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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1720 НА КОМИСИЯТА
от 14 септември 2015 година
за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ЗНП)]
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на
наименованието „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis), подадено от Гърция, бе
публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като в Комисията не са постъпили никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наимено
ванието „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регистрира се наименованието „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής“ (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ЗНП).
Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.5. „Масла и мазнини (масло,
маргарин, растителни мазнини и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ C 143, 30.4.2015 г., стр. 23.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179,
19.6.2014 г., стр. 36).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 14 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Phil HOGAN

Член на Комисията
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1721 НА КОМИСИЯТА
от 22 септември 2015 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към
настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези
правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с
която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с
оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат
класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва
от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН,
посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва
съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на
настоящия регламент.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302,
19.10.1992 г., стр. 1).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно
облагане и митнически съюз“

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране
(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Цели миди (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) с че
рупката, термично обработени и впоследствие за
мразени, представени в плътно запълнени мрежести
торби — в опаковки по 10 kg.

1605 56 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за
тълкуване на Комбинираната номенклатура и от
описанието на кодовете по КН 1605 и
1605 56 00.

По време на термичната обработка мидите се по
тапят във вода с температура между 98 °C и 100 °C
в продължение на най-малко 7 минути. Докато са
потопени, температурата вътре в мидите достига
най-малко 90 °C за 90 секунди.
Продуктът не е годен за непосредствена консума
ция.

Обикновеното бланширане, което представлява
лека топлинна обработка без пълно сготвяне, не
изключва класиране в глава 3 (вж. също така
Обяснителните бележки към Комбинираната но
менклатура към глава 3, Общи положения,
точка 2). Когато обаче мидите се обработват то
плинно, така че температурата вътре в мидите до
стига най-малко 90 °C в продължение на 90 се
кунди, те се считат не за бланширани, а за сва
рени.
Поради това продуктът трябва да бъде класиран в
код по КН 1605 56 00 като приготвени миди.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1722 НА КОМИСИЯТА
от 22 септември 2015 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към
настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези
правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с
която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с
оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат
класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва
от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН,
посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва
съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на
настоящия регламент.
(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302,
19.10.1992 г., стр. 1).
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Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно
облагане и митнически съюз“

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт под формата на крем, опакован за про
дажба на дребно в пластмасов буркан с вмести
мост 227 g.

3307 90 00

Класирането се определя от общи правила 1
и 6 за тълкуване на Комбинираната номенкла
тура, от бележка 3 към глава 33 и от тексто
вете на кодове по КН 3307 и 3307 90 00.

Продуктът се състои от вода, естер на мастна
киселина, диметикон, растително масло, емулга
тор, глицерин, аромат, консерванти, сгъстител,
и оцветители.
Опаковката на продукта не може да се опре
дели като опаковка за продажба на дребно на
продукти за поддържане на кожата, тъй като
продуктът е предназначен основно за чувствени
масажи и стимулиране.

Продуктът не може да се разглежда като пре
парат за поддържане на кожата от код по
КН 3304, тъй като не е в опаковки за про
дажба на дребно на продукти за поддържане
на кожата (вж. също Обяснителните бележки
към Хармонизираната система (ОБХС) за пози
ция 3304, част А, точка 3).
Продуктът е подходящ за използване като друг
козметичен препарат и се предлага в опаковки
за продажба на дребно съобразно неговата
употреба (вж. забележка 3 към глава 33 и
ОБХС за глава 33, „Общи разпоредби“, че
твърти параграф, буква а).
Следователно продуктът трябва да бъде класи
ран в код по КН 3307 90 00 като друг козме
тичен препарат.

29.9.2015 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 252/7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1723 НА КОМИСИЯТА
от 22 септември 2015 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към
настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези
правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с
която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с
оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, следва да бъдат
класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 на същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва
от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН,
посочен в колона 2 на същата таблица.

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва
съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на
настоящия регламент.
(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302,
19.10.1992 г., стр. 1).
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Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно
облагане и митнически съюз“

29.9.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код
по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1. Продукт със стехиометричен състав,
състоящ се от магнезиев алуминат
(алуминиев магнезиев оксид), с кри
сталната структура на шпинел, с
определен химичен състав, под фор
мата на неправилни гранули, късове
или прах. Съдържанието на магне
зий в продукта, изразен като магне
зиев оксид, е приблизително 28 %
(тегловни), а съдържанието на алу
миний, изразен като алуминиев ок
сид, е приблизително 72 % (те
гловни).

2841 90 85

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване
на Комбинираната номенклатура, забележка 1 към глава 28 и
от текстовете на кодове по КН 2841, 2841 90
и 2841 90 85.
Продуктът се получава чрез химична реакция между сурови
ните при топене в ротационна пещ. Той е стехиометрично съе
динение (с определен химичен състав), в което броят на ато
мите на присъстващите елементи може да се изрази като отно
шение на малки цели числа. Той не е суров минерален про
дукт или руда и следователно не може да се класира в
глава 25 или глава 26.
Продукти, имащи формата на неправилни гранули, късове или
прах, представляват суровини за производството на продукти
от позиция 6815. Класирането в позиция 6815 обаче е из
ключено, защото тези продукти не са нито готови изделия,
нито полуготови продукти.

Продуктът се използва за изработва
нето на огнеупорни тухли и плочи,
използвани в черната металургия.
Продуктът се получава чрез хи
мична реакция между магнезиев ок
сид и алуминиев оксид при топене
в ротационна пещ.

Тъй като има стехиометричен състав, продуктът съответства на
изискванията на забележка 1, буква а) към глава 28, която
гласи, че позициите в тази глава се отнасят само за съедине
ния с определен химичен състав (т.е. имащи стехиометричен
състав).
Като продукт с определен химичен състав, шпинелът, в съот
ветствие с неговия химичен състав, следва да се класира като
неорганичен химичен продукт от глава 28.
Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по
КН 2841 90 85 като други соли на оксометалните или пе
роксометалните киселини.

2. Продукт с нестехиометричен състав
със съдържание на магнезий, изра
зен като магнезиев оксид, в размер
на приблизително 20—35 % (те
гловни) и съдържание на алуминий,
изразен като алуминиев оксид, в раз
мер на приблизително 58—78 %
(тегловни). Продуктът е с кристал
ната структура на шпинел, предста
вен под формата на неправилни гра
нули, късове или прах.
Продуктът се използва за изработва
нето на огнеупорни тухли и плочи,
използвани в черната металургия.
Продуктът се получава чрез хи
мична реакция между магнезиев ок
сид и алуминиев оксид при топене
в ротационна пещ.

