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I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2015 година
относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

Директива 90/314/ЕИО на Съвета (3) регламентира редица важни права на потребителите във връзка с пакетните
туристически пътувания, по-специално по отношение на изискванията за информация, отговорността на търговците
във връзка с изпълнението на туристическия пакет и защитата при несъстоятелност на организатор или търговец на
дребно. Въпреки това е необходимо нормативната уредба да се адаптира спрямо пазарните промени, за да отговаря
по-добре на нуждите на вътрешния пазар, да се отстранят неяснотите и да се запълнят празнотите в законодател
ството.

(2)

Туризмът играе важна роля в икономиката на Съюза, и пакетните пътувания, пакетните туристически ваканции и
пакетните туристически обиколки („туристически пакети“) съставляват значителен дял от туристическия пазар. От
приемането на Директива 90/314/ЕИО досега този пазар претърпя значителни промени. В допълнение към
традиционните дистрибуторски вериги интернет се превръща във все по-важно средство за предлагане и продажба
на пътнически услуги. Пътническите услуги се комбинират не само под формата на традиционните предварително
установени туристически пакети, но често се комбинират и индивидуализирано. Много от тези комбинации от
пътнически услуги или попадат в „сива зона“ от гледна точка на правната им уредба, или определено остават извън
обхвата на Директива 90/314/ЕИО. Настоящата директива има за цел да адаптира обхвата на закрилата с оглед на
тези промени, да подобри прозрачността и да засили правната сигурност за пътуващите и търговците.

(1) ОВ C 170, 5.6.2014 г., стр. 73.
(2) Позиция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо
четене от 18 септември 2015 г. (ОВ C 360, 30.10.2015 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. (все още
непубликувана в Официален вестник).
(3) Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и
пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59).
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(3)

Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите
посредством мерки, приемани съгласно член 114 ДФЕС.

(4)

Директива 90/314/ЕИО дава голяма свобода на действие на държавите членки по отношение на транспонирането.
Поради това между правните уредби на държавите членки остават значителни различия. Различаващата се правна
уредба води до по-високи разходи за предприятията и поставя препятствия пред желаещите да осъществяват
трансгранична дейност, като по този начин се ограничава изборът на потребителите.

(5)

Съгласно член 26, параграф 2 и член 49 от ДФЕС вътрешният пазар следва да обхваща пространство без вътрешни
граници, в което свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване са гарантирани. Хармонизи
рането на правата и задълженията, произтичащи от договорите за пакетно туристическо пътуване и за свързаните
пътнически услуги е необходимо, за да се създаде истински вътрешен пазар за потребителите в тази област, като се
намери точният баланс между високото равнище на защита на потребителите и конкурентоспособността на
предприятията.

(6)

Трансграничният потенциал на пазара на пакетните туристически пътувания в Съюза понастоящем не се използва
напълно. Несъответствията между разпоредбите относно защитата на пътуващите в различните държави членки
възпират пътуващите от една държава членка да закупуват в друга държава членка туристически пакети и свързани
пътнически услуги и аналогично възпират организаторите и търговците на дребно в дадена държава членка да
продават такива услуги в друга държава членка. За да се даде възможност на пътуващите и търговците да се
възползват пълноценно от вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на
потребителите навсякъде в Съюза, е необходимо правните уредби на държавите членки, отнасящи се до туристи
ческите пакети и свързани пътнически услуги, да се сближат допълнително.

(7)

По-голямата част от пътуващите, които закупуват туристически пакети или свързани пътнически услуги, са
потребители по смисъла на правото на Съюза в областта на защитата на потребителите. В същото време невинаги е
лесно да се направи разграничение между потребителите и представителите на малкия бизнес или професиона
листите, които резервират пътувания, свързани с тяхната дейност или професия, чрез същите канали за извършване
на резервации като потребителите. Този тип пътуващи често се нуждаят от сходно равнище на защита. За разлика
от това, съществуват дружества или организации, които се договарят за пътнически услуги въз основа на общо
споразумение, което често се сключва за множество пътнически услуги или за определен период, например с
туристическа агенция. Този начин за договаряне на пътнически услуги не изисква същото равнище на защита като
предвиденото за потребителите. По тази причина настоящата директива следва да се прилага спрямо пътуващите
по работа, включително представители на свободните професии, или самостоятелно заети лица или други
физически лица, когато те не се договарят за пътнически услуги въз основата на общо споразумение. За да се
избегне объркване с определението на понятието „потребител“ в останалото законодателство на Съюза, лицата,
защитени по силата на настоящата директива, следва да бъдат наричани „пътуващи“.

(8)

Тъй като пътническите услуги могат да бъдат комбинирани по множество различни начини, за туристически
пакети е уместно да се считат всички комбинации от пътнически услуги, имащи характеристики, които пътуващите
обикновено асоциират с туристическите пакети, по-специално когато отделните пътнически услуги са
комбинирани в единен пътнически продукт, за чието надлежно изпълнение отговорност носи организаторът.
Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз (1) не би следвало да има значение дали пътническите услуги са
комбинирани преди осъществяването на какъвто и да било контакт с пътуващия, по негово искане или според
направен от него избор. Следва да се прилагат едни и същи принципи, независимо дали резервацията е направена в
офиса на търговец или онлайн.

(9)

От съображения за прозрачност туристическите пакети следва да бъдат разграничени от свързаните пътнически
услуги, при които търговци, работещи онлайн или в офис, посредничат на пътуващите при закупуването на
пътнически услуги, вследствие на което пътуващият сключва договори с различни доставчици на пътнически
услуги, включително чрез свързани процеси за извършване на резервации, които нямат характеристиките на
туристически пакет и спрямо които не би било уместно да се прилагат всички задължения, приложими за туристи
ческите пакети.

(10)

С оглед на промените на пазара е уместно определението за туристически пакет да се доразвие, като се приложат
алтернативни обективни критерии, които се отнасят предимно до начина на представяне или закупуване на
пътническите услуги и при наличието на които пътуващите могат основателно да очакват да получат закрила по
силата на настоящата директива. Такъв е например случаят, при който различни видове пътнически услуги се
закупуват за целите на едно и също пътуване или ваканция в един-единствен пункт за продажби и тези услуги се
избират преди пътуващият да се съгласи да плати, т.е. в рамките на същия процес на извършване на резервации,
или когато тези услуги се предлагат, продават или заплащат на пакетна или обща цена, както и когато тези услуги
се рекламират или продават под названието „туристически пакет“ или под сходно название, което показва тясна
връзка между въпросните пътнически услуги. Такива сходни названия може да бъдат например „комбинирана
сделка“, „включени всички разходи“ или „услуга с включени всички разходи“.

(1) Вж. Решение на Съда от 30 април 2002 г. по дело Club Tour,Viagens e Turismo SA срещу Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido и Club
Med Viagens Ld, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

11.12.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/3

(11)

Следва да се поясни също, че пътнически услуги, които са комбинирани след сключването на договор, с които
даден търговец дава право на пътуващия да избира измежду подбрани различни видове пътнически услуги, какъвто
е например случаят с подаръчен ваучер с възможност за избор на пакетно туристическо пътуване, представляват
туристически пакети. Освен това комбинацията от пътнически услуги следва да се счита за туристически пакет,
когато името на пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се
предават между търговците и когато е сключен друг договор най-късно 24 часа след потвърждаване на
резервацията за първата пътническа услуга.

(12)

Наред с това свързаните пътнически услуги следва да бъдат разграничени от пътническите услуги, резервирани
самостоятелно от пътуващите, често по различно време, включително за целите на едно и също пътуване или
ваканция. Предлаганите онлайн свързани пътнически услуги следва да се разграничават и от свързани уебсайтове,
които нямат за цел сключването на договор с пътника, и от електронни връзки, чрез които на пътуващите просто
се предоставя обща информация за допълнителни пътнически услуги, например когато хотел или организатор на
дадено събитие включва на своя уебсайт списък на всички оператори, предлагащи превозни услуги до местонахож
дението му, независимо от наличието на резервация, или ако се използват „бисквитки“ или метаданни за поставяне
на реклами на уебсайтове.

(13)

Следва да се въведат специални правила както за работещите в офис, така и за работещите онлайн търговци, които
помагат на пътуващите — в рамките на едно посещение или един контакт с техния пункт за продажби — в
сключването на отделни договори с отделни доставчици на услуги, както и за работещите онлайн търговци, които,
например чрез свързани процеси за онлайн резервиране, посредничат целево при закупуването на най-малко една
допълнителна пътническа услуга от друг търговец, когато договорът е сключен не повече от 24 часа след потвърж
даването на резервацията за първата пътническа услуга. Подобно посредничество често се основава на търговски
отношения между търговеца, който посредничи при закупуването на допълнителни пътнически услуги, и другия
търговец, които предполагат заплащане, независимо от метода за неговото изчисляване, например въз основа на
броя на онлайн влизанията или на оборота. Тези правила ще се прилагат например, когато заедно с потвърж
дението за резервацията на първата пътническа услуга, като пътуване със самолет или влак, пътуващият получава
покана да резервира допълнителна пътническа услуга, която е на разположение в избраната дестинация, например
хотелско настаняване, с връзка към уебсайта за резервации на друг доставчик на услуги или посредник. Въпреки че
този вид услуги не представляват туристически пакет по смисъла на настоящата директива, съгласно която даден
организатор отговаря за надлежното изпълнение на всички пътнически услуги, такива свързани пътнически услуги
представляват алтернативен бизнес модел, който често се конкурира сериозно с туристическите пакети.

(14)

За да се гарантира лоялна конкуренция и да се защитят пътуващите, задължението за представяне на достатъчно
доказателства за наличието на обезпечение за връщането на платените суми и за репатрирането на пътуващите в
случай на несъстоятелност следва да се прилага и спрямо свързаните пътнически услуги.

(15)

Закупуването на пътническа услуга самостоятелно, като единствена пътническа услуга, не следва да представлява
нито туристически пакет, нито свързана пътническа услуга.

(16)

За по-голяма яснота за пътуващите и за да им се даде възможност да направят информиран избор във връзка с
различните видове пътнически услуги, които се предлагат, от търговците следва да се изисква да посочват по ясен
и видим начин дали предлагат туристически пакет или свързана пътническа услуга, както и да предоставят
информация за съответстващото ниво на защита, преди пътуващият да се съгласи да плати. Декларацията на
търговеца относно правното естество на предлагания на пазара пътнически продукт следва да съответства на
реалното правно естество на съответния продукт. Съответните правоприлагащи органи следва да се намесват, когато
търговците не предоставят точна информация на пътуващите.

