най-неутрален от гледна
точка на конкуренцията и допринася за социалната справедливост и устойчивостта.

(11)

Съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 от Комисията се изисква да направи оценка на въздействието, за да се
преразгледат процедурите за изпитване, така че да отразяват в подходяща степен действителните резултати на
автомобилите по отношение на емисиите на CO2. Необходимо е да се измени използваният понастоящем „Нов
европейски цикъл на движение“ (New European Driving Cycle – NEDC), за да се гарантира неговата представителност
по отношение на действителните условия на шофиране и за да се избегне подценяването на действителните емисии
на CO2 и разход на гориво. Възможно най-скоро следва да се постигне съгласие по нова, по-реалистична и надеждна
процедура за изпитване. Работата в тази посока се осъществява чрез разработването на световна хармонизирана
процедура за изпитване на леките превозни средства (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – WLTP) в
рамките на Икономическата комисия за Европа на ООН, но все още не е приключила. WLTP следва да започне да се
прилага при първа възможност, за да може специфичните емисии на CO2, определени за новите леки пътнически
автомобили, да съответстват в по-голяма степен на действително генерираните при нормални условия на употреба
емисии. Във връзка с това в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 се определят гранични стойности на
емисиите за 2020 г., измерени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007 и приложение XII към Регламент (ЕО)
№ 692/2008 на Комисията (1). При промяна на процедурите за изпитване граничните стойности, определени в
приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009, следва да бъдат коригирани, за да се осигурят съпоставими
изисквания по отношение на производителите и класовете превозни средства. Ето защо Комисията следва да
осъществи задълбочено изследване на съпоставимостта между циклите на изпитване по NEDC и по новата WLTP,
за да се гарантира тяхната представителност по отношение на действителните условия на шофиране.

(12)

За да се гарантира, че действителните емисии в световен мащаб са отразени по подходящ начин и измерените
стойности на CO2 са точно съпоставими, Комисията следва да вземе необходимите мерки елементите в процедурата
за изпитване, които имат съществено въздействие върху измерените емисии на CO2, да бъдат точно определени с цел
предотвратяване на използването на възможностите за гъвкавост на цикъла на изпитване от страна на производи
телите. Следва да се разреши въпросът с отклоненията между стойностите на емисиите на CO2 при одобряване на
типа и емисиите от превозни средства, предлагани за продажба, включително чрез обмисляне на процедура за
изпитване на съответствието в експлоатация, която следва да осигури независимо изпитване на представителна
извадка от превозни средства за продажба, както и начини за третиране на случаи на явни значителни различия
между емисиите на СО2 при изследване и при първоначално одобряване на типа.

(13)

Редакцията на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да бъде коригирана, за да се гарантира, че
понятието за „свързани предприятия“ е в съответствие с Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2), както и с член 3,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(1) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки
превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване
на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент
за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови
леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните
превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).
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(14)

С Регламент (ЕО) № 443/2009 на Комисията се предоставят правомощия за прилагане на някои от разпоредбите на
посочения регламент в съответствие с процедурите, предвидени в Решение 1999/468/ЕО на Съвета (1). Вследствие на
влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо тези правомощия да бъдат приведени в съответствие с
членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(15)

С цел осигуряване на еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 443/2009, на Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент
(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(16)

На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС с цел
изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009 по отношение на изискванията относно данните и
параметрите на данните; допълване на правилата относно тълкуването на критериите за предоставяне на дерогации
по отношение на целите за специфични емисии, относно съдържанието на заявленията за дерогация и относно
съдържанието и оценката на програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2; коригиране на стойността
на M0, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009, в зависимост от средната маса на новите леки
пътнически автомобили през предходните три календарни години и адаптиране на формулите в приложение I към
Регламент (ЕО) № 443/2009. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе
подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните
актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(17)

Целесъобразно е да се запази подходът за определяне на целта въз основа на линейна зависимост между полезността
на лекия пътнически автомобил и неговата цел за емисиите на CO2, изразена чрез формулите, посочени в
приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009, тъй като това позволява да се запази многообразието на пазара
на леки пътнически автомобили и способността на производителите да задоволяват различни потребителски нужди,
като по този начин се избягва всякакво необосновано нарушаване на конкуренцията.

(18)

В направената от нея оценка на въздействието Комисията оцени наличието на данни за отпечатъка и използването на
отпечатъка като показател за полезност във формулите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.
Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията направи заключението, че във формулата за 2020 г. като
показател за полезност следва да се използва масата. Независимо от това при бъдещия преглед следва да се вземат
предвид по-ниските разходи и другите предимства в случай на преминаване към използването на отпечатъка като
показател за полезност.

(19)

Емисиите на парникови газове, свързани с енергийните доставки и производството и обезвреждането на превозни
средства, са значителна част от сегашния цялостен въглероден отпечатък на автомобилния транспорт и вероятно
значението им ще се увеличи съществено в бъдеще. Затова следва да бъде предприето действие на политическо
равнище, което да насочва производителите към най-добрите решения, като се отчитат по-специално емисиите на
парникови газове, свързани с производството на енергия за зареждане на превозните средства, като електричество и
алтернативни горива, и като се гарантира, че тези емисии нагоре по веригата не накърняват ползите, свързани с подоброто оперативно използване на енергията от превозните средства, което е целта съгласно Регламент (ЕО) №
443/2009.

(20)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно определянето на условията за постигане на целта за намаляване
на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г., не може да бъде постигната в достатъчна
степен от държавите членки, а може поради неговия обхват и последиците от него да бъде по-добре постигната на
равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5
от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член,
настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(21)

Поради това Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да бъде съответно изменен,