3824 90 96

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване
на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по
КН с номера съответно 3824, 3824 90 и 3824 90 96.
Продуктът се получава чрез химична реакция между сурови
ните при топене в ротационна пещ. Той не е суров минерален
продукт или руда и следователно не може да се класира в
глава 25 или глава 26.
Поради своя нестехиометричен състав продуктът не съответ
ства на изискванията на забележка 1, буква а) към глава 28,
която гласи, че позициите в тази глава се отнасят само за съе
динения с определен химичен състав (т.е. имащи стехиометри
чен състав) и следователно се изключва от глава 28.
Продукти, имащи формата на неправилни гранули, късове или
прах, представляват суровини за производството на продукти
от позиция 6815. Те не се класират в позиция 6815, тъй
като не са нито готови изделия, нито полуготови продукти.
Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по
КН 3824 90 96 като други химични продукти и препарати
на химическата промишленост или на други, свързани с нея
промишлености, неупоменати, нито включени другаде.
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Описание на стоките

Класиране (код
по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

3. Продукт, наречен „стопен магнезиев
хромен оксид“ под формата на не
правилни сиви гранули, фрагменти
или прах с вариращ зърнометричен
размер, имащ нестехиометричен съ
став, включващ магнезиев оксид и
хромен оксид. Продуктът е с кри
сталната структура на шпинел и се
използва за изработването на огнеу
порни тухли и плочи, използвани в
черната металургия.

3824 90 96

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване
на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по
КН с номера съответно 3824, 3824 90 и 3824 90 96.

Този продукт се получава чрез ста
пяне на магнезиев оксид и хромна
руда в електродъгова пещ.

Продуктът се получава чрез химична реакция между сурови
ните при топене в електродъгова пещ. Той не е суров минера
лен продукт или руда и следователно не може да се класира в
глава 25 или глава 26.
Поради своя нестехиометричен състав продуктът не съответ
ства на изискванията на забележка 1, буква а) към глава 28,
която гласи, че позициите в тази глава се отнасят само за съе
динения с определен химичен състав (т.е. имащи стехиометри
чен състав), и следователно се изключва от глава 28.
Продукти, имащи формата на неправилни гранули, късове или
прах, са суровини за производството на продукти от пози
ция 6815. Те не се класират в позиция 6815, тъй като не са
нито готови изделия, нито полуготови продукти.
Следователно продуктът трябва да бъде класиран в код по КН
3824 90 96 като други химични продукти и препарати на
химическата промишленост или на други, свързани с нея про
мишлености, неупоменати, нито включени другаде.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1724 НА КОМИСИЯТА
от 23 септември 2015 година
за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания [Silter (ЗНП)]
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на
наименованието „Silter“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наимено
ванието „Silter“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регистрира се наименованието „Silter“ (ЗНП).
Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3 „Сирена“ от приложение XI към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 23 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Phil HOGAN

Член на Комисията

(1) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ C 142, 29.4.2015 г., стр. 29.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179,
19.6.2014 г., стр. 36).
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1725 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации
на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО)
№ 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите на
етиллауроиларгинат (E 243)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за
установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2),
и по-специално член 7, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в
списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Тези спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 17 ноември 2014 г. бе подадено заявление за изменение на спецификациите на добавката в храните етиллау
роиларгинат (E 243). На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от
Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

Съгласно действащата спецификация етиллауроиларгинат се определя като синтезиран чрез естерификация на
аргинин с етанол и последваща реакция на естера с лауроилхлорид. Полученият в резултат на това етиллаурои
ларгинат се извлича като етиллауроиларгинатхидрохлорид, който се филтрува и изсушава.

(5)

Заявителят е доказал, че сегашното определение е твърде широко и следва да отразява детайлите относно темпера
турата и pH, които са били включени в първоначалното заявление и са от значение за получаването на същия
профил, като този, оценен от Европейския орган за безопасност на храните в неговото становище относно безопас
ността на употребата на етиллауроиларгинат като консервант за храни (4).

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
(1) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.
(2) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в
списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).
(4) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2007; 511, стр. 1—27.
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 във вписването за етиллауроиларгинат E 243 определението се заменя
със следното:
„Определение

Етиллауроиларгинат се синтезира чрез естерификация на аргинин с етанол и послед
ваща реакция на естера с лауроилхлорид във водна среда при контролирана темпера
тура между 10 и 15 °C и при рН между 6,7 и 6,9. Полученият в резултат на това
етиллауроиларгинат се извлича като етиллауроиларгинатхидрохлорид, който се фил
трува и изсушава.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1726 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на 2-метил-2Н-изотиазол-3-он като съществуващо активно вещество за използване
в биоциди за продуктов тип 13
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) се установява списък на съществуващите активни
вещества, които следва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобрение за използване в състава на биоциди
или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)

Този списък включва 2-метил-2Н-изотиазол-3-он.

(3)

По отношение на 2-метил-2Н-изотиазол-3-он бе направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 13 — консерванти на
течности, използвани при обработката на метали, определен в приложение V към същата директива и отговарящ
на продуктов тип 13, определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

За оценяващ компетентен орган беше определена Словения и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от
Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 11 април 2012 г. тя представи на Комисията докладa за
оценка, придружен от препоръки.

(5)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 становището на
Европейската агенция по химикалите беше формулирано на 2 октомври 2014 г. от Комитета по биоцидите, като
бяха взети предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(6)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 13 и съдържащи 2-метил2Н-изотиазол-3-он, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, при условие че са спазени
определени условия за използването им.

(7)

Поради това е целесъобразно 2-метил-2Н-изотиазол-3-он да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов
тип 13, при условие че са спазени специфичните условия в приложението.

(8)

Тъй като 2-метил-2Н-изотиазол-3-он отговаря на критериите за класифициране като кожен сенсибилизатор
подкатегория 1A съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета (5), третираните изделия, които са третирани с 2-метил-2Н-изотиазол-3-он или които
съдържат 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, следва да бъдат подходящо етикетирани

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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).
5
( ) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за 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).
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(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
2-метил-2Н-изотиазол-3-он се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 13, при
спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

L 252/16

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наименование

Минимална
степен на
чистота на
активното
вещество (1)

Дата на изти
чане на одобре
нието

1 октомври
2016 г.

30 септември
2026 г.

Продук
тов тип

Специални условия

13

ЕО №: 220-239-6

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

CAS №: 2682-20-4

1) За професионални ползватели се установяват процедури за безопасна работа и
подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични
предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо
равнище с други средства.
2) С оглед на рисковете за професионалните ползватели, изсипването на продуктите
в течностите за обработка на метали следва да бъде полу- или изцяло автоматизи
рано, освен ако не бъде доказано, че рисковете могат да бъдат сведени до прием
ливо равнище с други средства.
3) С оглед на рисковете за професионалните ползватели, на етикетите и информа
ционните листове за безопасност на продуктите, където такива са предоставени, се
посочва, че защитените с продуктите течности за обработка на метали се използ
ват в полу- или изцяло автоматизирани машини, освен ако не е доказано, че ри
сковете могат да бъдат намалени до приемливо равнище с други средства.
Пускането на пазара на третирани изделия зависи от изпълнението на следното усло
вие:

Официален вестник на Европейския съюз

2-метил-2Н-изотиазол3-он

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, ри
сковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление
за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното веще
ство на равнището на Съюза.

Наименование по
IUPAC:

95 % тегловни

Дата на одобре
нието

BG

2-метил-2Н-из
отиазол-3-он

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е третирано с
2-метил-2Н-изотиазол-3-он или което съдържа 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, гаран
тира, че в етикета на изделието се предоставя информацията, посочена в член 58, па
раграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в
пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

29.9.2015 г.