(17)

Когато се определя дали става дума за туристически пакет или за свързана пътническа услуга, следва да се взема
под внимание само комбинацията от различни видове пътнически услуги, например настаняване, превоз на
пътници с автобусен, железопътен, воден или въздушен транспорт, както и отдаване под наем на автомобили или
определени видове мотоциклети. Настаняването за жилищни цели, включително за дългосрочни езикови курсове,
не следва да се смята за настаняване по смисъла на настоящата директива. Финансовите услуги, като пътнически
застраховки, не следва да се считат за пътнически услуги. Освен това услугите, които са неделима част от друга
пътническа услуга, не следва да се считат за туристически услуги сами по себе си. Това включва, например, превоз
на багаж при превоз на пътници, малки транспортни услуги — напр. превоз на пътници като част от организирана
обиколка с гид или трансфер между хотела и летище или железопътна гара, предоставяне на храни и напитки и
почистване при настаняване, или достъп на място до съоръжения — напр. басейн, сауна, спа процедури или
тренировъчна зала, предоставяни на всички гости на хотела. Това означава също, че в случаи, в които за разлика
от круизите нощувката се предоставя като част от пътнически превоз с шосеен, железопътен, воден или въздушен
транспорт, настаняването не следва да се счита само по себе си за пътническа услуга, ако основният компонент
очевидно е транспортът.
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(18)

Други туристически услуги, които не са неделима част от превоза на пътници, настаняването или отдаването под
наем на автомобили или определени видове мотоциклети, могат да бъдат, например, посещение на концерти,
спортни събития, екскурзии или тематични паркове, обиколки с гид, ски карти и отдаване под наем на спортно
оборудване — напр. ски оборудване, или спа процедури. При все това, ако тези услуги са комбинирани само с
една пътническа услуга от друг вид, например настаняване, това следва да доведе до създаването на туристически
пакет или свързана пътническа услуга, единствено ако те представляват значителен дял от стойността на пакета
или на свързаната пътническа услуга, рекламирани са като съществена характеристика на пътуването или
ваканцията или по друг начин представляват съществена характеристика на пътуването или ваканцията. Ако 25 %
или повече от стойността на комбинацията представляват други туристически услуги, следва да се счита, че тези
услуги са значителна част от стойността на туристическия пакет или свързаната пътническа услуга. Следва да се
поясни, че в случаите, в които се добавят други туристически услуги, например към хотелско настаняване,
резервирани като отделни услуги след пристигането на пътуващия в хотела, това не следва да съставлява пакет.
Това не следва да води до заобикаляне на настоящата директива, като организаторите или търговци на дребно
предлагат на пътуващия подбора от допълнителни туристически услуги предварително, а след това предлагат
сключване на договор за тези услуги едва след като изпълнението на първата пътническа услуга е започнало.

(19)

Тъй като необходимостта от защита на пътуващите при краткосрочни пътувания е по-малка и за да се избегне
ненужната тежест върху търговците, пътуванията с продължителност по-малка от 24 часа, които не включват
настаняване, както и туристическите пакети или свързаните пътнически услуги, които се предлагат или се
организират не по занятие и с нестопанска цел и единствено за ограничена група пътуващи, следва да бъдат
изключени от обхвата на настоящата директива. Последните могат да включват например пътувания, организирани
не повече от няколко пъти в годината от благотворителни организации, спортни клубовe или училища за техните
членове, без да се предлагат на широката публика. На обществеността следва да се предостави адекватна
информация, за да се гарантира, че търговците и пътуващите са информирани по подходящ начин относно
изключването на тези туристически пакети или свързани пътнически услуги от обхвата на настоящата директива.

(20)

Настоящата директива не следва да засяга националното договорно право по отношение на аспектите, които не са
уредени от нея.

(21)

Прилагането на разпоредбите на настоящата директива в области, които не попадат в нейния обхват, следва да
остане в компетентността на държавите членки в съответствие с правото на Съюза. Следователно държавите членки
могат да запазят или да въведат национално законодателство, което съответства на разпоредбите на настоящата
директива или на някои от нейните разпоредби, по отношение на договори, които не са включени в нейния
обхват. Държавите членки могат например да запазят или да въведат съответни разпоредби за някои самостоятелни
договори, свързани с единични пътнически услуги (например отдаването под наем на ваканционни жилища), или
за туристически пакети и свързани пътнически услуги, предлагани или организирани с нестопанска цел и
единствено за ограничена група пътуващи, или за туристически пакети и свързани пътнически услуги, обхващащи
период по-кратък от 24 часа, и невключващи настаняване.

(22)

Основната характеристика на туристическия пакет е, че един търговец отговаря като организатор за надлежното
изпълнение на пакета като цяло. Само в случаите, когато друг търговец действа като организатор на туристически
пакет, търговецът — обикновено пътнически агент, работещ в офис или онлайн — следва да може да действа
просто като търговец на дребно или посредник и да не носи отговорност като организатор. Дали даден търговец
действа като организатор за конкретен туристически пакет следва да се определя в зависимост от участието на
търговеца в създаването на туристическия пакет, а не от описанието, което търговецът дава за дейността си. Когато
се преценява дали търговецът е организатор или търговец на дребно, не следва да има значение дали този търговец
действа като предлагащ услугата или като агент, действащ от името на пътуващия.

(23)

Директива 90/314/ЕИО предостави на държавите членки правото да определят дали търговците на дребно, органи
заторите или и търговците на дребно, и организаторите следва да носят отговорност за надлежното изпълнение на
пакетното туристическо пътуване. Посочената гъвкавост доведе до неяснота в някои държави членки по въпроса
кой търговец носи отговорност за изпълнението на съответните пътнически услуги. Следователно в настоящата
директива следва да се поясни, че организаторите носят отговорност за изпълнението на пътническите услуги,
включени в договора за пакетно туристическо пътуване, освен ако националното законодателство предвижда
отговорност да носят и организаторът, и търговецът на дребно.

(24)

По отношение на туристическите пакети търговците на дребно и организаторът следва да отговарят съвместно за
предоставянето на преддоговорна информация. За улесняване на комуникацията, особено при трансгранични
случаи, пътуващите следва да разполагат с възможност да се свържат с организатора и чрез търговеца на дребно,
чрез който са закупили туристическия пакет.

(25)

Пътуващият следва да получи цялата необходима информация преди закупуването на туристическия пакет,
независимо дали той се продава чрез средства за комуникация от разстояние, в търговски обект или чрез друг вид
разпространение. При предоставянето на тази информация търговецът следва да вземе под внимание нормално
предвидимите от него специфични нужди на пътуващи, които са особено уязвими поради възрастта си или поради
физически недостатък.
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(26)

Ключовата информация, например за основните характеристики на пътническите услуги или цените, предоставена
в реклами, на уебсайта на организатора или в брошури като част от преддоговорната информация, следва да е
обвързваща, освен ако организаторът не си е запазил правото да прави промени в тези елементи и подобни
промени се съобщават по ясен, разбираем и видим начин на пътуващия преди сключването на договора за пакетно
туристическо пътуване. С оглед на новите комуникационни технологии обаче, които дават възможност за лесно
актуализиране, вече не е необходимо да се въвеждат специални разпоредби относно брошурите, като
същевременно е целесъобразно да се гарантира, че промените в преддоговорната информация се съобщават на
пътуващия. Винаги следва да има възможност за въвеждане на промени в преддоговорната информация, ако и
двете страни по договора за пакетно туристическо пътуване изразят изрично съгласие за това.

(27)

Установените в настоящата директива изисквания за предоставяне на информация са изчерпателни, но не следва да
засягат изискванията за предоставяне на информация, установени в друго приложимо законодателство на
Съюза (1).

(28)

Организаторите следва да предоставят обща информация относно визовите изисквания в държавата на местоназ
начение. Информацията относно приблизителните срокове за получаване на виза може да се предостави като
препратка към официалните източници на информация в държавата на местоназначение.

(29)

Предвид специфичните особености на договорите за пакетни туристически пътувания, правата и задълженията на
страните по тези договори следва да бъдат регламентирани за времето преди и след започване на изпълнението на
туристическия пакет, по-специално за случаите, когато той не се изпълнява надлежно или в случай на промяна в
определени обстоятелства.

(30)

Тъй като туристическите пакети често се закупуват много преди изпълнението им, е възможно да настъпят
непредвидени събития. По тази причина пътуващият следва да има право да прехвърля договора за пакетно
туристическо пътуване на друго пътуващо лице при определени условия. В такива случаи организаторът следва да
разполага с възможност да си възстанови направените разходи, например ако подизпълнител изисква заплащането
на такса за промяна на името на пътуващия или за анулиране на билет за превоз и издаване на нов билет.

(31)

Пътуващите следва да разполагат и с възможност да прекратят договора за пакетно туристическо пътуване по всяко
време преди започване на изпълнението на туристическия пакет срещу заплащане на подходяща и обоснована
такса за прекратяването, като се вземат предвид очакваните икономии и приходи от алтернативно реализиране на
пътническите услуги. Те следва да имат и право да прекратяват договора за пакетно туристическо пътуване без
заплащане на такса за прекратяване, когато изпълнението на туристическия пакет ще бъде засегнато в значителна
степен от непредотвратими и извънредни обстоятелства. Това може да включва например война, други сериозни
проблеми със сигурността, като терористични актове, значителни рискове за човешкото здраве, като огнище на
сериозна болест на мястото на пътуването или природни бедствия, като наводнения или земетресения или
атмосферни условия, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съгласно уговореното в
договора за пакетно туристическо пътуване.

(32)

В конкретни ситуации организаторът също следва да разполага с правото да прекрати договора за пакетно
туристическо пътуване, преди започване на изпълнението на туристическия пакет и без заплащане на неустойка,
например ако минималният брой участници не е достигнат и възможността за такова прекратяване е била
предвидена в договора. В този случай организаторът следва да възстанови всички плащания, направени за туристи
ческия пакет.