(1) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните
правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).
(2) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия
от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 443/2009 се изменя, както следва:
1) В член 1 втората алинея се заменя със следното:
„С настоящия регламент се определя приложима от 2020 г. нататък цел за средни емисии от 95 g CO2/km за новия
автомобилен парк, измерени в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007, приложение XII към Регламент (ЕО) №
692/2008 и мерките за прилагането му и иновативните технологии.“
2) В член 2 се добавя следният параграф:
„4.
Считано от 1 януари 2012 г. член 4, член 8, параграф 4, букви б) и в), член 9 и член 10, параграф 1, букви а)
и в) не се прилагат по отношение на производител, който заедно с всички свои свързани предприятия отговаря за помалко от 1 000 нови леки пътнически автомобила, регистрирани в Съюза през предходната календарна година.“
3) В член 3, параграф 2, буква а) първото тире се заменя със следното:
„— правомощия да упражнява повече от половината от правата на глас; или“.
4) В член 4 втората алинея се заменя със следното:
„За определянето на средните специфични емисии на СО2 на всеки производител се взема предвид следният процент
от новите леки пътнически автомобили на всеки производител, регистрирани през съответната година:
— 65 % за 2012 г.,
— 75 % за 2013 г.,
— 80 % за 2014 г.,
— 100 % от 2015 до 2019 г.,
— 95 % за 2020 г.,
— 100 % от края на 2020 г. и след това.“
5) Вмъква се следният член:
„Член 5а
Облекчения по отношение на целта от 95 g CO2/km
При изчисляването на средните специфични емисии на CO2 всеки нов лек пътнически автомобил със специфични
емисии на CO2 под 50 g CO2/km се счита за:
— 2 леки пътнически автомобила за 2020 г.,
— 1,67 леки пътнически автомобила за 2021 г.,
— 1,33 леки пътнически автомобила за 2022 г.,
— 1 лек пътнически автомобил от 2023 г.,
за годината, през която е регистриран, в периода 2020—2022 г., при горна граница от 7,5 g CO2/km за този период
на производител.“
6) В член 8 параграф 9 се заменя със следното:
„9.
Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно процедурите за мониторинга и
отчитането на данни по настоящия член и за прилагането на приложение II. Тези актове за изпълнение се приемат
в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на
изискванията относно данните и параметрите на данните, посочени в приложение II.“
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7) В член 9 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Комисията определя чрез актове за изпълнение начините за събиране на таксите за извънредни количества
емисии по параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в
член 14, параграф 2.“
8) Член 11 се изменя, както следва:
а) в параграф 3 последното изречение се заличава;
б) в параграф 4, втора алинея буква б) се заменя със следното:
„б) ако заявлението е във връзка с точка 1, букви а) и б) от приложение I — цел, изразяваща се в 25-процентно
намаление на средните специфични емисии на CO2 през 2007 г. или, когато се подава едно заявление по
отношение на няколко свързани предприятия — 25-процентно намаление на средната стойност на средните
специфични емисии на CO2 на тези предприятия през 2007 г.“;
в) в параграф 4, втора алинея се добавя следната буква:
„в) ако заявлението е във връзка с точка 1, буква в) от приложение I — цел, изразяваща се в 45-процентно
намаление на средните специфични емисии на CO2 през 2007 г. или, когато се подава едно заявление по
отношение на няколко свързани предприятия — 45-процентно намаление на средната стойност на средните
специфични емисии на CO2 на тези предприятия през 2007 г.“;
г) параграф 8 се заменя със следното:
„8.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а, с които
се установяват правила, допълващи параграфи 1 — 7 от настоящия член, по отношение на тълкуването на
критериите за предоставяне на дерогации, съдържанието на заявленията, както и съдържанието и оценката на
програмите за намаляване на специфичните емисии на CO2.“
9) Член 12 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
При заявление от доставчик или производител във връзка с това се взема предвид намалението на емисиите
на СО2, постигнато чрез използване на иновативни технологии или съчетание от иновативни технологии („пакети от
иновативни технологии“).
Тези технологии се вземат предвид само ако методологията, чрез която се оценяват, може да осигури проверими,
възпроизводими и съпоставими резултати.
Общият принос на тези технологии за намаляване на целта за специфични емисии на производител може да бъде
до 7 g CO2/km.“;
б) в параграф 2 първото изречение се заменя със следното:
„Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни разпоредби за процедурата за одобряване на иновативните
технологии или на пакетите от иновативни технологии по параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2 от настоящия регламент.“;
в) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Доставчик или производител, който е подал заявление за одобряване на дадена мярка като иновативна
технология или пакет от иновативни технологии, представя на Комисията доклад, включително доклад от
проверка, предприета от независим сертифициран орган. При възможно взаимодействие между тази мярка и
друга вече одобрена иновативна технология или пакет от иновативни технологии в доклада се посочва това
взаимодействие, а докладът от проверката съдържа оценка на степента, в която това взаимодействие изменя
намалението, постигнато чрез всяка от мерките.“
10) Член 13 се изменя, както следва:
а) в параграф 2 третата алинея се заменя със следното:
„Комисията приема тези мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 14а.“;
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б) в параграф 3 втората алинея се заличава;
в) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
В срок до 31 декември 2015 г. Комисията извършва преглед на целите за специфични емисии и пред
видените в настоящия регламент условия, както и други въпроси, уредени в настоящия регламент, включително
дали все още е необходим показател за полезност и кой е по-устойчивият показател — масата или отпечатъкът, с
оглед определянето на цели за емисиите на CO2 за нови леки пътнически автомобили за периода след 2020 г. Във
връзка с това оценката на необходимите за намаляване на емисиите темпове трябва да е съобразена с дългосрочните
цели на Съюза по отношение на климата и с последиците за развитието на икономически ефективна технология за
намаляване на емисиите от CO2 при автомобилите. Комисията представя резултатите от този преглед в доклад до
Европейския парламент и до Съвета. Докладът включва всякакви подходящи предложения за изменение на
настоящия регламент, включително възможното определяне на реалистична и постижима цел въз основа на
изчерпателна оценка на въздействието, която ще бъде съобразена с необходимостта от запазване на конкурентос
пособността на автомобилната промишленост и зависимите от нея сектори. Когато изготвя такива предложения,
Комисията гарантира, че те са възможно най-неутрални от гледна точка на конкуренцията и допринасят за
социалната справедливост и устойчивостта.“;
г) параграф 7 се заменя със следното:
„7.
Комисията определя чрез актове за изпълнение взаимно зависимите параметри, необходими за отразяване на
промени в регламентираната процедура за изпитване, която се използва за измерването на специфичните емисии на
СО2, посочена в регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 692/2008. Тези актове за изпълнение се приемат в
съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2 от настоящия регламент.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел да
адаптира формулите, посочени в приложение I, като използва методологията, приета съгласно първа алинея, и
същевременно гарантира, че при старите и новите процедури за изпитване се прилагат съпоставимо строги
изисквания за намаляване на емисиите по отношение на производителите и превозните средства с различна
полезност.“
11) Член 14 се заменя със следното:
„Член 14
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от Комитета по изменение на климата, създаден с член 9 от Решение № 280/2004/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (*). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на
Европейския парламент и на Съвета (**).
2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.
Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5,
параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.“
___________
(*) Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на
емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1).
(**) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила
и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните
правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“

12) Вмъква се следният член:
„Член 14а
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в
настоящия член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 9, втора алинея, член 11, параграф 8,
член 13, параграф 2, трета алинея и член 13, параграф 7, втора алинея, се предоставя на Комисията за срок от пет
години, считано от 8 април 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет
месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с
еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване
не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

5.4.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/21

3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 9, втора алинея, член 11, параграф 8, член 13,
параграф 2, трета алинея и член 13, параграф 7, втора алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския
парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То
поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на покъсна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и
на Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 9, втора алинея, член 11, параграф 8, член 13, параграф 2, трета
алинея и член 13, параграф 7, втора алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът
не са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и Съвета за акта
или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да
представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
13) В точка 1 от приложение I се добавя следната буква:
„в) от 2020 г.:
Специфични емисии на CO2 = 95 + a × (M - M0)
където:
M = масата на превозното средство в килограми (kg)
M0 = стойността, приета съгласно член 13, параграф 2
a = 0,0333.“
14) Приложение II се изменя, както следва:
а) в част А, точка 1 се добавя следната буква:
„н) максимална ефективна мощност.“;
б) в таблицата „Подробни данни, посочени в част A, точка 1“ се добавя следната колона:
„максимална ефективна мощност (kW)“.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия 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 Страсбург на 11 март 2014 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 334/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2014 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на
биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

Член 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) определя приложното поле на
регламента и наред с другото изключва от приложението му биоциди, използвани като спомагателни вещества.
Член 2, параграф 5 следва да бъде изменен, за да изясни извън всякакво съмнение, че „спомагателни вещества“
означава веществата, определени в регламенти (ЕО) № 1831/2003 (4) и (ЕО) № 1333/2008 (5) на Европейския
парламент и на Съвета.