29.9.2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1727 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол като съществуващо активно вещество за
използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. В
посочения списък е включен 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол.

(2)

На 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол е направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 1 — биоциди за човешка
хигиена, продуктов тип 2 — дезинфектанти за обществена зона и за зони за обществено здраве и други биоциди и
продуктов тип 4 — дезинфектанти на области за хранене, определени в приложение V към посочената директива
и отговарящи съответно на продуктови типове 1, 2 и 4 съгласно определенията в приложение V към Регламент
(ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Австрия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от
Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 13 февруари 2013 г. тя представи на Комисията докладите за
оценка, заедно със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 4 декември 2014 г.
Комитетът по биоцидите изготви становищата на Европейската агенция по химикали, като взе предвид
заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно тези становища може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктови типове 1, 2 и 4 и
съдържащи 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, в
случай че са спазени определени условия по отношение на използването му.

(6)

Поради това е целесъобразно 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол да бъде одобрен за използване в биоциди за
продуктови типове 1, 2 и 4 при спазването на определени спецификации и условия.

(7)

Заключението от становищата е, че 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол отговаря на критериите за много биоакуму
лиращо (vB) и токсично (Т) вещество в съответствие с приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета (5).

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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).
(5) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разреша
ването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива
1999/45/ЕО и 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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(8)

Тъй като по смисъла на член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 веществата, за които оценяването от
страна на държавите членки е приключило на 1 септември 2013 г., следва да бъдат одобрявани в съответствие с
Директива 98/8/ЕО, периодът на одобрението следва да бъде 10 години, в съответствие с практиката, установена
съгласно Директива 98/8/ЕО.

(9)

По смисъла на член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012 обаче 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът отговаря на
условията по член 10, параграф 1, буква г) от посочения регламент и поради това следва да се счита за кандидат за
заместване.

(10)

Що се отнася до употребата в продуктов тип 4, в оценката не беше разгледано включването на биоциди,
съдържащи 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, в материали и предмети, предназначени за пряк или непряк
контакт с храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1). За такива
материали може да се наложи установяването на конкретни допустими граници за миграция в храните, както е
посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението следва да не
обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници или в съответствие с
посочения регламент е било установено, че такива допустими граници не са необходими.

(11)

Тъй като 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът отговаря на критериите за много биоакумулиращо (vB) вещество,
третираните изделия, третирани със или включващи 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, следва да бъдат
етикетирани по подходящ начин при пускането им на пазара.

(12)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1,
2 и 4 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназ
начени 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).

29.9.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наименование

Наименование по
IUPAC:

Минимална
степен на
чистота на
активното
вещество (1)

995 g/kg

Дата на одобре
нието

Дата на изти
чане на одобре
нието

1 декември
2016 г.

30 ноември
2026 г.

Продук
тов тип

Специални условия
BG

5-хлоро-2-(4хлорофенокси)
фенол

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

1

5-хлоро-2-(4-хлорофе
нокси)фенол

5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът се счита за кандидат за замяна в съответствие с
член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите,
рисковете и ефикасността, които са свързани с всякакви видове употреба, обхванати
от заявление за издаване на разрешение, но не са разгледани в оценката, на равни
щето на Съюза, на риска от употребата на активното вещество.

ЕО №: 429-290-0
CAS №: 3380-30-1

лицето, носещо отговорност за пускането на пазара на третирано изделие, третирано
със или включващо 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, следва да гарантира, че върху
етикета на третираното изделие е посочена информацията, изброена в член 58, пара
граф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.
2

5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът се счита за кандидат за замяна в съответствие с
член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите,
рисковете и ефикасността, които са свързани с всякакви видове употреба, обхванати
от заявление за издаване на разрешение, но не са разгледани в оценката, на равни
щето на Съюза, на риска от употребата на активното вещество.

Официален вестник на Европейския съюз

Пускането на пазара на третирани изделия се извършва при изпълнение на следното
условие:

Разрешения за биоциди се издават при изпълнение на следното условие:
За професионални потребители трябва да бъдат въведени процедури за безопасна ра
бота и подходящи организационни мерки. Продуктите трябва да се използват с под
ходящо лично предпазно средство когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище с други средства.
Пускането на пазара на третирани изделия се извършва при изпълнение на следното
условие:
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лицето, носещо отговорност за пускането на пазара на третирано изделие, третирано
със или включващо 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, следва да гарантира, че върху
етикета на третираното изделие е посочена информацията, изброена в член 58, пара
граф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

Минимална
степен на
чистота на
активното
вещество (1)

Дата на одобре
нието

Дата на изти
чане на одобре
нието

Продук
тов тип

4

Специални условия

BG

5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенолът се счита за кандидат за замяна в съответствие с
член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
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Общоприето
наименование

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите,
рисковете и ефикасността, които са свързани с всякакви видове употреба, обхванати
от заявление за издаване на разрешение, но не са разгледани в оценката, на равни
щето на Съюза, на риска от употребата на активното вещество.
Разрешения за биоциди се издават при изпълнение на следните условия:

2) Не се включват продукти в материали и предмети, предназначени за контакт с
храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, освен
ако Комисията е определила специфични граници за миграцията на 5-хлоро-2-(4хлорофенокси)фенола в храни, или ако в съответствие с посочения регламент е
било установено, че такива граници не са необходими.
Пускането на пазара на третирани изделия се извършва при изпълнение на следното
условие:

Официален вестник на Европейския съюз

1) За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни
или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне
на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества
(МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент
и на Съвета (2) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на
Съвета (3), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на
риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

лицето, носещо отговорност за пускането на пазара на третирано изделие, третирано
със или включващо 5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол, следва да гарантира, че върху
етикета на третираното изделие е посочена информацията, изброена в член 58, пара
граф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

29.9.2015 г.

(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в
пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или с различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.
(2) Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване 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).
(3) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от ра
стителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

29.9.2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1728 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на веществото IPBC като съществуващо активно вещество за използване в биоциди
за продуктов тип 13
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. В
посочения списък е включен IPBC.

(2)

На IPBC е направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 13 — консерванти за течности при металообработка,
определен в приложение V към посочената директива и отговарящ на продуктов тип 13 съгласно определението в
приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Дания и, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент
(ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4), на 23 август 2013 г. тя представи на Комисията доклада за оценката, заедно
със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 3 декември 2014 г.
Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид
заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 13 и съдържащи IPBC,
отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, в случай че са спазени определени условия по
отношение на използването му.

(6)

Поради това е целесъобразно IPBC да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 13 при спазването
на определени спецификации и условия.

(7)

Тъй като IPBC отговаря на критериите за класификация като кожен сенсибилизатор, категория 1, съгласно опреде
лението в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5), третираните
изделия, третирани със или включващи IPBC, следва да бъдат етикетирани по подходящ начин при пускането им
на пазара.