(33)

В определени случаи на организаторите следва да се позволява да правят едностранни промени в договорите за
пакетно туристическо пътуване. Пътуващият обаче следва да разполага с правото да развали договора за пакетно
туристическо пътуване, ако измененията променят значително някоя от основните характеристики на
пътническите услуги. Това може да е така, ако например се понижи качеството или стойността на пътническите

(1) Вж. Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информа
ционното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178,
17.7.2000 г., стр. 1) и Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на
вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36), както и Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от
14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на
Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна
на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15), Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен
транспорт (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1), Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007
година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14), Регламент
(ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухопла
вателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3), Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 1) и Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г.,
стр. 1).
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услуги. Промените в часовете на заминаване или пристигане, посочени в договора за пакетно туристическо
пътуване, следва да се считат за значителни, например когато биха създали на пътуващия значително неудобство
или допълнителни разходи, например реорганизиране на транспорта или настаняването. Увеличения на цените
следва да бъдат възможни само ако е настъпила промяна в цената на горивото или на други източници на енергия
за превоза на пътници, в данъците или таксите, налагани от трета страна, която не участва пряко в изпълнението
на пътническите услуги, включени в договора за пакетно туристическо пътуване, или в обменните курсове,
отнасящи се до туристическия пакет, и единствено ако в договора изрично е предвидена възможност за такова
увеличение на цената и е предвидено, че пътуващият има право на намаление на цената, съответстващо на
намалението на разходите. Ако организаторът предложи увеличение на цената с повече от 8 % от общата цена,
пътуващият следва да има правото да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване без заплащане на такса
за прекратяване.
(34)

Целесъобразно е да се предвидят специални правила относно средствата за защита в случай на липса на
съответствие при изпълнението на договора за пакетно туристическо пътуване. Пътуващият следва да има право
срещаните от него проблеми да бъдат решени, а когато значителна част от пътническите услуги, включените в
договора за пакетно туристическо пътуване, не могат да бъдат предоставени, следва да му бъдат предложени
подходящи алтернативни услуги. Ако организаторът не коригира липсата на съответствие в рамките на разумен
срок, определен от пътуващия, пътуващият следва да може сам да направи това и да поиска възстановяване на
необходимите разходи. В някои случаи не следва да е необходимо определянето на краен срок, по-специално ако
се налага незабавна корекция. Това следва да се прилага, например, когато поради закъснение на автобус, осигурен
от организатора, пътуващият трябва да вземе такси, за да стигне навреме за полета си. Пътуващите следва да имат
право и на намаление на цената, прекратяване на договора за пакетно туристическо пътуване и/или обезщетение за
претърпените вреди. Обезщетението следва да покрива и нематериални вреди, например обезщетение за неудовле
твореност от пътуването или от ваканцията поради съществени проблеми при изпълнението на съответните
пътнически услуги. Пътуващият следва да бъде задължен да уведоми организатора без забавяне, предвид обстоятел
ствата по случая, за всяка липса на съответствие, която установи по време на изпълнението на пътническа услуга,
включена в договора за пакетно туристическо пътуване. Неспазването на това задължение може да бъде взето
предвид при определяне на подходящото намаление на цената или на обезщетението за претърпените вреди, ако
подобно уведомление би довело до избягване или намаляване на претърпените вреди.

(35)

С оглед на последователността е целесъобразно разпоредбите на настоящата директива да се приведат в
съответствие с международните конвенции, отнасящи се за пътническите услуги, и със законодателството на Съюза
в областта на правата на пътниците. Ако организаторът е отговорен за неизпълнение или неточно изпълнение на
пътническите услуги, включени в договора за пакетно туристическо пътуване, той следва да има възможност да се
позове на ограниченията на отговорността на доставчиците на услуги, установени в тези международни конвенции
като Конвенцията от Монреал от 1999 г. за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен
превоз (1), Конвенцията от 1980 г. за международни железопътни превози (COTIF) (2) и Атинската конвенция от
1974 г. относно превоза на пътници и личния им багаж по море (3). Когато поради непредотвратими и извънредни
обстоятелства е невъзможно да се осигури навременното завръщане на пътуващия на мястото на отпътуване,
организаторът следва да поеме разходите за настаняване на пътуващите за срок, който не надвишава три нощувки
за всеки пътуващ, освен ако не е предвиден по-дълъг срок в съществуващото или бъдещото законодателство на
Съюза в областта на правата на пътниците.

(36)

Настоящата директива следва да не засяга правата на пътуващите да предявяват претенции както съгласно
настоящата директива, така и съгласно друго приложимо законодателство на Съюза или международни конвенции,
така че пътуващите продължават да разполагат с възможността да насочват претенции срещу организатора,
превозвача или всяка друга задължена страна или, според случая, срещу няколко страни. Следва да се изясни, че
за да се избегне свръхкомпeнсиране, обезщетението или намалението на цената, предоставени съгласно настоящата
директива, и обезщетението или намалението на цената, предоставени съгласно друго приложимо законодателство
на Съюза или международни конвенции, следва да се извадят едно от друго. Отговорността на организатора не
следва да засяга правото му да предявява регресни искове срещу трети страни, включително срещу доставчици на
услуги.

(37)

Ако пътуващият изпадне в затруднение по време на пътуването или ваканцията, организаторът следва да бъде
задължен да му окаже подходящо съдействие без неоправдано забавяне. Това съдействие следва да се изразява
предимно в предоставяне, когато е целесъобразно, на информация по въпроси като услугите в областта на здравео
пазването, местните власти и консулските услуги, както и на практическа помощ, например във връзка с
осъществяване на комуникация от разстояние и алтернативни пътнически услуги.

(1) Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 г. относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на
някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 38).
(2) 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).
3
( ) Решение 2012/22/ЕС на Съвета от 12 декември 2011 г. относно присъединяването на Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към
Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г., с изключение на членове 10 и 11 от него
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).
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(38)

В своето Съобщение от 18 март 2013 г., озаглавено „Защита на пътниците при несъстоятелност на въздушния
превозвач“, Комисията представи мерки за подобряване на защитата на пътуващите в случай на несъстоятелност на
въздушния превозвач, включително чрез по-добро прилагане на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (1) и на Регламент (ЕО) № 1008/2008, и чрез сътрудничество със заинтересованите страни
от отрасъла, като в противен случай може да се предвиди въвеждане на законодателна мярка. Посоченото
съобщение се отнася за закупуването на отделен компонент, а именно услуги за въздушен превоз, и следователно
не се отнася до защитата в случай на несъстоятелност във връзка с туристически пакети и свързани пътнически
услуги.

(39)

Държавите членки следва да гарантират, че пътуващите, които купуват туристически пакет, са напълно защитени в
случай на несъстоятелност на организатора. Държавите членки следва да гарантират, че установените на тяхна
територия организатори предоставят обезпечение за връщане на всички суми, заплатени от пътуващите или от
името на пътуващите, и, доколкото туристическият пакет включва превоз на пътници, за репатриране на
пътуващите в случай на несъстоятелност на организаторите. При все това, следва да е възможно да се предложи
изпълнението на туристическия пакет да продължи. Като запазват свободата си на преценка относно начина, по
който да бъде уредена защитата при несъстоятелност, държавите членки следва да гарантират, че защитата е
ефективна. Ефективността означава, че защитата следва да бъде налична веднага щом, в резултат на проблеми на
организатора по отношение на ликвидността, пътническите услуги не се извършват, няма да бъдат извършени или
ще бъдат извършени само частично или когато доставчиците на услуги изискват от пътуващите да заплатят за тях.
Държавите членки следва да могат да изискат от организаторите да предоставят на пътуващите удостоверение,
което документира пряко право спрямо предоставящия защита при несъстоятелност.

(40)

За да бъде ефективна защитата в случай на несъстоятелност, тя следва да покрива предвидимите плащания,
засегнати от несъстоятелността на организатора, както и, в зависимост от случая, предвидимите разходи за
репатриране. Това означава, че защитата следва да бъде достатъчна, за да покрива всички предвидими плащания,
направени от пътуващите или от името на пътуващите по отношение на туристически пакети в пиков сезон, като
се взема предвид периодът между получаването на тези плащания и приключването на пътуването или ваканцията,
както и, когато е приложимо, предвидимите разходи за репатриране. В общия случай това означава, че обезпе
чението трябва да покрива достатъчно висок процент от оборота на организатора под формата на туристически
пакети и може да зависи от фактори като вида на продадените пакети, включително начина на превоз,
дестинацията на пътуването, и от всякакви правни ограничения или от ангажимента на организатора по
отношение на предплатените суми, които може да приема, и техния срок преди започване на изпълнението на
туристическия пакет. Като се има предвид, че необходимото покритие може да се изчисли въз основа на
последните данни за стопанската дейност, например оборота за последната финансова година, организаторите
следва да са задължени да коригират защитата при несъстоятелност в случай на повишен риск, включително
значително увеличение в продажбата на туристически пакети. Ефективната защита при несъстоятелност обаче не
следва да взема предвид изключително далечни рискове, например едновременната несъстоятелност на няколко от
най-големите организатори, когато това би засегнало непропорционално цената на защитата и по този начин би
възпрепятствало нейната ефективност. В тези случаи гаранцията за възстановяването на платените суми може да
бъде ограничена.

(41)

Предвид различията в националното право и практика по отношение на страните по договор за пакетно
туристическо пътуване и получаването на плащания от пътуващи или от името на пътуващи, държавите членки
следва да разполагат с възможността да изискват и от търговците на дребно да имат защита при несъстоятелност.

(42)

В съответствие с Директива 2006/123/ЕО е целесъобразно да се установят правила, така че задълженията за
защита при несъстоятелност да не представляват пречка пред свободното движение на услуги и свободата на
установяване. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да признават защитата при несъстоя
телност, предвидена в законодателството на държавата членка на установяване. За улесняване на администра
тивното сътрудничество и упражняването на надзор във връзка със защитата при несъстоятелност върху организа
торите и когато е приложимо върху търговците на дребно, извършващи дейност в различни държави членки,
държавите членки следва да бъдат задължени да определят централни звена за контакт.