(2)

Член 3, параграф 1, буква т) и член 19, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да бъдат изменени, за да
могат сходни биоциди да бъдат част от група биоциди, ако могат да бъдат задоволително оценявани въз основа на
установими максимални рискове и минимални нива на ефикасност.

(3)

В член 19, параграф 1, буква д) и в член 19, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се изясни, че
ограниченията, които се изисква да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (6), са граници на специфична миграция или граници за остатъчното съдържание в мате
риалите, предназначени за контакт с храни.

(4)

За да се гарантира съответствие между Регламент (ЕС) № 528/2012 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (7), член 19, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да бъде изменен, за
да включи като класификационен критерий специфичната токсичност за определени органи при еднократна или
повтаряща се експозиция от категория 1, така че да се изключи възможността за разрешения за предоставянето на
пазара за ползване от масовия потребител на биоциди, отговарящи на критериите за настоящата класификация. В
член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се забраняват разрешения за предоставянето на пазара
за ползване от масовия потребител на биоциди, които отговарят на критериите, позволяващи им да бъдат считани за
устойчиви, биоакумулиращи и токсични („PBT“), или за много устойчиви и много биоакумулиращи („vPvB“)
съгласно посоченото в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съве
та (8). Въпреки това, макар че биоцидите са често смеси и понякога изделия, тези критерии се прилагат само до
вещества. Следователно член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се отнася за
биоциди, които са съставени от, съдържат или генерират вещества, отговарящи на тези критерии.

(1) ОВ C 347, 18.12.2010 г., стр. 62.
(2) Позиция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
10 март 2014 г.
(3) Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата
на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при
храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).
(5) Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354,
31.12.2008 г., стр. 16).
(6) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите,
предназначени за контакт с храни и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
(7) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси и за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(8) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива
1999/45/ЕО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г.,
стр. 1).
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(5)

Тъй като сравнителната оценка не е посочена в приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012, препратката към
посоченото приложение в член 23, параграф 3 от същия регламент следва да бъде заличена.

(6)

Член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се измени, за да се коригира препратката към
член 30.

(7)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012, ако всички заинтересовани държави членки са
постигнали споразумение с референтната държава членка за взаимно признаване, даден биоцид трябва да бъде
разрешен в съответствие с член 33, параграф 4 или с член 34, параграф 6 от него. Въпреки това разпоредбите,
отнасящи се до решения, които се вземат от всички заинтересовани държави членки по отношение на предоста
вянето на разрешения по взаимно признаване, са определени в член 33, параграф 3 и в член 34, параграф 6 от
същия регламент. Следователно член 35, параграф 3 следва да бъде съответно изменен.

(8)

В член 45, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 се изисква заявлението за подновяване на
разрешение на Съюза да се придружава от внасяне на таксите, дължими съгласно член 80, параграф 1 от посочения
регламент. Въпреки това таксите могат да бъдат изплатени само след като Европейската агенция по химикалите
(„Агенцията“) предостави информация относно размера им в съответствие с член 45, параграф 3, втора алинея от
посочения регламент. Поради това, а и за да се осигури съответствие с член 7, параграф 1, член 13, параграф 1 и
член 43, параграф 1 от посочения регламент, втора алинея от член 45, параграф 1 следва да бъде заличена.

(9)

Използването на думата „обезвреждане“ в членове 52, 89 и 95 от Регламент (ЕС) № 528/2012 може да бъде
подвеждащо и може да доведе до проблеми в тълкуването, като се имат предвид задълженията, наложени от
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1). Поради тази причина тя следва да бъде заличена.

(10)

В член 54 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се направят някои технически изменения, за да се избегне
дублиране на член 54, параграфи 1 и 3 по отношение на плащането на приложимите такси съгласно член 80,
параграф 1.

(11)

Първа и втора алинея от член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се отнасят за разрешения, издадени в
съответствие с член 30, параграф 4, член 34, параграф 6 или член 44, параграф 4 от него. Въпреки това
разпоредбите, които се отнасят до решения за предоставяне на разрешения, са определени в член 30, параграф
1, член 33, параграфи 3 и 4, член 34, параграфи 6 и 7, член 36, параграф 4, член 37, параграфи 2 и 3 и член 44,
параграф 5 от същия регламент. Освен това, в член 60, параграф 3, втора алинея от посочения регламент не се
предвижда никакъв период за защита на данните, посочени в член 20, параграф 1, буква б), които се предоставят в
заявлението съгласно член 26, параграф 1 от него. Поради това член 60, параграф 3 от посочения регламент следва
да се отнася и за член 26, параграф 3, член 30, параграф 1, член 33, параграфи 3 и 4, член 34, параграфи 6 и 7,
член 36, параграф 4, член 37, параграфи 2 и 3 и член 44, параграф 5 от същия регламент.

(12)

Член 66, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се измени, за да се коригира препратката към
член 67.

(13)

За улесняване на доброто сътрудничество, координацията и обмена на информация между държавите членки,
Агенцията и Комисията във връзка с прилагането на регламента, на Агенцията следва също така да се възложи
задачата да предоставя подкрепа и съдействие на държавите членки по отношение на дейностите по контрол и
прилагане, като се използват съществуващите структури, когато това е целесъобразно.

(14)

За да се позволи изготвянето на заявления за издаване на разрешения за биоциди от датата на одобрението на
активно вещество, както е предвидено в член 89, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012, следва да
бъде възможен електронен публичен достъп до информацията относно активните вещества, предвиден в член 67 от
него, от деня на приемането от страна на Комисията на регламента, с който се определя, че активното вещество е
одобрено.

(15)

В член 77, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 се предвижда възможност за обжалване на
решения на Агенцията, взети съгласно член 26, параграф 2 от него. Въпреки това, тъй като с член 26, параграф 2 на
Агенцията не се предоставят правомощия да взема каквото и да било решение, позоваването на този член в член 77,
параграф 1 следва да бъде заличено.