(8)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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).
5
( ) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за 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).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
IPBC се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 13 при спазване на спецификациите и
условията, посочени в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

29.9.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наимено
вание

Наименование по
IUPAC:
3-йодо-2-пропинилбу
тилкарбамат
ЕО №: 259-627-5

Дата на изтичане на
одобрението

Продуктов
тип

980 g/kg

1 декември 2016 г.

30 ноември 2026 г.

13

Специални условия

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на
експозициите, рисковете и ефикасността, които са свързани с вся
какви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разре
шение, но не са разгледани в оценката, на равнището на Съюза, на
риска от употребата на активното вещество.
Разрешенията за биоциди се издават при изпълнение на следните ус
ловия:
1) За професионалните потребители трябва да бъдат въведени проце
дури за безопасна работа и подходящи организационни мерки.
Продуктите трябва да се използват с подходящо лично предпазно
средство когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище с други средства.
2) Предвид рисковете за професионалните потребители, поставянето
на продуктите в металообработващи флуиди трябва да бъде по
луавтоматично или автоматично, освен ако не бъде показано, че
рисковете могат да бъдат намалени до приемливо равнище с други
средства.
Пускането на пазара на третирани изделия се извършва при изпълне
ние на следното условие:
лицето, носещо отговорност за пускането на пазара на третирано из
делие, третирано със или включващо IPBC, следва да гарантира, че
върху етикета на третираното изделие е посочена информацията, из
броена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС)
№ 528/2012.

Официален вестник на Европейския съюз

CAS №: 55406-53-6

Дата на одобрението

BG

IPBC

Наименование по IUPAC
Идентификационни номера

Минимална
степен на
чистота на
активното
вещество (1)

(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в
пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или с различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1729 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на калиев сорбат като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за
продуктов тип 8
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. В
посочения списък е включен калиевият сорбат.

(2)

На калиевия сорбат е направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 8 — консерванти за дърво, определен в
приложение V към същата директива и отговарящ на продуктов тип 8 съгласно определението в приложение V
към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Германия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от
Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 10 октомври 2010 г. тя представи на Комисията доклада за
оценка, заедно със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 4 декември 2014 г.
Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид
заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 8 и съдържащи калиев
сорбат, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, в случай че са спазени определени условия по
отношение на използването му.

(6)

Поради това е целесъобразно калиевият сорбат да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 8 при
спазването на определени спецификации и условия.

(7)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Калиевият сорбат се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 8 при спазване на
спецификациите и условията, посочени в приложението.
(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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).

29.9.2015 г.
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

L 252/26

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наименование

Наименование по
IUPAC:
(2E,4E)-2,4-хексадие
нова киселина, калиева
сол (1:1)
ЕО №: 246-376-1

990 g/kg

Дата на одобре
нието

Дата на изти
чане на одобре
нието

1 декември
2016 г.

30 ноември
2026 г.

Продук
тов тип

Специални условия

8

При оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите,
рисковете и ефикасността, които са свързани с всякакви видове употреба, обхванати
от заявление за издаване на разрешение, но не са разгледани в оценката, на равни
щето на Съюза, на риска от употребата на активното вещество.
Разрешенията за биоциди се издават при изпълнение на следните условия:
1) За промишлените или професионалните потребители трябва да бъдат въведени
процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Когато ек
спозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства,
продуктите трябва да се използват с подходящо лично предпазно средство.
2) Трябва да се предприемат подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се
опазят подпочвените води. По-специално върху етикетите и когато има такива,
върху информационните листове за безопасност за продуктите трябва да се по
сочи, че:
а) промишленото прилагане трябва да се извършва в обособено помещение или
върху непропусклива твърда основа с предпазен насип;
б) прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработва
нето на закрито или върху непропусклива твърда основа, или по двата начина
едновременно, за да се предотвратят преки изпускания в почвата или във во
дите;

Официален вестник на Европейския съюз

CAS №: 24634-61-5

Минимална
степен на
чистота на
активното
вещество (1)

BG

Калиев сорбат

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

в) всички изпуснати количества при прилагането на продукта трябва да се съби
рат за повторна употреба или обезвреждане.
(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в
пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или с различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

29.9.2015 г.

29.9.2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1730 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на водороден пероксид като съществуващо активно вещество за използване в
биоциди за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5 и 6
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. Този
списък включва водороден пероксид.

(2)

На водороден пероксид е направена оценка съгласно член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 1 — Биоциди за човешка хигиена, продуктов тип 2 —
Дезинфектанти за частна зона и за зони за обществено здраве и други биоциди, продуктов тип 3 — Ветеринарно
хигиенни биоциди, продуктов тип 4 — Дезинфектанти на области за хранене, продуктов тип 5 — Дезинфектанти
на питейна вода, и продуктов тип 6 — Консерванти, използвани в съдове, както са определени в приложение V
към същата директива, които съответстват на продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5 и 6, определени в приложение V към
Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Финландия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от
Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 2 август 2013 г. тя представи на Комисията докладите за
оценката, придружени от препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 2 февруари 2015 г.
Комитетът по биоцидите изготви становищата на Европейската агенция по химикали, като взе предвид
заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

От тези становища става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5
и 6 и съдържащи водороден пероксид, отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО,
при условие че са спазени определени условия за използването им.

(6)

Поради това е целесъобразно водороден пероксид да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктови
типове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 при спазването на определени спецификации и условия.

(7)

За използване в продуктов тип 4 при оценката не е разгледано включването на съдържащи водороден пероксид
биоциди в материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5). За такива материали може да се наложи
установяването на конкретни допустими граници за миграция в храната, както е посочено в член 5, параграф 1,
буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението следва да не обхваща такава употреба, освен
ако Комисията е определила такива допустими граници или в съответствие с посочения регламент е било
установено, че такива допустими граници не са необходими.

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
3
( ) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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).
(5) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназ
начени 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).
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(8)

За водородния пероксид се прилага Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) относно
предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на
заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Водородният пероксид се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5 и 6
при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 1).

29.9.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наименование

Наименование по
IUPAC:
водороден пероксид
ЕО №: 231-765-0
CAS №: 7722-84-1

Минимална степен на чистота на актив
ното вещество (1)

Дата на одобре
нието

Дата на изтичане на
одобрението

Продуктов
тип

Активното вещество се произвежда
като воден разтвор, съдържащ
350-< 700 g/kg (35-< 70 % тегловно)
водороден пероксид.

1 февруари
2017 г.

31 януари
2027 г.

1

Теоретична (по изчисления) специфи
кация за сухото тегло: минималната
чистота на водородния пероксид е
995 g/kg (99,5 % тегловно).

Специални условия

В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.

BG

Водороден
пероксид

Наименование по
IUPAC
Идентификационни
номера

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:

2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки за боравенето с концентри
рани продукти.
2

В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.
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1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:
1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.

L 252/29

2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки. Продуктите трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства,
когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище по друг начин.

Наименование по
IUPAC
Идентификационни
номера

Минимална степен на чистота на актив
ното вещество (1)

Дата на одобре
нието

Дата на изтичане на
одобрението

Продуктов
тип

3

Специални условия

BG

В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.
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Общоприето
наименование

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:

2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки. Продуктите трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства,
когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище по друг начин.
4

В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.
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1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:
1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.