(43)

Търговците, посредничещи при закупуването на свързани пътнически услуги, следва да бъдат задължени да
уведомяват пътуващите, че не купуват туристически пакет и че отделните доставчици на пътнически услуги носят
самостоятелна отговорност за надлежното изпълнение на своите договори. Освен това търговците, посредничещи
при закупуването на свързани пътнически услуги, следва да бъдат задължени да осигуряват защита при несъстоя
телност за възстановяването на получени от тях плащания и — доколкото носят отговорност за превоза на
пътници — за репатрирането на пътуващите, и съответно да уведомяват пътуващите за това. Спрямо търговците,
които носят отговорност за изпълнението на отделните договори, съставляващи част от свързани пътнически
услуги, се прилага общото законодателство на Съюза в областта на защитата на потребителите и секторното
законодателство на Съюза.

(1) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).
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(44)

При определяне на правилата за схемите за защита при несъстоятелност във връзка с туристически пакети и
свързани пътнически услуги, държавите членки не следва да бъдат възпрепятствани да отчитат специалното
положение на по-малките дружества, като гарантират същото ниво на защита на пътуващите.

(45)

Пътуващите следва да бъдат защитени във връзка с грешките, възникнали в процеса на резервиране на
туристически пакети и свързани пътнически услуги.

(46)

Следва да се потвърди, че пътуващите не могат да се отказват от правата, произтичащи от настоящата директива, а
организаторите или търговците, посредничещи при закупуването на свързани пътнически услуги, не могат да се
освободят от задълженията си, като претендират, че действат само като доставчик на пътническа услуга, посредник
или в каквото и да било друго качество.

(47)

Държавите членки следва да въведат правила относно санкциите в случай на нарушаване на националните
разпоредби, транспониращи настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Тези санкции следва да
бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(48)

Приемането на настоящата директива води до необходимост от адаптиране на някои законодателни актове на
Съюза в областта на защитата на потребителите. По-специално следва да бъде пояснено, че Регламент (ЕО)
№ 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1) се прилага за нарушения на настоящата директива. Също
така, като се има предвид фактът, че в настоящия си вид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета (2) не се прилага спрямо договорите, попадащи в обхвата на Директива 90/314/ЕИО, е необходимо
Директива 2011/83/ЕС да бъде изменена, за да се гарантира, че тя продължава да се прилага спрямо отделните
пътнически услуги, които са част от свързана пътническа услуга, доколкото тези отделни услуги не са изключени
по друг начин от обхвата на Директива 2011/83/ЕС и че някои права на потребителите, установени в посочената
директива, се прилагат и за туристическите пакети.

(49)

Настоящата директива не засяга правилата относно защитата на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (3) и правилата на Съюза в областта на международното частно право,
включително Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(50)

Следва да се поясни, че нормативните изисквания на настоящата директива относно защитата при несъстоятелност
и информацията във връзка със свързаните пътнически услуги, следва да се прилагат и спрямо търговци, които не
са установени в държава членка, но чиито дейности по смисъла на Регламент (ЕО) № 593/2008 и Регламент (ЕС)
№ 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5) са насочени по един или друг начин към една или повече
държави членки.

(51)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да допринесе за правилното функциониране на вътрешния
пазар и за постигането на високо и възможно най-единно равнище на защита на потребителите, не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват може да бъде по-добре постигната
на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в
член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член,
настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(52)

С настоящата директива се зачитат основните права и съблюдават принципите, признати с Хартата на основните
права на Европейския съюз. С настоящата директива се зачита по-специално свободата на стопанска инициатива,
уредена в член 16 от Хартата, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на потребителите в
рамките на Съюза, в съответствие с член 38 от Хартата.

(1) Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните
органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на
потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).
(2) Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на
Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО
на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
(3) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на
лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
(4) Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни
задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).
(5) Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).
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(53)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно обяснителните
документи от 28 септември 2011 г. (1) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат
към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между
елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По
отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(54)

Поради това Директива 90/314/ЕИО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТЕПЕН НА ХАРМОНИЗАЦИЯ

Член 1
Предмет
Целта на настоящата директива е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар и за постигането на
високо и възможно най-единно равнище на защита на потребителите посредством сближаване на определени аспекти на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на договорите между
пътуващи и търговци свързани с пакетни туристически пътувания и свързани пътнически услуги.

Член 2
Обхват
1.
Настоящата директива се прилага за туристическите пакети, които се предлагат за продажба или се продават от
търговци на пътуващи, както и за свързани пътнически услуги, с посредничеството на търговци за пътуващи.
2.

Настоящата директива не се прилага за:

а) туристически пакети и свързани пътнически услуги, обхващащи период по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е
включена нощувка;
б) туристически пакети и свързани пътнически услуги, които се предлагат или организират не по занятие и с нестопанска
цел единствено за ограничена група пътуващи;
в) туристически пакети и свързани пътнически услуги, закупени въз основа на общо споразумение за организирането на
служебно пътуване, сключено между търговец и друго физическо или юридическо лице, което действа за цели,
свързани с неговата търговия, стопанска дейност, занаят или професия;
3.
Настоящата директива не засяга националното общо договорно право, като правилата относно действителността,
сключването или действието на договора, доколкото аспектите на общото договорно право не са уредени в настоящата
директива.

Член 3
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
1) „пътническа услуга“ означава:
а) превоз на пътници;
б) настаняване, което не е неделима част от превоза на пътници и не е за жилищни нужди;
(1) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
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в) отдаване под наем на автомобили, други моторни превозни средства по смисъла на член 3, параграф 11 от
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) или на мотоциклети, за които се изисква
свидетелство за управление категория А съгласно член 4, параграф 3, буква в) от Директива 2006/126/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2);
г) всяка друга туристическа услуга, която не е неразделна част от пътническа услуга по смисъла на букви а), б)
или в);
2) „туристически пакет“ означава комбинация от най-малко два различни вида пътнически услуги за целите на едно и
също пътуване или ваканция, ако:
а) тези услуги са комбинирани от един търговец, включително по искане или в съответствие с избора на пътуващия,
преди сключването на един-единствен договор за всички услуги; или
б) независимо от това дали се сключват самостоятелни договори с отделни доставчици на пътнически услуги, тези
услуги се:
i)

закупуват от един-единствен пункт за продажби и са били подбрани преди пътуващият да се съгласи да плати,

ii) предлагат, продават или заплащат на пакетна или обща цена,
iii) рекламират или продават под названието „туристически пакет“ или под сходно название,
iv) комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду
подбрани различни видове пътнически услуги, или
v) закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации, при които името на
пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се предават от
търговеца, с когото е сключен първият договор, на друг търговец или търговци и не по-късно от 24 часа след
потвърждаването на резервацията за първата пътническа услуга се сключи договор с другия търговец или
търговци.
Комбинация от пътнически услуги, при която не повече от един вид пътническа услуга по смисъла на точка 1,
букви а), б) или в) е комбинирана с една или повече туристически услуги по смисъла на точка 1, буква г), не се
счита за туристически пакет, ако последните услуги:
а) не представляват значителен дял от стойността на комбинацията и не са рекламирани като съществена характе
ристика на комбинацията или по друг начин не представляват съществена характеристика на комбинацията;
или
б) са избрани и закупени едва след като е започнало изпълнението на пътническа услуга, посочена в точка 1,
букви а), б) или в);
3) „договор за пакетно туристическо пътуване“ означава договор за туристическия пакет като цяло или, ако туристи
ческият пакет се предоставя съгласно самостоятелни договори, всички договори, отнасящи се за пътнически услуги,
включени в туристическия пакет;
4) „започване на изпълнението на туристическия пакет“ означава началото на изпълнението на пътническите услуги,
включени в туристическия пакет;
5) „свързани пътнически услуги“ означава най-малко два различни вида пътнически услуги, закупени за целите на едно
и също пътуване или ваканция, които не представляват туристически пакет и водят до сключване на самостоятелни
договори с отделни доставчици на пътнически услуги, ако търговец посредничи:
а) при отделния избор и отделното заплащане на всяка пътническа услуга от пътуващите в рамките на едно
посещение или един контакт със собствения му пункт за продажби; или
(1) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни
средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).
(2) Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни
средства (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 18).
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б) по целенасочен начин при закупуването на поне една допълнителна пътническа услуга от друг търговец, когато
договорът с този друг търговец е сключен не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за
първата пътническа услуга.
Когато са закупени не повече от един вид пътническа услуга, посочена в точка 1, буква а), б) или в), и една или
повече туристически услуги, посочени в точка 1, буква г), те не представляват свързана пътническа услуга, ако тези
услуги не представляват значителна част от комбинираната стойност на услугите, не са рекламирани като съществена
характеристика на комбинацията и не представляват по друг начин съществена характеристика на пътуването или
ваканцията;
6) „пътуващ“ означава всяко лице, което се стреми да сключи договор, попадащ в обхвата на настоящата директива, или
което има право да пътува въз основа на такъв договор;
7) „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали последното е частна или държавна
собственост, което действа, включително чрез друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели,
които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, във връзка с договори,
попадащи в обхвата на настоящата директива, независимо дали действа като организатор, търговец на дребно,
търговец, посредничещ за свързана пътническа услуга, или доставчик на пътническа услуга;
8) „организатор“ означава търговец, който комбинира и продава или предлага за продажба туристически пакети, било
то пряко, било то чрез друг търговец или заедно с друг търговец, или търговецът, който предава данните на
пътуващия на друг търговец в съответствие с точка 2, буква б, подточка v);
9) „търговец на дребно“ означава търговец, различен от организатора, който продава или предлага за продажба
туристически пакети, комбинирани от организатор;
10) „установяване“ означава установяване, съгласно определението в член 4, точка 5 от Директива 2006/123/ЕО;
11) „траен носител“ означава всяко средство, даващо възможност на пътуващия или на търговеца да съхранява
информация, изпратена лично до него, по начин, който позволява бъдещото ѝ използване, за срок, съответстващ на
целите, за които е предназначена информацията, и което позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената
информация;
12) „непредотвратими и извънредни обстоятелства“ означава ситуация извън контрола на страната, която се позовава на
тази ситуация, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати дори при вземането на всички разумни мерки;
13) „липса на съответствие“ означава неизпълнение или неточно изпълнение на пътническите услуги, включени в
туристически пакет;
14) „малолетно или непълнолетно лице“ означава лице на възраст под 18 години;
15) „пункт за продажби“ означава всякакъв обект за търговия на дребно, движим или недвижим, или уебсайт за търговия
на дребно или подобна платформа за онлайн продажби, включително когато уебсайтове за продажба на дребно или
платформи за онлайн продажба се представят на пътуващите като един-единствен механизъм, в това число телефонна
услуга;
16) „репатриране“ означава връщането на пътуващия на мястото на заминаване или на друго място, за което страните по
договора се споразумеят.