(1) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени
директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
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(16)

Член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се отнася за активни вещества, включени в приложение I към Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1). В него следва да се уточни, че посоченият член се отнася до
всички активни вещества, за които Комисията е приела директива относно включването им в това приложение, че
условията за това включване са приложими при одобрението и че за дата на одобрението се счита датата на
включване.

(17)

В член 89, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 на държавите членки се дава възможност да
прилагат своите действащи системи до две години след датата на одобрението на дадено активно вещество. В член
89, параграф 3, първа алинея от него от държавите членки се изисква да гарантират, че разрешителните за биоциди
се издават, изменят или отменят в срок от две години от одобрението на дадено активно вещество. Като се има
предвид обаче времето, необходимо за осъществяването на различните етапи от процеса на разрешаване, поспециално в случаите, когато между държави членки е налице неразрешен спор във връзка с взаимно признаване
и решението по него трябва да бъде предоставено на Комисията, е целесъобразно тези крайни срокове да бъдат
удължени до три години и въпросното удължаване да бъде отразено в член 37, параграф 3, втора алинея от
посочения регламент.

(18)

В член 89, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 на държавите членки се дава възможност да
прилагат своите действащи системи за съществуващи активни вещества. Даден биоцид може да съдържа комбинация
от нови активни вещества, които са одобрени, и съществуващи активни вещества, които все още не са одобрени. С
цел насърчаването на иновациите чрез предоставяне на такива продукти на достъп до пазара, на държавите членки
следва да се позволи да прилагат спрямо такива продукти своите действащи системи до одобряването на същест
вуващото активно вещество, и като резултат тези продукти да станат допустими за издаване на разрешение в
съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012.

(19)

В член 89, параграф 4 и член 93, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се предоставят преходни периоди за
биоциди, за които не е издадено разрешение. Същите периоди следва да се прилагат за постепенно премахване на
биоцид, който вече е на пазара, в случаите, когато за него се дава разрешително, при условие че биоцидът бъде
променен.

(20)

В член 93 от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се уточни, че предвидената в него дерогация се прилага само
при спазване на националните разпоредби на държавите членки.

(21)

В член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се цели да се позволи пускането на пазара на изделия,
третирани с биоциди, съдържащи активни вещества, които, макар и все още да не са одобрени, са в процес на
оценяване в рамките на посочената в член 89, параграф 1 от същия регламент работна програма или въз основа на
заявление, подадено съгласно член 94, параграф 1. Въпреки това, позоваването в член 94, параграф 1 на член 58 от
Регламент (ЕС) № 528/2012 може да се тълкува като непреднамерена дерогация от етикетирането и информаци
онните изисквания в член 58, параграфи 3 и 4. Поради това член 94, параграф 1 от посочения регламент следва да
се позовава само на член 58, параграф 2.

(22)

Тъй като член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се прилага само за обработени продукти, които вече
са били пуснати на пазара, беше въведена непреднамерена забрана върху повечето нови обработени продукти за
периода от 1 септември 2013 г. до одобряването на последното активно вещество, съдържащо се в тези продукти.
Следователно обхватът на член 94, параграф 1 следва да бъде разширен така, че да включва нови обработени
продукти. В този член следва да се предвиди също и преходен период за обработени продукти, за които до
1 септември 2016 г. не е поискано одобряване на активното вещество за съответния продуктов тип. С цел
избягване на потенциални сериозни неблагоприятни въздействия върху стопанските субекти, при пълно зачитане
на принципа на правната сигурност, следва да се предвиди тези изменения да се прилагат от 1 септември 2013 г.

(23)

В член 95, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 се съдържа изискване за представяне на пълно
досие на веществото. Следва да бъде възможно в такова пълно досие на веществото да бъдат включени данни,
посочени в приложение IIIA или IVA към Директива 98/8/ЕО.

(24)

Съгласно член 95, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012правото на позоваване на данни,
предвидено в член 63, параграф 3, втора алинея от него, се разширява до всички изследвания, които се изискват
за оценката на въздействието върху човешкото здраве и околната среда, за да се даде възможност потенциалните
заинтересовани лица да бъдат включени в списъка, посочен в член 95, параграф 2 от него. При липсата на подобно
право на позоваване редица потенциални заинтересовани лица не биха могли да отговорят на изискванията в член
95, параграф 1 навреме, за да бъдат включени в този списък до датата, посочена в член 95, параграф 3. В член 95,
параграф 1, трета алинея обаче липсват указания за включването на изследвания за жизнения цикъл и поведението в
околната среда. Освен това, тъй като потенциалните заинтересовани лица следва да плащат за правото на позоваване
съгласно член 63, параграф 3, следва да им се позволи да се възползват в пълна степен от това право, прехвърляйки
го върху кандидатите за издаване на разрешение за продукт. Поради това член 95 следва да бъде съответно изменен.

(1) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоцидни
продукти (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).
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(25)

В член 95, параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 се цели ограничаване на срока за защита на
данни, които могат да бъдат обменяни от 1 септември 2013 г. с цел спазването на изискванията в член 95, параграф
1, първа алинея, но които на тази дата все още не биха могли да бъдат обменяни с цел обосновка на заявления за
разрешения. Такъв е случаят с данни, отнасящи се до комбинациите активно вещество/продуктов тип, за които
преди 1 септември 2013 г. не е било взето решение за включването им в приложение I към Директива 98/8/ЕО.
Поради това в член 95, параграф 1 от посочения регламент следва да се посочва тази дата.

(26)

Съгласно член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 публикуваният от Агенцията списък следва да
съдържа имената на участниците в работната програма, посочена в член 89, параграф 1 от него. Така член 95,
параграф 2 дава възможност на тези участници да се възползват от механизма за компенсация на разходите,
предвиден в посочения регламент. Възможността за възползване от механизма за компенсация на разходите
следва да е достъпна за всички лица, които са представили пълно досие на веществото съгласно Регламент (ЕС)
№ 528/2012 или Директива 98/8/ЕО или писмо за достъп до подобно досие. Тя следва да бъде отворена за тези,
които са представили досиета всяко вещество, което само по себе си не е активно вещество, но което генерира
активни вещества.

(27)

В член 95, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 се забранява пускането на пазара на биоциди,
съдържащи активни вещества, производителят или вносителят („заинтересованото лице“) на които не е включен в
списъка, посочен в същия член. По силата на член 89, параграф 2 и член 93, параграф 2 от посочения регламент,
някои активни вещества биха присъствали законно на пазара в състава на някои биоциди, макар и за тях все още да
не е представено пълно досие на веществото. Забраната по член 95, параграф 3 не следва да се прилага за такива
вещества. Освен това, когато в списъка не е посочен производител или вносител във връзка с дадено вещество, за
което е подадено пълно досие на веществото, следва да се даде възможност на друго лице да пуска на пазара
биоциди, които съдържат това вещество, след представяне на досие или писмо за достъп до досие от страна на това
лице или на производителя или вносителя на биоцида.