29.9.2015 г.

2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки. Продуктите трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства,
когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище по друг начин.

Наименование по
IUPAC
Идентификационни
номера

Минимална степен на чистота на актив
ното вещество (1)

Дата на одобре
нието

Дата на изтичане на
одобрението

Продуктов
тип

Специални условия

В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.
Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:
1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.
2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки. Продуктите трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства,
когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище по друг начин.

6
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В оценката на продукта трябва да се обръща особено
внимание на експозициите, рисковете и ефикасността,
свързани с всякакви видове употреба, обхванати от
заявление за издаване на разрешение, но неразгледани
в оценката на риска на активното вещество на равни
щето на Съюза.

Официален вестник на Европейския съюз
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3) Продуктите не се включват в материали и изделия,
предназначени за контакт с храни по смисъла на
член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1935/2004, освен ако Комисията е определила
конкретни допустими граници за миграция на во
дороден пероксид в храни или в съответствие с по
сочения регламент е било установено, че такива до
пустими граници не са необходими.

29.9.2015 г.

Общоприето
наименование

Наименование по
IUPAC
Идентификационни
номера

Минимална степен на чистота на актив
ното вещество (1)

Дата на одобре
нието

Дата на изтичане на
одобрението

Продуктов
тип

Специални условия

L 252/32

Общоприето
наименование

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните
условия:

(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в
пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

Официален вестник на Европейския съюз

2) За професионалните ползватели трябва да бъдат въ
ведени процедури за безопасна работа и подходящи
организационни мерки. Продуктите трябва да се
използват с подходящи лични предпазни средства,
когато експозицията не може да бъде намалена до
приемливо равнище по друг начин.

BG

1) Разрешенията за биоциди се предоставят, без да се
засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 98/2013
относно предлагането на пазара и използването на
прекурсори на взривни вещества.

29.9.2015 г.

29.9.2015 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1731 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за одобряване на медетомидин като активно вещество за използване в биоциди за продуктов
тип 21
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 90, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 27 април 2009 г. Обединеното кралство получи заявление, подадено в съответствие с член 11, параграф 1 от
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), за включване в приложение I към нея на активното
вещество медетомидин за използване в продуктов тип 21 — Продукти против замърсяване, определен в
приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 21, определен в приложение V към
Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)

Към 14 май 2000 г. медетомидин не е присъствал на пазара като активно вещество, включено в биоцид.

(3)

На 12 март 2014 г., в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Обединеното кралство
представи на Европейската агенция по химикали доклад за оценка, придружен от препоръки.

(4)

На 3 февруари 2015 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като
взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 21 и съдържащи
медетомидин, отговарят на изискванията, определени в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС)
№ 528/2012, в случай че са спазени определени условия по отношение на използването им.

(6)

Поради това е целесъобразно медетомидин да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 21 при
спазване на определени спецификации и условия.

(7)

В становището също така се достига до заключението, че характеристиките на веществото медетомидин го правят
много устойчиво (vP) и токсично (Т) в съответствие с критериите, посочени в приложение XIII към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Освен това в становището се заключава, че това активно
вещество съдържа значителен процент неактивни изомери или онечиствания.

(8)

Медетомидин отговаря на условията, посочени в член 10, параграф 1, букви г) и е) от Регламент (ЕС)
№ 528/2012, и поради това следва да се смята за кандидат за замяна.

(9)

Съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобряването на дадено активно вещество, което се
смята за кандидат за замяна, следва да се издава за срок, който не надвишава 7 години.

(10)

Тъй като медетомидин отговаря на критериите за много устойчиво (vP) вещество в съответствие с приложение XIII
към Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва изделията, третирани с медетомидин или съдържащи медетомидин, да
бъдат етикетирани по подходящ начин при пускането им на пазара.

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разреша
ването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива
1999/45/ЕО и 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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Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Медетомидин се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 при спазване на специфи
кациите и условията, посочени в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

29.9.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето
наименование

Наименование по
IUPAC:
(RS)-4-[1-(2,3-диме
тилфенил)етил]-1Hимидазол
ЕО №: не е наличен
CAS №: 86347-14-0

Минимална степен на
чистота на активното
вещество (1)

99,5 % тегловни.
Медетомидин се
произвежда като раце
мична смес от R и S
енантиомери: дексме
детомидин и левомеде
томидин.

Дата на
одобрението

Дата на изти
чане на одобре
нието

1 януари
2016 г.

31 декември
2022 г.

Продук
тов тип

21

Специални условия

Медетомидин се смята за вещество — кандидат за замяна, в съответствие с
член 10, параграф 1, букви г) и е) от Регламент (ЕС) № 528/2012.
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Медетомидин

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

В оценката на продукта трябва да се обръща особено внимание на експозициите,
рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от зая
вление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на актив
ното вещество на равнището на Съюза.
Разрешенията за биоциди се предоставят при следните условия:

2) Лицата, предлагащи на пазара продукти, съдържащи медетомидин, предназна
чени за непрофесионални ползватели, следят за това продуктите да бъдат до
ставяни с подходящи ръкавици. На етикетите и в указанията за употреба (при
наличие на такива указания) се посочва дали е необходимо да се използват
други лични предпазни средства.
3) На етикетите и в указанията за употреба (при наличие на такива указания) се
посочва, че до пълното изсъхване на обработените повърхности те трябва да са
извън досега на деца.
4) На етикетите и на информационните листове за безопасност на разрешените
продукти (при наличие на такива информационни листове) се посочва, че дей
ностите по прилагане, поддръжка и ремонт трябва да се извършват в обосо
бена зона върху непропусклива твърда основа с предпазен насип или върху по
чва, покрита с непропусклив материал, за да се предотвратят директните изпу
скания и да се сведат до минимум емисиите в околната среда, и че всички из
пускания или отпадъци, съдържащи медетомидин, трябва да бъдат събирани
за повторна употреба или обезвреждане.

L 252/35

5) За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в
храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или
изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните
вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европей
ския парламент и на Съвета (2) или с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европей
ския парламент и на Съвета (3), като се предприемат всички подходящи мерки
за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да
бъдат превишени.

Официален вестник на Европейския съюз

1) За промишлените или професионалните потребители трябва да бъдат въведени
процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продук
тите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, когато ек
спозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище по друг начин.

Наименование по IUPAC
Идентификационни
номера

Минимална степен на
чистота на активното
вещество (1)

Дата на
одобрението

Дата на изти
чане на одобре
нието

Продук
тов тип

Специални условия

L 252/36

Общоприето
наименование

Пускането на пазара на третирани изделия се осъществява при следното условие:

Официален вестник на Европейския съюз

(1) Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното веще
ство в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.
(2) Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване 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).
(3) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от ра
стителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
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Лицето, отговарящо за пускането на пазара на третирано изделие, третирано с ме
детомидин или съдържащо медетомидин, следи на етикета на третираното изде
лие да е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора али
нея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

29.9.2015 г.