Член 4

Степен на хармонизация

Държавите членки не могат да запазват или да въвеждат в своето национално право разпоредби, отклоняващи се от
предвидените в настоящата директива, включително повече или по-малко строги разпоредби, с които да се гарантира
различно равнище на защита на пътуващите, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго.
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ГЛАВА II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПАКЕТНО ТУРИСТИЧЕСКО
ПЪТУВАНЕ

Член 5

Преддоговорна информация

1.
Държавите членки гарантират, че преди пътуващият да бъде обвързан от договор за пакетно туристическо пътуване
или от съответна оферта, организаторът, а ако пакетът се продава чрез търговец на дребно, и търговецът на дребно
предоставят на пътуващия стандартна информация, като се използва съответният формуляр, съдържащ се в част А или
част Б от приложение I, както и следната информация, доколкото е приложима за туристическия пакет:
а) основните характеристики на пътническите услуги:
i)

дестинацията(ите) на пътуването, маршрута и периодите на престой, с посочване на датите, а когато е включено
настаняване, и броя на включените нощувки;

ii)

вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и
връщане, продължителността на междинните спирания и местата, където те се правят, и транспортните връзки.
Когато все още не е определен точен час, организаторът и, когато е приложимо — търговецът на дребно,
информира пътуващия за приблизителните часове на отпътуване и връщане;

iii) местоположението, основните характеристики и, когато е приложимо, туристическата категория на местата за
настаняване съгласно правилата на съответната държава на местоназначението;
iv) предвидените хранения;
v)

посещенията, екскурзията(ите) или другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет;

vi) когато от контекста не става ясно дали някои от пътническите услуги ще бъдат предоставени на пътуващия като
част от група и, ако това е така — когато е възможно, приблизителния размер на групата;
vii) когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация —
езика, на който тези услуги ще бъдат извършени; и
viii) дали пътуването или ваканцията са като цяло подходящи за лица с ограничена подвижност, както и, при
поискване от страна на пътуващия, точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на
потребностите на пътуващия;
б) търговските наименования и географските адреси на организатора и на търговеца на дребно, ако има такъв, както и
телефонните им номера и, когато е приложимо, адресите на електронните им пощи;
в) общата цена на пакета с включени данъци, а когато е приложимо и с включени всички допълнителни такси, налози и
други разходи или, ако тези разходи не могат да бъдат изчислени в разумна степен преди сключването на договора,
посочване на вида допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия;
г) условията на плащане, включително всякакви суми или процент от цената, които трябва да бъдат платени като
първоначална вноска, и срока за изплащане на остатъка, или финансовите гаранции, които пътуващият трябва да
заплати или предостави;
д) минималния брой участници, необходим за провеждане на предвидения туристически пакет, и крайния срок,
посочен в член 12, параграф 3, буква а), за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на
туристическия пакет, ако този брой не е набран;
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е) обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи,
и информация във връзка със здравните изисквания в държавата на местоназначението;
ж) информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време, преди започване на изпълнението на
туристическия пакет, и след като заплати подходяща такса за прекратяване, или, когато е приложимо, изискваните от
организатора стандартни такси за прекратяване, в съответствие с член 12, параграф 1;
з) информация за сключването — по желание или задължително — на застрахователна полица за покриване на
разходите при прекратяване на договора от страна на пътуващия или на разходите за съдействие, включително
репатриране, в случай на злополука, болест или смърт;
За сключените по телефона договори за пакетни туристически пътувания организаторът и, когато е приложимо —
търговецът на дребно, предоставят на пътуващия стандартната информация, посочена в приложение I, част Б,
и информация, предвидена в букви а) — з) от първата алинея.
2.
По отношение на туристическите пакети, определени в член 3, точка 2, буква б), подточка v), организаторът и
търговецът, на когото са предадени данните, гарантират, че преди пътуващият да бъде обвързан от договор или друга
съответна оферта, всеки от тях му предоставя информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, букви а) — з) от
настоящия член, доколкото тази информация има отношение към пътническите услуги, които предлагат. Същевременно
организаторът предоставя и стандартната информация, посочена в приложение I, част В.
3.
Информацията по параграфи 1 и 2 се предоставя по ясен, разбираем и видим начин. Когато тази информация се
предоставя в писмена форма, тя трябва да е четливо изписана.

Член 6
Обвързващ характер на преддоговорната информация и сключване на договора за пакетно туристическо
пътуване
1.
Държавите членки правят необходимото, за да се гарантира, че информацията, предоставена на пътуващия съгласно
член 5, параграф 1, първа аления букви а), в), г), д) и ж), съставлява неразделна част от договора за пакетно туристическо
пътуване и не може да бъде променяна, освен ако договарящите се страни не се споразумеят изрично за друго. Органи
заторът и, когато е приложимо — търговецът на дребно, съобщават на пътуващия всички промени на преддоговорната
информация по ясен, разбираем и виден начин преди сключването на договора за пакетно туристическо пътуване.
2.
Ако организаторът и, когато е приложимо — търговецът на дребно, не са спазили изискванията относно
информацията за допълнителните такси, налози или други разходи по член 5, параграф 1, първа алинея, буква в) преди
сключването на договора за пакетно туристическо пътуване, пътуващият не заплаща тези такси, налози или други разходи.

Член 7
Съдържание на договора за пакетно туристическо пътуване и документи, които трябва да бъдат представени,
преди започване на изпълнението на туристическия пакет
1.
Държавите членки гарантират, че договорите за пакетно туристическо пътуване са изготвени на ясен и разбираем
език и, доколкото са в писмена форма, са четливо изписани. При сключване на договора за пакетно туристическо
пътуване или без необосновано забавяне след това, организаторът или търговецът на дребно предоставя на пътуващия
копие от договора или потвърждение на договора на траен носител. Ако договорът за пакетно туристическо пътуване е
бил сключен във физическото присъствие на страните по договора, пътуващият има право да поиска хартиен екземпляр.
По отношение на договорите извън търговския обект по смисъла на член 2, точка 8 от Директива 2011/83/ЕС на
пътуващия се предоставя копие или потвърждение на договора за пакетно туристическо пътуване на хартия или, ако той
се съгласи, на друг траен носител.
2.
В договора за пакетно туристическо пътуване или потвърждението на договора се описва цялото съдържание на
договореното, което включва цялата информация, посочена в член 5, параграф 1, първа алинея, букви а) — з), както и
следната информация:
а) специалните изисквания на пътуващия, приети от организатора;
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б) информация, че организаторът:
i) носи отговорност за надлежното изпълнение на всички включени пътнически услуги в съответствие с член 13; и
ii) е задължен да окаже съдействие в съответствие с член 16, ако пътуващият изпадне в затруднение;
в) наименованието на образуванието, което отговаря за защитата при несъстоятелност, и неговите данни за връзка,
включително географския му адрес, а когато е приложимо и наименованието на компетентния орган, определен от
съответната държава членка за тази цел, както и неговите данни за връзка;
г) наименованието, адреса, телефонния номер, адреса на електронната поща и, когато е приложимо, номера на факса на
местния представител на организатора, на звено за контакт или друга служба, които да позволят на пътуващия да
осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с организатора, да търси съдействие при затруднение или да подаде
оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет;
д) информация, че от пътуващия се изисква да съобщава за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на
изпълнението на туристическия пакет, съгласно член 13, параграф 2;
е) когато малолетни или непълнолетни лица, непридружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз
основа на договор за пакетно туристическо пътуване, включващо настаняване, се предоставя информация, която
позволява пряк контакт с малолетното или непълнолетното лице или с отговорното за него лице в мястото на престой
на малолетното или непълнолетното лице;
ж) информация за наличните вътрешни процедури за разглеждане на жалби и за алтернативните механизми за
разрешаване на спорове („АРС“) съгласно Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) и когато е
приложимо — информация за структурата за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн
решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2);
з) информация за правото на пътуващия да прехвърли договора на друг пътуващ съгласно член 9.
3.
По отношение на туристическите пакети, определени в член 3, точка 2, буква б), подточка v), търговецът, на когото
са предадени данните, информира организатора за сключването на договора, водещ до създаването на пакет. Търговецът
предоставя на организатора информацията, която му е необходима да изпълни задълженията си като такъв.
Веднага щом организаторът бъде информиран за създаването на пакет, той предоставя на пътуващия информацията,
посочена в параграф 2, букви а) — з) на траен носител.
4.

Информацията по параграфи 2 и 3 се поднася по ясен, разбираем и видим начин.

5.
В разумен срок преди започване на изпълнението на туристическия пакет организаторът предоставя на пътуващия
необходимите разписки, ваучери и билети, информация за часовете на отпътуване по разписание и, когато е приложимо,
информация за крайния срок за регистрация, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните
връзки и пристигането.

Член 8
Тежест на доказване
По отношение на спазването на изискванията за предоставяне на информация, предвидени в настоящата глава, тежестта на
доказване се носи от търговеца.
(1) Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г.,
стр. 63).
2
( ) Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски
спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ L 165,
18.6.2013 г., стр. 1).
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ГЛАВА III
ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА ЗА ПАКЕТНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ, ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ

Член 9
Прехвърляне на договора за пакетно туристическо пътуване на друг пътуващ
1.
Държавите членки гарантират, че пътуващият може да прехвърли договора за пакетно туристическо пътуване на
лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към въпросния договор, след като на траен носител е дал на
организатора предизвестие в разумен срок преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Предизвестие, дадено
не по-късно от седем дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет при всички случаи се смята за
извършено в разумен срок.
2.
Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за пакетно туристическо пътуване, са
солидарно отговорни за заплащане на оставащата сума по договора и за всички допълнителни такси, налози или други
разходи, произтичащи от прехвърлянето. Организаторът информира прехвърлящия за действителните разходи по прехвър
лянето. Тези разходи не могат да бъдат неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени
от организатора поради прехвърлянето на договора за пакетно туристическо пътуване.
3.
Задължение на организатора е да представи на прехвърлящия доказателства за допълнителните такси, налози и
други разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за пакетно туристическо пътуване.