(28)

Член 95, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 предвижда, че член 95 се прилага за активни вещества,
изброени в категория 6 в приложение I към посочения регламент. Тези вещества са включени в посоченото
приложение въз основа на представяне на пълни досиета на веществата, собствениците на които следва да имат
право да се ползват от механизма за компенсация на разходите, установен по силата на посочения член. В бъдеще
други вещества могат да бъдат включени в посоченото приложение въз основа на такова представяне. Поради това
категория 6 в посоченото приложение следва да регулира всички подобни вещества.

(29)

В приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012 описанието на биоцидите, използвани в материали, предназ
начени за контакт с храни, следва да бъде съвместимо с терминологията, използвана в Регламент (ЕО) № 1935/2004.

(30)

В член 96, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012 е необходимо да се изясни, че Директива 98/8/ЕО се
отменя, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 528/2012, позоваващи се на Директива 98/8/ЕО.

(31)

Поради това Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) № 528/2012 се изменя, както следва:
1) В член 2, параграф 5, буква б) се заменя със следния текст:
„б) биоциди, използвани като спомагателни вещества по смисъла на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и Регламент (ЕО) №
1333/2008.“
2) Член 3, параграф 1 се изменя както следва:
а) буква т) се заменя със следното:
„т) „група биоциди“ означава съвкупност от биоциди, които имат:
i) сходна употреба;
ii) едни и същи активни вещества;
iii) сходен състав с посочени разлики; и
iv) сходни равнища на риск и ефективност;“
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б) буква х) се заличава.
3) Член 19 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се изменя, както следва:
i) буква а) се заменя със следното:
„а) активните вещества се включват в приложение I или са одобрени за съответния продуктов тип и всички
условия, посочени за тези активни вещества, са изпълнени;“
ii) буква д) се заменя със следното:
„д) когато е целесъобразно, са установени максимални нива на остатъчните вещества за храните и фуражите по
отношение на активните вещества, съдържащи се в биоцида, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 315/93 на
Съвета (*), Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (**), Регламент (ЕО) №
470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (***) или Директива 2002/32/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (****), или са установени граници на специфична миграция или граници за оста
тъчното съдържание в материалите, предназначени за контакт с храни по отношение на такива активни
вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (*****).
___________
(*) Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури
относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).
(**) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година
относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни
или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на
Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(***) Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно уста
новяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества
от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г.,
стр. 11).
(****) Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните
вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).
(*****) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и
89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).“;
б) в параграф 4 букви б) и в) се заменят със следното:
„б) отговаря на критериите съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифициране като:
— остра орална токсичност от категория 1, 2 или 3,
— остра дермална токсичност от категория 1, 2 или 3,
— остра инхалационна токсичност (газове или прах/изпарения) от категория 1, 2 или 3,
— остра инхалационна токсичност (пари) от категория 1 или 2,
— специфична токсичност за определени органи при еднократна или повтаряща се експозиция от категория 1,
— канцерогенно вещество от категория 1А или 1В,
— мутагенно вещество от категория 1А или 1В, или
— вещество, токсично за репродукцията, от категория 1А или 1В;
в) се състои от, съдържа или генерира вещество, което отговаря на критериите за PBT вещества или за vPvB
вещества съгласно посоченото в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006;“
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в) параграфи 6 и 7 се заменят със следното:
„6.
Оценката на групата биоциди, извършена съгласно общите принципи, посочени в приложение VI, включва
максималните рискове за здравето на хората, здравето на животните или за околната среда и минималната
ефикасност на цялата потенциална серия от продукти в рамките на групата биоциди.
За дадена група биоциди се дава разрешение само ако:
а) в заявлението изрично се посочват максималните рискове за здравето на хората, здравето на животните или за
околната среда и минималната ефикасност, на които се основава оценката, както и разрешените разлики в
състава и употребата, посочени в член 3, параграф 1, буква т), заедно със съответната им класификация, пред
упреждения за опасност и препоръките за безопасност и подходящи мерки за намаляване на риска; и
б) въз основа на оценката, посочена в първата алинея от настоящия параграф, може да бъде установено, че всички
биоциди от групата отговарят на условията, посочени в параграф 1.
7.
Когато е целесъобразно, бъдещият притежател на разрешителното или неговият представител подават
заявление за установяване на максималните нива на остатъчни вещества по отношение на активните вещества,
съдържащи се в даден биоцид, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 315/93, Регламент (ЕО) № 396/2005,
Регламент (ЕО) № 470/2009 или Директива 2002/32/ЕО, или за установяването на граници на специфична
миграция или на граници за остатъчното съдържание в материалите, предназначени за контакт с храни, по
отношение на такива вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004.“
4) В член 23, параграф 3 уводната част се заменя със следното:
„3.
Приемащият компетентен орган — или, при решение относно заявление за разрешение на Съюза, Комисията —
забранява или ограничава предоставянето на пазара или употребата на определен биоцид, съдържащ активно вещество
— кандидат за замяна, ако в рамките на сравнителната оценка съгласно техническите указания, посочени в член 24, се
установи, че едновременно са изпълнени следните два критерия:“.
5) В член 34, параграф 4, втората алинея се заменя със следното:
„В рамките на 365 дни след валидиране на дадено заявление референтната държава членка оценява заявлението и
изготвя доклад за оценката в съответствие с член 30, след което изпраща доклада си за оценката и обобщението на
характеристиките на биоцида на заинтересованите държави членки и на заявителя.“
6) Член 35, параграф 3 се заменя със следното:
„3.
В рамките на координационната група всички държави членки, посочени в параграф 2 от настоящия член,
правят всичко възможно за постигане на споразумение относно действията, които да се предприемат. Те предоставят на
заявителя възможност да изрази своята гледна точка. Ако постигнат споразумение в рамките на 60 дни от отнасянето
за разглеждане на спорните въпроси, посочено в параграф 2 от настоящия член, референтната държава членка вписва
одобрението в Регистъра за биоциди. След това процедурата се счита за закрита и референтната държава членка и
всяка от заинтересованите държави членки издава разрешение за биоцида в съответствие с член 33, параграф 3 или
член 34, параграф 6 според случая.“
7) В член 37, параграф 3 втора алинея се заменя със следното:
„Докато тече процедурата по настоящия член, срокът от три години след датата на одобрението, посочен в член 89,
параграф 3, първа алинея, за изпълнение на задължението на държавата членка да издаде разрешение за биоцид, спира
да тече.“
8) В член 45, параграф 1 втората алинея се заличава.
9) Член 52 се заменя със следното:
„Член 52
Преходен период
Независимо от разпоредбите на член 89, когато компетентният орган или, ако става въпрос за биоцид, разрешен на
равнището на Съюза — Комисията, отмени или измени дадено разрешение, или реши да не го подновява, той/тя
предоставя преходен период за предоставяне на пазара и употреба на съществуващите запаси, освен ако продължа
ващото предоставяне на пазара или употреба на биоцида биха представлявали неприемлив риск за здравето на хората,
здравето на животните или за околната среда.
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Преходният период не надхвърля 180 дни за предоставянето на пазара и допълнителен максимален срок от 180 дни
за употребата на съществуващите запаси от съответните биоциди.“
10) В член 53, параграф 1, първа алинея се заменя със следното::
„1.
Чрез дерогация от член 17, компетентен орган на държава членка („държава членка на въвеждане“) дава, по