29.9.2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1732 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при
внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

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

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

TR

138,3

ZZ

138,3

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0707 00 05

0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1
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(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2

0809 40 05

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с
трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код
„ZZ“ означава „с друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1733 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените
от 8 до 14 септември 2015 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти,
открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 в сектора на захарта, и за временно
прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 1 и 3 от
него,
като има предвид, че:
(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията (2) бяха открити годишни тарифни квоти за внос на
продукти от сектора на захарта.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 8 до 14 септември 2015 г. за
подпериода от 1 до 31 октомври 2015 г., са по-високи от наличните количества по отношение на поредни
номера 09.4320 и 09.4321. Поради това следва да се определи до каква степен може да бъдат издавани лицензии
за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества и който
се изчислява съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3). Целесъобразно е
временно да се прекрати подаването на нови заявления за посочените поредни номера до края на периода на
квотата.

(3)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 8 до 14 септември 2015 г. за
подпериода от 1 до 31 октомври 2015 г., са равни на наличните количества по отношение на поредни номера
09.4317 и 09.4319. Целесъобразно е временно да се прекрати подаването на нови заявления за посочените
поредни номера до края на периода на квотата.

(4)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
По отношение на количествата, за които се отнасят подадените от 8 до 14 септември 2015 г. заявления за лицензии
за внос по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009, се прилага коефициентът на разпределение, посочен в приложението
към настоящия регламент.
2.
Подаването на нови заявления за лицензии за внос временно се прекратява до края на периода на квотата
2015/2016 г. по отношение на поредните номера, посочени в приложението.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на
Общността в сектора на захарта (ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82).
(3) Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за
внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

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

Захар от квоти от списъка с отстъпки CXL
Период на квотата 2015/2016 г.
Заявления, подадени от 8 до 14 септември 2015 г.

Пореден №

Коефициент на разпределение
(в %)

Държава

Нови заявления

09.4317

Австралия

—

Подаването временно
прекратено

09.4318

Бразилия

—

—

09.4319

Куба

—

Подаването временно
прекратено

09.4320

Други трети държави

6,204204

Подаването временно
прекратено

09.4321

Индия

7,773027

Подаването временно
прекратено

Захар от Балканите
Период на квотата 2015/2016 г.
Заявления, подадени от 8 до 14 септември 2015 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение
(в %)

Нови заявления

09.4324

Албания

—

—

09.4325

Босна и Херцеговина

—

—

09.4326

Сърбия

—

—

09.4327

Бивша югославска република Македония

—

—

Захар от извънреден внос и индустриална захар
Период на квотата 2015/2016 г.
Заявления, подадени от 8 до 14 септември 2015 г.

Пореден №

Тип

Коефициент на разпределение
(в %)

Нови заявления

09.4380

Извънреден внос

—

—

09.4390

Индустриална захар

—

—

29.9.2015 г.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1734 НА СЪВЕТА
от 18 септември 2015 година
за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 12-ото
Общо събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превоз
(OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни
превози (COTIF) и на притурките към нея
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 във връзка с член 218,
параграф 9 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

Съюзът се присъедини към Конвенцията за международни железопътни превози от 9 май 1980 г., изменена с
Вилнюския протокол от 3 юни 1999 г. („Конвенцията COTIF“), по силата на Решение 2013/103/ЕС на Съвета (1).

(2)

Страни по Конвенцията COTIF са всички държави-членки с изключение на Кипър и Малта.

(3)

Очаква се Общото събрание, учредено съгласно член 13, параграф 1, буква а) на Конвенцията COTIF („Общо
събрание“), на своята 12-ата сесия, предвидена да се проведе от 29 до 30 септември 2015 г., да вземе решение
относно някои изменения на Конвенцията COTIF, както и на следните нейни притурки: D (Единни правила за
използване на подвижен състав в международно железопътно движение — CUV), F (Единни правила за
утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания, приложими за железопътните
средства, предназначени да бъдат използвани в международно движение — APTU) и G (Единни правила за
техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно движение — ATMF).

(4)

Позицията на Съюза относно определени точки следва да бъде приета съгласно член 218, параграф 9 от Договора,
тъй като решенията относно посочените изменения, вземани от Общото събрание, са актове с правно действие и
техният предмет попада в обхвата на компетенцията на Съюза.

(5)

Измененията на Конвенцията COTIF имат за цел да се актуализират задачите на Комисията от технически експерти
и да се направи позоваване на определението на „ползвател“ („keeper“) в съответствие със законодателството на
Съюза, и да се изменят някои правила относно финансирането на Междуправителствената организация за
международни железопътни превози (OTIF), нейното одитиране и отчитане, както и да се извършат определени
малки административни промени.

(6)

Измененията на притурка D (CUV), представени от Генералния секретар на OTIF, имат за цел да изяснят ролите на
ползвателя (keeper) и на организацията, отговаряща за поддръжката на подвижния състав в международно
железопътно движение.

(7)

Измененията на притурки F (APTU) и G (ATMF) имат за цел да се изясни обхватът им чрез заличаване на
позоваването „други железопътни средства“.

(1) Решение 2013/103/ЕС на Съвета от 16 юни 2011 г. за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Междуправи
телствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за
международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г. (ОВ L 51, 23.2.2013 г.,
стр. 1).
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(8)

Измененията на притурки D (CUV), F (APTU) и G (ATMF) към Конвенцията COTIF, както и определени изменения
на самата Конвенцията COTIF попадат в областта на компетентност на Съюза и са в съответствие със законодател
ството и стратегическите цели на Съюза и по тази причина следва да бъдат подкрепени от Съюза.

(9)

Поради това позицията на Съюза на 12-ото Общо събрание следва да се основава на приложението към към
настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 12-ото Общо събрание в рамките на COTIF е
в съответствие с приложението към настоящото решение.
2.
Представителите на Съюза на Общото събрание могат без допълнително решение на Съвета да приемат малки
промени на документите, посочени в приложението към настоящото решение.
Член 2
Решенията, приети от 12-ото Общо събрание, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, като се посочва
датата на влизането им в сила.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2015 година.
За Съвета
Председател
C. DIESCHBOURG
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BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Референтни документи
Документите относно редакцията на COTIF и нейните притурки се намират на интернет страницата на COTIF:
http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html.
2. Коментари и позиции по точките от дневния ред
Точка 1. Избиране на председател и заместник-председатели
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
Точка 2. Приемане на дневния ред
Документи: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
Точка 3. Създаване на Комитета за проверка на пълномощията
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
Точка 4. Организация на работата и учредяване на всякакви комитети, считани за необходими
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
Точка 5. Избор на генерален секретар за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.
Документи: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
И двамата кандидати за поста са от държави — членки на ЕС (Австрия и Франция).
Точка 6. Членове на OTIF — общо положение
Документ: AG 12/6.
Упражняване на права за гласуване: не се прилага.
Координирана позиция: няма.
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Точка 7. Бюджетна рамка
Документи: AG 12/7.1, AG 12/7.2.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.