Член 10
Промяна на цената
1.
Държавите членки правят необходимото, за да се гарантира, че след сключването на договора за пакетно
туристическо пътуване цените могат да се повишават само ако в договора изрично е предвидена тази възможност и ако е
посочено, че пътуващият има право на намаление на цената по параграф 4. В този случай в договора за пакетно
туристическо пътуване се посочва как се изчислява промяната на цената. Увеличаване на цената е възможно по
изключение като пряко следствие от промени във:
а) цената на превоза на пътници в резултат на разходите за гориво или други източници на енергия;
б) размера на данъците или таксите върху включените в договора пътнически услуги, наложени от трета страна, която не
участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за
отвеждане към или слизане от борда в пристанища и летища; или
в) обменните курсове, отнасящи се за пакета.
2.
Ако увеличението на цената, посочено в параграф 1 от настоящия член, надхвърля 8 % от общата цена на туристи
ческия пакет, се прилага член 11, параграфи 2 и 5.
3.
Независимо от неговия размер, увеличение на цената е възможно само ако организаторът е уведомил пътуващия за
него ясно и разбираемо, заедно с обосновка за това увеличение и изчисления, представени на траен носител, не по-късно
от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет.
4.
Ако договорът за пакетно туристическо пътуване предвижда възможността за увеличение на цената, пътуващият има
право на намаление на цената, съответстващо на намаление на разходите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), което
става след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
5.
В случай на намаление на цената организаторът има право да приспадне действителните административни разходи,
произтичащи от възстановяването на дължимата сума на пътуващия. По искане на пътуващия организаторът представя
доказателства за тези административни разходи.
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Член 11
Промяна на други клаузи от договора за пакетно туристическо пътуване
1.
Държавите членки гарантират, че преди започване на изпълнението на туристическия пакет организаторът не може
да изменя едностранно клаузи на договора за пакетно туристическо пътуване, различни от цената, в съответствие с
член 10, освен ако:
а) организаторът си е запазил това право в договора;
б) промяната е незначителна; и
в) организаторът информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
2.
Ако преди започване на изпълнението на туристическия пакет организаторът бъде принуден да промени значително
някоя от основните характеристики на пътническите услуги по член 5, параграф 1, първа алинея, буква а) или не може да
изпълни някое от специалните изисквания по член 7, параграф 2, буква а), или предложи да увеличи цената на пакета с
повече от 8 % съгласно член 10, параграф 2, пътуващият може в посочен от организатора разумен срок:
а) да приеме предложената промяна или
б) да прекрати договора без да заплаща такса за прекратяване на договора.
Ако пътуващият прекрати договора за пакетно туристическо пътуване, той може да приеме туристически пакет
заместител, когато организаторът предлага такъв, ако е възможно, със същото или по-високо качество.
3.
Без необосновано забавяне организаторът информира пътуващия по ясен, разбираем и видим начин на траен
носител за:
а) предложените промени, посочени в параграф 2, и по целесъобразност в съответствие с параграф 4, въздействието им
върху цената на туристическия пакет;
б) разумния срок, в рамките на който пътуващият да уведоми организатора за решението си съгласно параграф 2;
в) последиците съгласно приложимото национално право, ако пътуващият не реагира в рамките на срока по буква б); и
г) когато е приложимо, предложеният туристически пакет заместител и неговата цена.
4.
Ако измененията на договора за пакетно туристическо пътуване, посочени в параграф 2, първа алинея, или туристи
ческият пакет заместител, посочен в параграф 2, втора алинея, водят до по-ниско качество или стойност на туристическия
пакет, пътуващият има право на съответно намаление на цената.
5.
Ако договорът за пакетно туристическо пътуване бъде прекратен съгласно параграф 2, първа алинея, буква б) от
настоящия член и пътуващият не приеме туристически пакет заместител, организаторът възстановява всички плащания,
които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни
след прекратяването на договора. Член 14, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6 се прилагат съответно.

Член 12
Прекратяване на договора за пакетно туристическо пътуване и право на отказ от договора преди започване на
изпълнението на туристическия пакет
1.
Държавите членки гарантират, че пътуващият може да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване по
всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато пътуващият прекрати договора съгласно
настоящия параграф, той може да бъде задължен да заплати на организатора подходяща и обоснована такса за
прекратяване на договора. В договора за пакетно туристическо пътуване могат да бъдат предвидени разумни по размер
стандартни такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди
започване на изпълнение на туристическия пакет и очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно
реализиране на пътническите услуги. При липсата на стандартни такси за прекратяване на договора, размерът на таксата
за прекратяване съответства на цената на туристическия пакет, от която се приспадат икономиите на разходи и приходите
от алтернативно реализиране на пътническите услуги. По искане на пътуващия организаторът представя обосновка за
размера на таксите за прекратяване на договора.
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2.
Независимо от параграф 1 пътуващият има право да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване преди
започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване на договора в случай на
непредотвратими и извънредни обстоятелства, настъпили в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до
него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. При
прекратяване на договора за пакетно туристическо пътуване съгласно настоящия параграф пътуващият има право на пълно
възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
3.
Организаторът може да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване и да възстанови на пътуващия изцяло
всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, ако:
а) набраният брой участници в туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и органи
заторът уведомява пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
i)

20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет в случай на пътувания с продължителност поголяма от шест дни;

ii) седем дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет в случай на пътувания с продължителност от
два до шест дни;
iii) 48 часа преди започване на изпълнението на туристическия пакет в случай на пътувания с продължителност помалка от два дена;
или
б) организаторът е възпрепятстван да изпълни договора поради непредотвратими и извънредни обстоятелства и е
уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне и преди започване на изпълнението на
туристическия пакет.
4.
Организаторът възстановява всички суми, дължими по параграфи 2 и 3, а по отношение на параграф 1 възстановява
всички плащания, направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответната такса за
прекратяване на договора. Тези дължими суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и
при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяване на договора за пакетно туристическо пътуване.
5.
По отношение на договори извън търговския обект държавите членки могат да предвидят в националното си право,
че пътуващият разполага с правото да се откаже от договора за пакетно туристическо пътуване в 14-дневен срок, без да
посочва причини за това.

ГЛАВА IV
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ

Член 13
Отговорност за изпълнението на туристическия пакет
1.
Държавите членки гарантират, че организаторът носи отговорност за изпълнението на пътническите услуги,
включени в договора за пакетно туристическо пътуване, независимо дали те се извършват от него или от други доставчици
на пътнически услуги.
Държавите членки могат да запазят или да въведат в националното си право разпоредби, съгласно които търговецът на
дребно също носи отговорност за изпълнението на туристическия пакет. В такъв случай разпоредбите на член 7 и
глава III, настоящата глава и глава V, които се прилагат спрямо организатора, се прилагат също mutatis mutandis за
търговеца на дребно.
2.
Пътуващият уведомява организатора без необосновано забавяне, като се отчитат конкретните за случая обстоя
телства, за всяка липса на съответствие, която установи при изпълнението на пътническа услуга, включена в договора за
пакетно туристическо пътуване.
3.
Ако някоя от пътническите услуги не се изпълнява съгласно предвиденото в договора за пакетно туристическо
пътуване, организаторът коригира липсата на несъответствие, освен ако:
а) това е невъзможно; или
б) предполага непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите
пътнически услуги.
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Ако организаторът, в съответствие с буква а) или буква б) от първа алинея от настоящия параграф, не коригира липсата на
съответствие, се прилага член 14.
4.
Без да се засягат изключенията по параграф 3, ако организаторът не коригира липсата на съответствие в рамките на
разумен срок, определен от пътуващия, последният може сам да направи това и да поиска възстановяване на
необходимите разходи. Не е необходимо пътуващият да определя срок, ако организаторът откаже да поправи липсата на
съответствие или ако е наложително корекцията да бъде извършена незабавно.
5.
Когато значителна част от пътническите услуги не може да бъде изпълнена съгласно уговореното в договора за
пакетно туристическо пътуване, организаторът предлага, без допълнителни разходи за пътуващия, подходящи
алтернативни услуги, когато е възможно, със същото или по-високо качество от предвидените в договора, за продължа
ването на изпълнението на туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на
пътуването не е осигурено съгласно договореното.
Ако предложените алтернативни услуги водят до пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора за пакетно
туристическо пътуване, организаторът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената.
Пътуващият може да отхвърли предложените алтернативни услуги само ако същите са несъвместими с уговореното в
договора за пакетно туристическо пътуване или ако предложеното намаление на цената е неадекватно.
6.
Когато липсата на съответствие съществено засяга изпълнението на туристическия пакет и организаторът не успее да
поправи тази липса в рамките на разумен срок, определен от пътуващия, пътуващият може да прекрати договора за
пакетно туристическо пътуване без да заплаща такса за прекратяване на договора и, по целесъобразност, да поиска, в
съответствие с член 14, намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди.
Ако е невъзможно да се предложат алтернативни услуги или ако пътуващият отхвърли предложените алтернативни
услуги в съответствие с параграф 5, трета алинея от настоящия член, пътуващият има право, при целесъобразност, на
намаляване на цената и/или обезщетение за претърпените вреди в съответствие с член 14 без да се прекратява договорът
за пакетно туристическо пътуване.
Ако пакетът включва превоз на пътници в случаите, посочени в първа и втора алинея, организаторът осигурява и
завръщането на пътуващия с равностоен транспорт без неоснователно забавяне и без допълнителни разходи за него.
7.
Доколкото поради непредотвратими и извънредни обстоятелства не е възможно да се гарантира завръщането на
пътуващия, както е уговорено в договора за пакетно туристическо пътуване, организаторът поема разходите за
необходимото настаняване по възможност от равностойна категория за не повече от три нощувки за всеки пътуващ.
Когато в законодателството на Съюза в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение
на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове.
8.
Ограничението на разходите по параграф 7 от настоящия член не се прилага по отношение на лицата с ограничена
подвижност съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2006, както и по отношение на
придружаващите ги лица, бременните жени, малолетните и непълнолетните лица без придружител, както и лицата,
нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че организаторът е бил уведомен за особените им нужди наймалко 48 часа преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Организаторът не може да се позовава на
непредотвратими и извънредни обстоятелства, за да ограничи отговорността по параграф 7 от настоящия член, ако
съответният доставчик на услуги за превоз не може да се позовава на такива обстоятелства съгласно приложимото законо
дателство на Съюза.