искане на заявителя, разрешително за паралелна търговия с даден биоцид, който е разрешен в друга държава членка
(„държава членка на произход“), за да бъде предлаган на пазара и употребяван в държавата членка на въвеждане, ако
прецени, в съответствие с параграф 3, че биоцидът е идентичен с биоцид, който вече е разрешен в държавата-членка на
въвеждане („референтният продукт“).“
11) Член 54 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Когато е необходимо да се установи техническата равностойност на активните вещества, лицето, което желае
да установи такава равностойност („заявителят“), подава заявление до Агенцията.“;
б) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Агенцията уведомява заявителя за таксите, дължими съгласно член 80, параграф 1, и отхвърля заявлението, в
случай че заявителят не плати таксите в рамките на 30 дни. Тя уведомява заявителя за това.“
12) В член 56, параграф 1, първа алинея се заменя със следното:
„1.
Чрез дерогация от член 17 опит или изпитване за целите на научните изследвания или научноизследователската
и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено
активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид („опит“ или „изпитване“), могат да се
провеждат единствено при условията, предвидени в настоящия член.“
13) В член 58, параграф 3 уводната част се заменя със следното:
„3.
Лицето, което отговаря за пускането на пазара на третираното изделие, прави необходимото информацията,
посочена във втора алинея, да фигурира на етикета, в случаите, когато:“.
14) В член 60, параграф 3 първа и втора алинея се заменят със следното:
„3.
Срокът за защита на данните, предоставени с оглед на разрешаването на биоцид, съдържащ само съществуващи
активни вещества, изтича след 10 години, считано от първия ден на месеца, следващ първото решение за разрешаване
на продукта, взето в съответствие с член 26, параграф 3, член 30, параграф 1, член 33, параграфи 3 и 4, член 34,
параграфи 6 и 7, член 36, параграф 4, член 37, параграфи 2 и 3, или член 44, параграф 5.
Срокът за защита на данните, предоставени с оглед на разрешаването на биоцид, съдържащ ново активно вещество,
изтича след 15 години, считано от първия ден на месеца, следващ първото решение за разрешаване на продукта, взето
в съответствие с член 26, параграф 3, член 30, параграф 1, член 33, параграфи 3 и 4, член 34, параграфи 6 и 7, член
36, параграф 4, член 37, параграфи 2 и 3, или член 44, параграф 5.“
15) Член 66, параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Всяко лице, което предоставя на Агенцията или на компетентния орган информация, свързана с дадено активно
вещество или биоцид, за целите на настоящия регламент, може да поиска да не бъде предоставян достъп до инфор
мацията в член 67, параграфи 3 и 4, като включи обосновка защо оповестяването на информацията може да навреди
на търговски интереси на това лице или на тези на друга заинтересована страна.“
16) Член 67 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 уводната част се заменя със следното:
„1.
Считано от датата, на която Комисията е приела регламент за изпълнение, както е посочено в член 9,
параграф 1, буква а), при условие че дадено активно вещество е одобрено, следната актуална информация относно
това активно вещество, съхранявана в Агенцията или Комисията, следва да бъде предоставена публично, безплатно и
по достъпен начин:“;
б) в параграф 3 уводната част се заменя със следното:
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„3.
Считано от датата, на която Комисията е приела регламент за изпълнение, както е посочено в член 9,
параграф 1, буква а), при условие че дадено активно вещество е одобрено — освен ако подателят на данните
представи обосновка в съответствие с член 66, параграф 4, която се приема за валидна от компетентния орган или
Агенцията, относно причините, поради които такава публикация е потенциално вредна за търговските му интереси
или за тези на друга заинтересована страна — Агенцията предоставя безплатен публичен достъп до следната
актуализирана информация относно същото активно вещество:“.
17) В член 76, параграф 1 се добавя следната буква:
„л) предоставяне на подкрепа и съдействие на държавите членки във връзка с дейностите по контрол и правоприла
гане.“
18) Член 77, параграф 1, първа алинея се заменя със следното:
„1.
С обжалване на решения на Агенцията, взети съгласно член 7, параграф 2, член 13, параграф 3, член 43,
параграф 2, член 45, параграф 3, член 54, параграфи 3, 4 и 5, член 63, параграф 3 и член 64, параграф 1, се
занимава Апелативният съвет, създаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006.“
19) В член 78, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:
„Приходите на Агенцията, посочени в член 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не се използват за
изпълняване на задачи по настоящия регламент, освен при наличие на обща цел или в рамките на временно
прехвърляне на средства с цел осигуряване на правилното функциониране на Агенцията. Приходите на Агенцията,
посочени в параграф 1 от настоящия член, не се използват за изпълняване на задачи по Регламент (ЕО) № 1907/2006,
освен при наличие на обща цел или в рамките на временно прехвърляне на средства с цел осигуряване на правилното
функциониране на Агенцията.“
20) Член 86 се заменя със следното:
„Член 86
Активни вещества, включени в приложение I към Директива 98/8/ЕО
Активни вещества, за които Комисията е приела директиви да бъдат включени в приложение I към Директива
98/8/ЕО, се считат за одобрени по настоящия регламент на датата на включването им, и се включват в списъка,
посочен в член 9, параграф 2. Одобрението е при спазване на условията, посочени в тези директиви на Комисията.“
21) Член 89 се изменя, както следва:
а) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Чрез дерогация от разпоредбите на член 17, параграф 1, член 19, параграф 1 и член 20, параграф 1 от
настоящия регламент и без да се засягат параграфи 1 и 3 от настоящия член, държава членка може да продължи да
прилага своята действаща система или практика за предоставяне на даден биоцид на пазара или за използването му
до три години след датата на одобряване на последното от активните вещества на този биоцид. В съответствие със
своите национални правила заинтересованата държава членка може да разреши предоставянето на пазара или
използването на своя територия само на биоцид, който съдържа само:
а) съществуващи активни вещества, които
i) са оценени съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (*), но все още не са одобрени за този
продуктов тип; или
ii) в момента се оценяват съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007, но все още не са одобрени за този продуктов
тип;
или
б) комбинация от активни вещества, посочени в буква а), и активни вещества, одобрени в съответствие с настоящия
регламент.
Чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея, в случай че се вземе решение дадено активно вещество да не
бъде одобрено, държавата членка може да продължи да прилага своята действаща система или практика за
предоставяне на биоциди на пазара за срок до 12 месеца след датата на решението дадено активно вещество да
не бъде одобрено, в съответствие с параграф 1, трета алинея, както и може да продължи да прилага своята
действаща система или практика на използване на биоциди за срок до 18 месеца след това решение.
___________
(*) Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната
работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).“;
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б) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
След решение за одобряване на определено активно вещество за конкретен продуктов тип държавите членки
гарантират, че разрешенията за биоциди от този продуктов тип, съдържащи това активно вещество, се издават,
изменят или отменят според случая в съответствие с настоящия регламент в рамките на три години от датата на
одобряване.
За тази цел заявителите, които желаят да кандидатстват за разрешаване или за паралелно взаимно признаване на
биоциди от този продуктов тип, които не съдържат друго активно вещество освен съществуващи активни вещества,
подават заявление за разрешаване или паралелно взаимно признаване не по-късно от датата на одобряване на
активното(ите) вещество(а). Когато биоцидите съдържат повече от едно активно вещество, заявленията се подават не
по-късно от датата на одобряване на последното активно вещество за този продуктов тип.
Когато не са постъпили едновременно заявления за разрешаване и за паралелно взаимно признаване в съответствие с
втора алинея:
а) биоцидът не се пуска повече на пазара, считано 180 дни след датата на одобряване на активното(ите) вещест
во(а); и
б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи в продължение на 365 дни след датата на
одобряване на активното(ите) вещество(а).“;
в) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
В случай че компетентният орган на държава членка, или – когато е целесъобразно – Комисията, реши да