Точка 8. Частично преразглеждане на COTIF — основния текст на Конвенцията
Документи: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция:
Измененията в член 3 (Международно сътрудничество) следва да бъдат подкрепени (редакционна промяна, изразяваща се
в замяна на наименованието „Европейски общности“ с „Европейски съюз“).
Измененията в член 12 (Изпълнение на съдебните решения. Запори) следва да бъдат подкрепени, тъй като определението
за „ползвател“ („keeper“) се изменя в съответствие с правото на ЕС.
Измененията в член 20 (Комисия от технически експерти) следва да бъдат подкрепени, тъй като те са необходими за
актуализиране на Единните правила APTU и ATMF, за да се запази съответствието с правото на ЕС.
Други изменения: няма позиция на ЕС.

Точка 9. Частично преразглеждане на притурка В (CIM UR)
Документ: AG 12/9.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: да се вземе под внимание докладът на генералния секретар относно напредъка и продължаването
на работата по преразглеждане на настоящата притурка.

Точка 10. Частично преразглеждане на притурка D (CUV UR)
Документи: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.
Упражняване на права за гласуване: ЕС.
Координирана позиция:
Измененията на член 9 и обяснителният доклад да бъдат подкрепени в съответствие с позицията на ЕС, представена на
25-ата сесия на Ревизионната комисия на OTIF (1), тъй като те изясняват ролите на ползвателя (keeper) и на органи
зацията, отговаряща за поддръжката в съответствие с правото на ЕС.
Новият член 1а, предложен от Германия в документ AG 12/10 Add. 3 беше обсъден и подкрепен от работна група на ЕС,
съставена от представители на държавите членки и на железопътния отрасъл, която проведе заседание на 26 ноември
2014 г. Подобна разпоредба съществува и в CIM (член 2 — Предписания на публичното право). Следователно, това
предложение следва също да бъде подкрепено.
(1) Решение на Съвета от 24 юни 2014 г. за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 25-ата сесия на
Ревизионната комисия на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои
изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея (2014/699/ЕС) (ОВ L 293,
9.10.2014 г., стр. 26).
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Точка 11. Частично преразглеждане на притурка F (APTU UR)
Документ: AG 12/11.
Упражняване на права за гласуване: ЕС.
Координирана позиция: да бъдат подкрепени изменението на член 3, целящо изясняване на обхвата чрез заличаване на
„други железопътни средства“ и съответната промяна на обяснителния доклад.

Точка 12. Преразглеждане на притурка G (ATMF UR)
Документ: AG 12/12.
Упражняване на права за гласуване: ЕС.
Координирана позиция: да бъдат подкрепени измененията на членове 1 и 3, целящи изясняване на обхвата чрез
заличаване на „други железопътни средства“ и съответната промяна на обяснителния доклад.

Точка 13. Преразгледан и консолидиран обяснителен доклад
Документи: AG 12/13, AG 12/13 Add.1-10.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: да се отбележи преразгледаният и консолидиран обяснителен доклад и да се възложи на
генералния секретар да включи разясненията, приети от това Общо събрание, които се отнасят за измененията на COTIF
и на притурките към нея, приети от това Общо събрание. При все това изразът „… прилага към дейностите на
структурите, отговарящи за поддръжката (СОП) или …“ трябва да се заличи в обясненията по член 3а, 10, второ
изречение. Освен това във версията на немски език обясненията по член 15, 1, второ изречение следва да се изменят
както следва:
„In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der
Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM
zuzuweisen.“
Точка 14. Единно законодателство за железниците
Документ: AG 12/14.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.

Точка 15. Доклад за дейността на Административната комисия през периода между 1 октомври 2012 г. и
30 септември 2015 г.
Документ: AG 12/15.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.

Точка 16. Избор на Административна комисия за периода между 1 октомври 2015 г. и 30 септември 2018 г.
(състав и председателство)
Документ: AG 12/16.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: няма.
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Точка 17. Предполагаема дата за 13-ото Общо събрание
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: не се прилага.
Координирана позиция: няма.
Точка 18. Други въпроси
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: да се определи на място, ако е необходимо.
Координирана позиция: да се определи на място, ако е необходимо.
Точка 19. Евентуални мандати на Общото събрание
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: да се определи на място, ако е необходимо.
Координирана позиция: да се определи на място, ако е необходимо.
Точка 20. Доклади на комисия, ако е необходимо
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: да се определи на място, ако е необходимо.
Координирана позиция: да се определи на място, ако е необходимо.
Точка 21. Приемане на решения, мандати, препоръки и други документи за Общото събрание (окончателен
документ)
Документ: няма.
Упражняване на права за гласуване: ДЧ.
Координирана позиция: да се определи на място.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1735 НА КОМИСИЯТА
от 24 септември 2015 година
относно точното разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение
върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган на пазара в калъф
(нотифицирано под номер С(2015) 6455)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето
и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 9,
параграф 6 от нея,
като има предвид, че:
(1)

С Директива 2014/40/ЕС се установяват нови правила относно здравните предупреждения, които следва да бъдат
поставяни върху тютюневите изделия за пушене, включително общите предупреждения и информационните
съобщения, и по-конкретно се посочва, че както предупрежденията, така и съобщенията трябва да покриват 50 %
от повърхността, върху която са отпечатани. Следва да бъде определено конкретното разположение на предупреж
денията при тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф. Калъфите може да са във вид на правоъгълен
джоб с капаче, което покрива отвора („правоъгълен калъф“), или на изправен пакет.

(2)

Правоъгълните калъфи може да са или във вид на калъф с капаче, което опасва опаковката и се отваря обикновено
с две движения, или във вид на плоскодънен калъф с прегъващо се капаче, отварящо се обикновено с едно
движение. Много от тях представляват прозрачен пластмасов джоб с хартиена вложка, върху която могат да бъдат
отпечатани здравните предупреждения. В някои случаи калъфите с капаче, което опасва опаковката, са от
полиетилен, полипропилен или ламинатни материали, които ще трябва да бъдат преработени в зависимост от
промишления отрасъл, за да може да се отпечатва на двете страни на капачето, особено ако калъфът не е с
многослойно покритие.

(3)

С цел да се гарантира, че здравните предупреждения са разположени на едно и също място върху всички
правоъгълни калъфи, както и че общото предупреждение и информационното съобщение се виждат лесно, те
следва да се отпечатват върху повърхностите, които стават видими при пълното отваряне на потребителската
опаковка.

(4)

За опаковките от полиетилен, полипропилен или ламинатни материали, при които има риск от зацапване на
продукта с мастило, ако вътрешната страна на капачето е отпечатана, следва да бъде разрешен преходен период, с
цел да се смени разположението на общото предупреждение и на информационното съобщение, за да се избегне
отпечатване върху повърхности, които са в пряк контакт с тютюна. Това би трябвало да осигури достатъчно време
на промишлеността да адаптира производствените си процеси към новите правила. Разходите, свързани с тези
адаптации, не се считат за непропорционални на фона на предимствата от подобрената видимост на предупреж
денията, когато потребителските опаковки са напълно отворени.

(5)

Най-подходящото разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху изправени
пакети е дъното на калъфа, като се има предвид, че неговата вътрешна повърхност е затъмнена от съдържанието
му.