Член 14
Намаление на цената и обезщетение за претърпени вреди
1.
Държавите членки гарантират, че пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е
имало липса на съответствие, освен ако организаторът докаже, че липсата на съответствие се дължи на пътуващия.
2.
Пътуващият има право да получи обезщетение от организатора за всички вреди, претърпени в резултат на липсата
на съответствие с договора. Обезщетението се извършва без необосновано забавяне.
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Пътуващият няма право на обезщетение за претърпени вреди, ако организаторът докаже, че липсата на съответствие:

а) се дължи на пътуващия;
б) се дължи на трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за пакетно туристическо пътуване
пътнически услуги, и не може да се предвиди или избегне; или
в) се дължи на непредотвратими и извънредни обстоятелства.
4.
Доколкото международните конвенции, обвързващи Съюза, ограничават размера на обезщетението или условията,
при които то се дължи от доставчик, извършващ пътническа услуга, която е част от туристически пакет, същите
ограничения се прилагат и за организатора. Доколкото международните конвенции, които не са обвързващи за Съюза,
ограничават обезщетението, което се дължи от доставчика на услуги, държавите членки могат да ограничат в съответен
размер обезщетението, което трябва да се изплати от организатора. В други случаи в договора за пакетно туристическо
пътуване може да се предвижда ограничение за обезщетението, което се дължи от организатора, при условие че това
ограничение не се прилага за телесни повреди или вреди, причинени умишлено или поради небрежност, и не възлиза на
по-малко от тройния размер на общата цена на пакета.
5.
Правото на обезщетение или на намаление на цената съгласно настоящата директива не засяга правата на
пътуващите съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004, Регламент (ЕО) № 1371/2007, Регламент (ЕО) № 392/2009 на
Европейския парламент и на Съвета (1), Регламент (ЕС) № 1177/2010 и Регламент (ЕС) № 181/2011 и съгласно междуна
родните конвенции. Пътуващите имат право да предявяват правни претенции съгласно настоящата директива и съгласно
посочените регламенти и международни конвенции. Обезщетението или намалението на цената, предоставени съгласно
настоящата директива, и обезщетението или намалението на цената, предоставени съгласно посочените регламенти и
международни конвенции, се приспадат едно от друго, за да се избегне свръхкомпeнсиране.
6.
Давностният срок за предявяване на правните претенции по настоящия член не може да бъде по-кратък от две
години.

Член 15
Възможност за осъществяване на контакт с организатора посредством търговеца на дребно
Без да се засяга член 13, параграф 1, втора алинея, държавите членки гарантират възможността пътуващият да отправя
съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на пакета пряко до търговеца на дребно, чрез когото е закупен
пакетът. Търговецът на дребно препраща тези съобщения, искания или жалби на организатора без необосновано забавяне.
За целите на спазването на сроковете или давностните срокове получаването на посочените в първа алинея съобщения,
искания или жалби от търговеца на дребно се счита за получаване от страна на организатора.

Член 16
Задължение за оказване на съдействие
Държавите членки гарантират, че организаторът без необосновано забавяне оказва подходящо съдействие на изпаднал в
затруднение пътуващ, включително при обстоятелствата, посочени в член 13, параграф 7, и по-специално:
а) като осигури подходяща информация относно услугите в областта на здравеопазването, местните власти и консулските
услуги; и
б) като окаже съдействие на пътуващия да осъществи комуникации от разстояние и като помогне на пътуващия да
намери алтернативни пътнически услуги.
Организаторът може да изисква заплащането на разумна такса за такова съдействие, ако затруднението е предизвикано
умишлено или по небрежност от страна на пътуващия. Във всички случаи тази такса не може да надвишава действи
телните разходи, възникнали за организатора.
(1) Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на
пътници по море в случай на произшествия (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24).
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ГЛАВА V
ЗАЩИТА ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Член 17
Ефективност и обхват на защитата при несъстоятелност
1.
Държавите членки гарантират, че установените на тяхна територия организатори, предоставят обезпечение за възста
новяване на всички плащания, направени от пътуващите или от тяхно име, доколкото съответните услуги не са били
изпълнени в резултат на несъстоятелност на организатора. Ако превозът на пътници е включен в договора за пакетно
туристическо пътуване, организаторите предоставят и обезпечение за репатрирането на пътуващите. Може да бъде
предложено продължаване на туристическия пакет.
Организаторите, които не са установени в държава членка и които продават или предлагат за продажба туристически
пакети в държава членка или които по някакъв начин насочват подобни дейности към държава членка, са задължени да
предоставят обезпечение съгласно правото на тази държава членка.
2.
Обезпечението, посочено в параграф 1, е ефективно и покрива разумно предвидими разходи. То покрива размера на
плащанията, извършени от пътуващия или от негови име по отношение на туристическите пакети, като се отчита продъл
жителността на периода между първоначалната вноска и последната вноска и изпълнението на туристическия пакет,
както и очакваните разходи за репатриране на пътниците при несъстоятелност на организатора.
3.
Защитата на организатора при несъстоятелност е в полза на пътуващите независимо от местопребиваването им,
мястото на заминаване или на продажба на пакета и независимо от държавата членка, в която се намира образуванието,
което отговаря за защита при несъстоятелност.
4.
Когато изпълнението на туристическия пакет е засегнато от несъстоятелността на организатора, обезпечението се
предоставя безплатно, за да се гарантира репатрирането и при необходимост финансирането на наставянето преди
репатрирането.
5.
За пътнически услуги, които не са били предоставени, възстановяването на платените суми се извършва без
необосновано забавяне по искане на пътуващия.

Член 18
Взаимно признаване на защитата при несъстоятелност и административно сътрудничество
1.
Всяка защита при несъстоятелност, предоставена от организатор съгласно разпоредбите за транспониране на член 17
на държавата членка, в която е установен организаторът, се признава от държавите членки за отговаряща на изискванията
на собствените им национални разпоредби за транспониране на член 17.
2.
Държавите членки определят централни звена за контакт за улесняване на административното сътрудничество и
надзора на организаторите, които работят в различни държави членки. Те съобщават координатите за връзка на тези звена
за контакт на останалите държави членки и на Комисията.
3.
Централните звена за контакт си предоставят едно на друго цялата необходима информация относно националните
си изисквания за защита при несъстоятелност и относно образуванието или образуванията, които отговарят за защита при
несъстоятелност за отделни организатори, установени на тяхна територия. Тези звена за контакт си предоставят взаимно
достъп до наличните списъци на организаторите, които са изпълнили задълженията си във връзка със защитата при
несъстоятелност. Всички подобни списъци са публично достъпни, включително онлайн.
4.
Ако една държава членка има съмнения относно защитата при несъстоятелност на организатор, тя иска пояснения
от държавата членка, в която е установен организаторът. Държавите членки отговарят на запитванията от други държави
членки възможно най-бързо в зависимост от спешността и сложността на въпроса. При всички случаи първоначален
отговор се дава най-късно в рамките на 15 работни дни от получаването на искането.
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ГЛАВА VI
СВЪРЗАНИ ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Член 19
Защита при несъстоятелност и изисквания за предоставяне на информация при свързани пътнически услуги
1.
Държавите членки гарантират, че търговците, които посредничат за свързани пътнически услуги, предоставят
обезщетение за възстановяване на всички плащания, получени от пътуващите, доколкото пътническа услуга, която е част
от свързана пътническа услуга, не се извършва в резултат на тяхната несъстоятелност. Ако тези търговци са страната,
отговорна за превоза на пътниците, обезщетението покрива също тяхното репатриране. Член 17, параграф 1, втора алинея,
член 17, параграфи 2—5 и член 18 се прилагат mutatis mutandis.
2.
Преди пътуващият да бъде обвързан от какъвто и да било договор, който води до инициирането на свързана
пътническа услуга, или от каквато и да било съответна оферта, търговецът, посредничещ за свързани пътнически услуги,
включително когато търговецът не е установен в държава членка, но по някакъв начин насочва тези дейности към
държава членка, посочва по ясен, разбираем и видим начин, че пътуващият:
а) няма да се ползва от никое от правата, които по настоящата директива се прилагат изключително за туристически
пакети, и че всеки доставчик на услуги ще отговаря единствено за точното изпълнение на предлаганата от него услуга
по договора; както и
б) ще се ползва от защитата при несъстоятелност съгласно параграф 1.
За да спази настоящия параграф, търговецът, посредничещ за свързани пътнически услуги, предоставя на пътуващия
посочената информация чрез съответния формуляр за стандартна информация, предвиден в приложение II или, в случаите
когато специфичният вид свързана пътническа услуга не е предвиден в никой от формулярите в посоченото приложение,
предоставя аналогична на съдържащата се в тях информация.
3.
Когато търговецът, който посредничи за свързани пътнически услуги, не спази изискванията по параграфи 1 и 2 от
настоящия член, по отношение на пътническите услуги, включени в свързаната пътническа услуга, се прилагат правата и
задълженията, посочени в членове 9 и 12 и глава IV.
4.
Когато свързана пътническа услуга е резултат от сключването на договор между пътуващ и търговец, който не
посредничи за свързаната пътническа услуга, този търговец информира търговеца, посредничещ за свързаната пътническа
услуга, за сключването на съответния договор.
ГЛАВА VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20
Специфични задължения на търговеца на дребно, когато организаторът е установен извън Европейското
икономическо пространство
Без да се засяга член 13, параграф 1, втора алинея, когато организаторът е установен извън Европейското икономическо
пространство, търговецът на дребно, установен в някоя от държавите членки, е обвързан от задълженията, предвидени за
организаторите в глави IV и V, освен ако не представи доказателства, че организаторът е изпълнил изискванията по
посочените глави.