отхвърли заявление, подадено съгласно параграф 3, за разрешаване на биоцид, който вече е предоставен на пазара,
да не издаде разрешение или да наложи условия за издаването на разрешение, които налагат промяна на такъв
продукт, се прилага следното:
а) биоцид, който не е получил разрешение или, където е приложимо, който не отговаря на условията за
разрешение, не може повече да бъде предоставян на пазара след изтичането на 180 дни след датата на
решението на съответния орган; и
б) употребата на съществуващите запаси от биоцида може да продължи в продължение на до 365 дни след датата
на решението на съответния орган.“
22) В член 92, параграф 2 се добавя следното изречение:
„Биоциди, разрешени в съответствие с членове 3 или 4 от Директива 98/8/ЕО, се считат за разрешени в съответствие с
член 17 от настоящия регламент.“
23) Член 93 се заменя със следното:
„Член 93
Преходни мерки относно биоцидите, непопадащи в обхвата на Директива 98/8/ЕО
Чрез дерогация от член 17, параграф 1 дадена държава членка може да продължи да прилага своята действаща
система или практика на предоставяне на пазара и използване на биоциди, които не попадат в приложното поле на
Директива 98/8/ЕО, но попадат в приложното поле на настоящия регламент, и са съставени от, съдържат или
генерират само активни вещества, които на 1 септември 2013 г. са били налични на пазара или използвани в
биоциди. Дерогацията се прилага до една от следните дати:
а) ако заявленията за одобрение на всички тези активни вещества, от които биоцидът е съставен, които той съдържа
или генерира, са подадени за съответния продуктов тип до 1 септември 2016 г. — крайните срокове, предвидени в
член 89, параграф 2, втора алинея, в член 89, параграф 3 и в член 89, параграф 4; или
б) ако не е подадено заявление в съответствие с буква а) за едно от активните вещества — до 1 септември 2017 г.“
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24) Членове 94 и 95 се заменят със следното:
„Член 94
Преходни мерки относно третираните изделия
1.
Чрез дерогация от член 58, параграф 2 дадено третирано изделие, третирано със или целенасочено включващо
един или повече биоциди, съдържащи само активни вещества, които са обект на проучване за съответния продуктов
тип в работната програма, посочена в член 89, параграф 1, на 1 септември 2016 г., или за които е подадено заявление
за одобрение за съответния продуктов тип до тази дата, или съдържащи само комбинация от такива вещества и
активни вещества, включени в списъка, изготвен в съответствие с член 9, параграф 2 за съответния продуктов тип и
употреба, или включени в приложение I, може да бъде пускано на пазара до една от следните дати:
а) в случай на решение, прието след 1 септември 2016 г., за отхвърляне на заявлението за одобрение или за
неодобрение на едно от активните вещества за съответната употреба, датата, съответстваща на 180 дни след
вземането на такова решение;
б) в други случаи, датата на одобрение за съответния продуктов тип и употреба на последното съдържащо се в
биоцида активно вещество, подлежащо на одобрение.
2.
Чрез допълнителна дерогация от член 58, параграф 2, дадено третирано изделие, третирано със или целена
сочено включващо един или повече биоциди, съдържащи всякакви активни вещества, различни от упоменатите в
параграф 1 от настоящия член, или тези, включени в списъка, изготвен в съответствие с член 9, параграф 2 за
съответния продуктов тип и употреба, или включени в приложение I, може да бъде пускано на пазара до 1 март
2017 г.
Член 95
Преходни мерки относно достъпа до досието на активното вещество
1.
Считано от 1 септември 2013 г. Агенцията прави обществено достояние и редовно актуализира списък на
всички активни вещества и всички вещества, генериращи активно вещество, за които е представено досие, отговарящо
на изискванията на приложение II към настоящия регламент или на приложения IIA или IVA към Директива 98/8/ЕО
и, където е приложимо, приложение IIIA към посочената директива („пълното досие на веществото“) и това досие е
било прието и одобрено от държава членка посредством процедурата, предвидена от настоящия регламент или
посочената директива („съответните вещества“). За всяко съответно вещество списъкът включва също така всички
лица, представили такова досие или представили досие пред Агенцията в съответствие с втора алинея от настоящия
параграф, и посочва ролята им, както е указано в посочената алинея, и продуктовия(те) тип(ове), за който е пред
ставено досие, както и датата на включването на веществото в списъка.
Лице, установено в Съюза, което произвежда или внася съответно вещество, самостоятелно или в състава на биоцид,
(„доставчикът на вещество“), или което произвежда или предоставя на пазара биоцид, който е съставен от, съдържа или
генерира това вещество („доставчикът на биоцид“), може по всяко време да представи на Агенцията пълно досие на
веществото за съответното вещество, писмо за достъп до пълно досие на веществото или позоваване на пълно досие на
веществото, за което са изтекли всички срокове за защита на информацията. След подновяване на одобрението на
дадено активно вещество всеки доставчик на вещество или доставчик на биоцид може да представи на Агенцията
писмо за достъп до всички данни, които са били счетени за съществени от оценяващия компетентен орган за целите на
подновяването и за които срокът на защита все още не е изтекъл („съответните данни“).
Агенцията уведомява доставчика, предоставил информацията, за таксите, дължими съгласно член 80, параграф 1. Тя
отхвърля заявлението, в случай че предоставилият информацията доставчик не плати таксите в срок от 30 дни и
уведомява предоставилия информацията за това.
След получаване на таксите, дължими съгласно член 80, параграф 1, Агенцията проверява дали представянето е в
съответствие с втора алинея от настоящия параграф и уведомява предоставилия информацията доставчик за това.
2.
Считано от 1 септември 2015 г. биоцид, състоящ се от, съдържащ или генериращ съответно вещество, включено
в посочения в параграф 1 списък, не се предоставя на пазара, освен ако доставчикът на веществото или доставчикът на
биоцида е включен в списъка, посочен в параграф 1 за продуктовия(те) тип(ове), към който/които спада продуктът.
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3.
За целите на представянето на заявление в съответствие с параграф 1, втора алинея от настоящия член, член 63,
параграф 3 от настоящия регламент се прилага по отношение на всички токсикологични и екотоксикологични и
свързани с околната среда изследвания за поведението и жизнения цикъл по отношение на веществата, изброени в
приложение II към Регламент (ЕО) № 1451/2007, включително всяко подобно изследване, което не включва
изпитвания върху гръбначни животни.
4.
Доставчик на вещество или на биоцид, включен в посочения в параграф 1 списък, на който е издадено писмо за
достъп за целите на настоящия член, или е дадено правото да се позовава на проучване в съответствие с параграф 3,
има право да позволи на заявителите за издаване на разрешение за биоцид да се позовават на това писмо за достъп или
на това проучване за целите на член 20, параграф 1.
5.
Чрез дерогация от член 60, всички срокове за защита на данни за комбинациите активно вещество/продуктов
тип, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1451/2007, но за които преди 1 септември 2013 г. не е било
взето решение за включване в приложение I към Директива 98/8/ЕО, изтичат на 31 декември 2025 г.
6.
Параграфи 1—5 не се прилагат по отношение на веществата, изброени в приложение I в категории 1—5 и
категория 7, или на биоциди, съдържащи само такива вещества.
7.
Агенцията актуализира редовно списъка, посочен в параграф 1 от настоящия член. След подновяване на
одобрението на дадено активно вещество Агенцията премахва от списъка всеки доставчик на вещество или
доставчик на биоцид, който в рамките на 12 месеца след подновяването не е представил всички съответни данни
или писмо за достъп до всички съответни данни в съответствие с параграф 1, втора алинея от настоящия член или в
заявление съгласно член 13.“
25) В член 96 първа алинея се заменя със следното:
„Без да се засягат разпоредбите на членове 86, 89—93 и 95 от настоящия регламент, директива 98/8/ЕО се отменя с
действие от 1 септември 2013 г.“
26) В приложение I заглавието „Категория 6“ се заменя със следното:
„Категория 6 — Вещества, за които държава членка е одобрила досие на активното вещество в съответствие с член 7,
параграф 3 от настоящия регламент или е приела такова досие в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива
98/8/ЕО“.
27) В приложение V вторият параграф под заглавието „Продуктов тип 4: област на употреба, свързана с храни и фуражи“
се заменя със следното:
„Продукти, които се влагат в материали, които могат да влязат в контакт с храни.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1, точка 24 се прилага от 1 септември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Страсбург на 11 март 2014 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