(6)

Размерите на предупрежденията се изчисляват в зависимост от размерите на повърхността при затворена потреби
телска опаковка в съответствие с член 8, параграф 5 от Директива 2014/40/ЕС.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 25 от
Директива 2014/40/ЕС,

(1) ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Предмет
С настоящото решение се определят правила за точното разположение на общите предупреждения и на информационните
съобщения върху тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф.

Член 2
Разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху правоъгълни калъфи
1.
За тютюна за ръчно свиване на цигари в правоъгълни джобове с капаче, което покрива отвора („правоъгълен
калъф“), общото предупреждение и информационното съобщение се отпечатват върху двете повърхности, които стават
видими при пълното отваряне на потребителската опаковка, както е посочено в раздели 1 и 2 от приложението.
Общото предупреждение и информационното съобщение са разположени в горния край и покриват 50 % от
повърхността, върху която са отпечатани, както е посочено в раздели 1 и 2 от приложението.
Общото предупреждение се отпечатва върху горната повърхност.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, до 20 май 2018 г. по отношение на тютюна за ръчно свиване на цигари, предлаган в
правоъгълни калъфи с капаче, което опасва опаковката, изработени от полиетилен, полипропилен или ламинатни
материали, както е показано в раздел 3 от приложението, се прилагат следните правила:
а) информационното съобщение може да бъдат разположено на повърхността, която става видима при частично
разопаковане на потребителската опаковка;
б) общото предупреждение може да е разположено на повърхността на дъното, която става видима при пълното отваряне
на потребителската опаковка;
в) върху вътрешната страна на капачето, която става видима при пълното отваряне на потребителската опаковка, не се
отпечатва нищо, нито се използва по друг начин;
г) общото предупреждение и информационното съобщение се разполагат в горния край на повърхността, върху която са
отпечатани.

Член 3
Разположение на общото предупреждение и на информационното съобщение върху изправени пакети
1.
За тютюна за ръчно свиване на цигари в изправени пакети общото предупреждение и информационното съобщение
се разполагат на повърхността на дъното на пакета, която става видима при поставяне на калъфа по гръб („основата на
потребителската опаковка“), както е посочено в раздел 4 от приложението.
2.
Общото предупреждение се отпечатва върху повърхността над ръба на основата на потребителската опаковка, а
информационното съобщение — върху повърхността под ръба. Общото предупреждение и информационното съобщение
трябва да покриват 50 % от повърхността, върху която са отпечатани. Повърхностите се изчисляват въз основа на техните
размери след запечатване на краищата.

Член 4
Преходна разпоредба
Тютюнът за ръчно свиване на цигари, предлаган в калъф, произведен или пуснат в свободно обращение до 20 май
2018 г. и обозначен с общо предупреждение и информационно съобщение в съответствие с член 2, параграф 2, може да
бъде пускан на пазара до 20 май 2019 г.
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Член 5
Адресати
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2015 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията
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Графично представяне на точното разположение на общото предупреждение и на информационното
съобщение, посочени в член 2 и член 3
1. ПЛОСКОДЪНЕН КАЛЪФ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1)

29.9.2015 г.

29.9.2015 г.
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2. УВИТ КАЛЪФ (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1)
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3. УВИТ КАЛЪФ (АЛТЕРНАТИВНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2)
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4. ИЗПРАВЕН ПАКЕТ (ЧЛЕН 3)
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1736 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за неодобряване на веществото трифлумурон като съществуващо активно вещество за използване
в биоциди за продуктов тип 18
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди. Този
списък включва трифлумурон.

(2)

На трифлумурон е направена оценка съгласно член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 18 — Инсектициди, акарициди и продукти за борба
срещу други артроподи, определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 18,
определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Италия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент
(ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 30 септември 2008 г. тя представи на Комисията докладите за оценка,
придружени от препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 3 февруари 2015 г.
Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид
заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

От това становище става ясно, че може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 18 и съдържащи
веществото трифлумурон, няма да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО.
Сценариите, подложени на оценка в рамките на оценката на риска за околната среда, разкриха наличие на
неприемливи рискове за водната и земната среда.

(6)

Поради това е целесъобразно трифлумурон да не бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Трифлумурон (ЕО № 264-980-3; CAS № 64628-44-0) не се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за
продуктов тип 18.
(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички
съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).
(4) 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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Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1737 НА КОМИСИЯТА
от 28 септември 2015 година
за отлагане на датата на изтичане на одобрението на бромадиолон, хлорофацинон и куматетралил
за използване в биоциди за продуктов тип 14
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоста
вянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

Активните вещества бромадиолон, хлорофацинон и куматетралил са включени в приложение I към Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за използване в биоциди за продуктов тип 14 и в съответствие
с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се считат за одобрени съгласно посочения регламент, ако са спазени
спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Тяхното одобрение ще изтече на 30 юни 2016 г. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 бяха подадени заявления за подновяване на одобрението на тези активни вещества.

(3)

Поради рисковете, установени при използването на активните вещества бромадиолон, хлорофацинон и
куматетралил, подновяването на одобрението им става след извършване на оценка на алтернативно активно
вещество (или вещества). В допълнение, поради тези характеристики одобрението на тези активни вещества може
да бъде подновявано само ако се докаже, че поне едно от условията на член 5, параграф 2, първа алинея от
Регламент (ЕС) № 528/2012 е изпълнено.

(4)

Комисията предприе проучване на мерките за намаляване на риска, които могат да се прилагат към родентициди с
антикоагулантно действие, с оглед да предложи мерки, които са най-подходящи за намаляването на рисковете,
свързани с характеристиките на тези активни вещества.

(5)

Заявителите следва да получат възможност да вземат предвид заключенията от проучването в своите заявления за
подновяване на одобрението на тези активни вещества. Освен това заключенията от това проучване следва да се
вземат предвид при вземането на решения относно подновяване на одобрението на всички родентициди с антикоа
гулантно действие.

(6)

С цел да се улеснят прегледът и сравнението на рисковете и ползите за всички родентициди с антикоагулантно
действие, както и на мерките за намаляване на риска, които ще се прилагат към тях, оценката на бромадиолон,
хлорофацинон и куматетралил следва да се отложи, докато бъде подадено и последното заявление за подновяване
на одобрението на последния родентицид с антикоагулантно действие. Очаква се заявленията за подновяване на
одобрението на последните родентициди с антикоагулантно действие, а именно бродифакум, варфарин и варфарин
натрий, да бъдат подадени до 31 юли 2015 г.

(7)

Следователно, по причини извън контрола на заявителите, одобрението на бромадиолон, хлорофацинон и
куматетралил изглежда ще изтече, преди да е взето решение за неговото подновяване. Поради това е уместно да се
отложи датата на изтичане на одобрението на посочените активни вещества за период, който ще е достатъчно
дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявленията.

(8)

Освен по отношение на датата на изтичане на одобрението, тези вещества следва да продължават да бъдат
одобрени, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
биоцидите,

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123,
24.4.1998 г., стр. 1).

29.9.2015 г.
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Датата на изтичане на одобрението на бромадиолон, хлорофацинон и куматетралил за използване в биоциди за продуктов
тип 14 се отлага до 30 юни 2018 г.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.
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