5.4.2014 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 335/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 11 март 2014 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по
отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави-членки,
които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:

(1)

Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад сериозно накърниха икономическия растеж и
финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на финансовите и икономическите условия в редица
държави членки. По-специално, някои държави-членки изпитват сериозни затруднения или са застрашени от
такива затруднения. По-специално те срещат проблеми във връзка с икономическия растеж и финансовата
стабилност, както и с влошаването на позициите им по отношение на дефицита и дълговете.

(2)

Бяха предприети сериозни мерки на основание член 122, параграф 2, членове 136 и 143 от Договора за функцио
ниране на Европейския съюз за намаляване на отрицателното въздействие на кризата. Натискът върху националните
финансови ресурси обаче нараства и е необходимо да бъдат предприети адекватни мерки за намаляването му чрез
максимално и оптимално използване на финансиране по Европейския фонд за рибарство, създаден с Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета (3).

(3)

С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се спомогне за ускоряване на инвестициите в
държавите членки и регионите и да се подобри достъпът до източници на финансиране за икономиката, Регламент
(ЕО) № 1198/2006 беше изменен с Регламент (ЕС) № 387/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4). С
посоченото изменение беше разрешено увеличение на междинните и окончателните плащания от Европейския фонд
за рибарство, с размер, съответстващ на 10 процентни пункта над определения процент на съфинансиране за всяка
приоритетна ос за държави-членки, които са изправени пред сериозни трудности, свързани с тяхната финансова
стабилност, и които искат да се възползват от тази мярка.

(4)

Регламент (ЕО) № 1198/2006 позволява прилагането на увеличения процент на съфинансиране до 31 декември
2013 г. Тъй като обаче определени държави-членки продължават да срещат сериозни трудности, свързани с
финансовата си стабилност, срокът на прилагането на увеличения процент на съфинансиране следва да не бъде
ограничен до края на 2013 г.

(1) ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 75.
(2) Позиция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
11 март 2014 г.
(3) Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) № 387/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) №
1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за
определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от
такива затруднения (ОВ L 129, 16.5.2012 г., стр. 7).
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(5)

Държавите-членки, които получават финансова помощ, следва също така да се ползват от увеличението на процента
на съфинансиране до края на периода на допустимост и следва да могат да го поискат в исканията си за окон
чателно плащане, дори ако на тази дата не се ползват повече от финансова помощ.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1198/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвид характера на безпрецедентната криза е необходимо бързо да бъдат приети мерки за подпомагане. Поради
това е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1198/2006 се изменя, както следва:
1) В член 76, параграф 3 уводното изречение се заменя със следното:
„3.
Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на дадена държава-членка междинните плащания се увеличават
с размер, който съответства на 10 процентни пункта над процентната ставка на съфинансиране за всяка приоритетна ос,
но без да се надвишават 100 %, и който се прилага за сумата на допустимите публични разходи, новодекларирани във
всеки представен сертифициран отчет за разходите, при условие че държавата-членка на 31 декември 2013 г. или след
това отговаря на едно от следните условия:“.
2) В член 77 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Чрез дерогация от член 53, параграф 3 по искане на дадена държава-членка плащанията на окончателната сума
се увеличават с размер, който съответства на десет процентни пункта над процентната ставка на съфинансиране за всяка
приоритетна ос, но без да се надвишават 100 %, и който се прилага за сумата на допустимите публични разходи,
новодекларирани във всеки представен сертифициран отчет за разходите, при условие че държавата-членка на
31 декември 2013 г. или след това отговаря на едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б)
и в).“
3) Член 77а се изменя, както следва:
а) параграф 2 се заменя със следното:
„2. Дерогацията, посочена в член 76, параграф 3 и в член 77, параграф 2, се предоставя от Комисията при писмено
искане от държава-членка, която отговаря на едно от условията, предвидени в член 76, параграф 3, букви а), б) и
в).“;
б) параграф 5 се заличава.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Страсбург на 11 март 2014 година.
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