Член 21
Отговорност за грешки при извършване на резервация
Държавите членки гарантират, че даден търговец носи отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически
дефекти в системата за резервации, за които той е отговорен, и — когато е приел да уреди резервацията на туристически
пакет или на пътнически услуги, които са част от свързани пътнически услуги — за грешките, допуснати в процеса на
резервиране.
Търговецът не носи отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от
непредотвратими и извънредни обстоятелства.
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Член 22
Регресни права
Когато организатор или, съгласно член 13, параграф 1, втора алинея или член 20, търговец на дребно изплати
обезщетение, предостави намаление на цената или изпълни останалите си задължения, произтичащи от настоящата
директива, държавите членки гарантират, че организаторът или търговецът на дребно има регресен иск към всяко трето
лице, допринесло за събитието, станало причина за предоставяне на обезщетението, намаляването на цената или
изпълнението на друго задължение.

Член 23
Императивен характер на директивата
1.
Декларирането от страна на организатор на туристически пакет или от страна на търговец, посредничещ за свързана
пътническа услуга, че той действа изключително като доставчик на пътническа услуга, като посредник или в каквото и да
било друго качество, или че даден туристически пакет или дадена свързана пътническа услуга не представлява
туристически пакет или свързана пътническа услуга, не освобождава организатора или търговеца от задълженията, които
му налага настоящата директива.
2.
Пътуващите не могат да се отказват от правата, предоставени им от националните мерки за транспониране на
настоящата директива.
3.
Договорните клаузи или изявленията на пътуващия, които пряко или косвено водят до отказ или ограничаване на
правата на пътуващите, предоставени им от настоящата директива, или които имат за цел да се заобиколи прилагането на
директивата, не са обвързващи за пътуващия.

Член 24
Прилагане
Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата
директива.

Член 25
Санкции
Държавите членки определят правила за санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети в
изпълнение на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за гарантиране, че тези правила се прилагат.
Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 26
Доклад от Комисията и преглед
В срок до 1 януари 2019 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно разпоредбите на
настоящата директива, които се прилагат за резервациите онлайн, направени на различни пунктове за продажби, и
определянето на тези резервации като туристически пакети, свързани пътнически услуги или самостоятелни пътнически
услуги, и по-специално относно определението на „туристически пакет“ по член 3, точка 2, буква б), подточка v) и дали е
целесъобразно да бъде изменено или разширено това определение.
В срок до 1 януари 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета общ доклад относно прилагането на
настоящата директива.
Докладите, посочени в първа и втора алинея се придружават при необходимост от законодателни предложения.
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Член 27
Изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и на Директива 2011/83/ЕС
1.

Точка 5 от приложението към Регламент (ЕО) № 2006/2004 се заменя със следното:
„5. Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета (*)
(*) Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните
туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета
(ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1).“

2.

Член 3, параграф 3, буква ж) от Директива 2011/83/ЕС се заменя със следното:
„ж) за пакетни туристически пътувания съгласно определението в член 3, точка 2 от Директива (ЕС) 2015/2302 на
Европейския парламент и на Съвета (**).
Член 6, параграф 7, член 8, параграфи 2 и 6, членове 19, 21 и 22 от настоящата директива се прилагат mutatis
mutandis за туристическите пакети съгласно определението в член 3, точка 2 от Директива (ЕС) 2015/2302 по
отношение на пътуващи, съгласно определението в член 3, точка 6 от посочената директива.
(**) Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните
туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета
(ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 1).“

ГЛАВА VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28
Транспониране
1.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 януари 2018 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно предоставят на Комисията
текста на тези разпоредби.
2.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2018 г.

3.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът за извършване на позоваването се определят от държавите
членки.
4.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 29
Отмяна
Директива 90/314/ЕИО се отменя, считано от 1 юли 2018 г.
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата
на съответствието в приложение III.
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Член 30
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 31
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

N. SCHMIT
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А
Формуляр за стандартната информация за договори за пакетно туристическо пътуване, когато е възможно
използването на хиперлинкове

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата
(ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дру
жеството XY/дружествата XY ще носи(ят) пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
Освен това, в съответствие със законовите изисквания, дружеството XY/дружествата XY е/са предприели необходимите
защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и, ако в туристическия пакет е включен транспорт, за осигуря
ване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 [да се предостави под формата на хипер
линк]

Посредством този хиперлинк пътуващият ще получи следната информация:
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302
— Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за
пакетно туристическо пътуване.
— Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички пътнически услуги, включени в
договора.
— На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат
да се свържат с организатора или туристическия агент.
— Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално
заплащане на допълнителните разходи.
— Цената на туристическия пакет може да бъде увеличавана единствено при нарастване на специфични разходи
(напр. цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни
преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на
туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
— Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно
възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Ако преди започване на изпълнението на туристическия пакет, отговорният за туристическия
пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми
и, ако е подходящо — на съответно обезщетение.
— Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора без да плащат
такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми
със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
— Освен това пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят
договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
— Ако след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат
предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни слуги, без
допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора без да заплащат такса за прекратяване на договора,
когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия
пакет, а организаторът не е отстранил проблема.
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— Пътуващите имат право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че
пътническите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
— Организаторът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
— Ако организаторът или, в някои държави членки, търговецът на дребно изпадне в несъстоятелност, направените
плащания ще бъдат възстановени. Ако организаторът или — според случая — търговецът на дребно изпадне в
несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на
пътниците е осигурено. XY се ползват със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност, т.е. гаранционен фонд или застрахователно дружество]. Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование,
географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [ХИПЕРЛИНК]

Част Б
Формуляр за стандартна информация за договорите за пакетно туристическо пътуване в ситуации, различни
от попадащите в обхвата на част А

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата
(ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дру
жеството XY/дружествата XY ще носи(ят) пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
Освен това, в съответствие със законовите изисквания, дружеството XY/дружествата XY е/са предприели необходимите
защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и, ако в туристическия пакет е включен транспорт, за осигуря
ване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302
— Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за
пакетно туристическо пътуване.
— Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички пътнически услуги, включени в
договора.
— На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат
да се свържат с организатора или туристическия агент.
— Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално
заплащане на допълнителните разходи.
— Цената на туристическия пакет може да бъде увеличавана единствено при нарастване на специфични разходи
(напр. цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни
преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на
туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
— Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възста
новяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Ако преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия
пакета търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име
суми и, ако е подходящо — на съответно обезщетение.
— Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора без да плащат
такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми
със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
— Освен това пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят
договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
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— Ако след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат
предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги, без
допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора без да заплащат такса за прекратяване на договора,
когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия
пакет, а организаторът не е отстранил проблема.
— Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че
пътническите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
— Организаторът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
— Ако организаторът или, в някои държави членки, търговецът на дребно изпадне в несъстоятелност, направените
плащания ще бъдат възстановени. Ако организаторът или — според случая — търговецът на дребно изпадне в
несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на
пътниците е осигурено. XY се ползват със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност, т.е. гаранционен фонд или застрахователно дружество]. Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование,
географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на XY.
[Уебсайт, на който може да се намери Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право]

Част В
Формуляр за стандартната информация при предаването на данни от организатора на друг търговец в
съответствие с член 3, точка 2, буква б), подточка v)

Ако сключите договор с дружество AB не по-късно от 24 часа след получаването на потвърждението за резервацията
от дружество XY, пътническата услуга, предоставена от XY и AB, ще представлява туристически пакет по смисъла на
Директива (ЕС) 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дру
жеството XY ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
Освен това, в съответствие със законовите изисквания, дружеството XY е предприело необходимите защитни мерки за
възстановяване на Вашите плащания и, ако в туристическия пакет е включен транспорт, за осигуряване на Вашето репа
триране в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 [да се предостави под формата на хипер
линк]

Посредством хиперлинка пътуващият ще получи следната информация:
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302
— Пътуващите ще получат цялата основна информация за пътническите услуги преди сключването на договора за
пакетно туристическо пътуване.
— Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички пътнически услуги, включени в
договора.
— На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат
да се свържат с организатора или туристическия агент.
— Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално
заплащане на допълнителните разходи.
— Цената на туристическия пакет може да бъде увеличавана единствено при нарастване на специфични разходи
(напр. цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни
преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на
туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото да увеличава
цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
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— Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възста
новяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет,
различен от цената. Ако преди началото на изпълнение на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет
търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и,
ако е подходящо — на съответно обезщетение.
— Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора без да плащат
такса за прекратяване на договора при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със
сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
— Освен това пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят
договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
— Ако след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат
предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без
допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора без да заплащат такса за прекратяване на договора,
когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия
пакет, а организаторът не е отстранил проблема.
— Пътуващите имат право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че
пътническите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
— Организаторът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
— Ако организаторът или, в някои държави членки, търговецът на дребно изпадне в несъстоятелност, направените
плащания ще бъдат възстановени. Ако организаторът или — според случая — търговецът на дребно изпадне в
несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на
пътниците е осигурено. XY се ползват със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при
несъстоятелност, т.е. гаранционен фонд или застрахователно дружество]. Пътуващите могат да се обърнат към това
образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за контакт, включително наименование,
географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълнението на услугите е отказано поради
несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [ХИПЕРЛИНК]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част А
Формуляр за стандартната информация, когато търговецът, посредничещ за предлагани онлайн свързани
пътнически услуги по смисъла на член 3, точка 5, буква а), е превозвач, който продава двупосочен билет

Ако след избирането и заплащането на една пътническа услуга, резервирате допълнителни пътнически услуги за своето
пътуване или ваканция чрез нашето дружество/XY, НЯМА да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически
пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество/XY няма да носи отговорност за точното изпълнение на допълнителни пътнически ус
луги. При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.
Ако обаче резервирате допълнителни пътнически услуги по време на същото посещение на уебсайта за резервации на
нашето дружество/уебсайта за резервации на XY, пътническите услуги ще станат част от свързана пътническа услуга. В
този случай XY разполага, в съответствие с изискванията на правото на ЕС, с осигурена защита за възстановяване на Ва
шите плащания към XY за услуги, които не са изпълнени поради несъстоятелността на XY, и при необходимост за Ва
шето репатриране. Моля, обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване на плащания в случай на несъстоя
телност на съответния доставчик на услугата.
По-подробна информация относно защитата при несъстоятелност [да се предостави под формата на хиперлинк]

Чрез хиперлинка пътуващият ще получи следната информация:

XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност, т.е. га
ранционен фонд или застрахователно дружество].
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълне
нието на услугите е отказано поради несъстоятелността на XY.
Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [хиперлинк]

Част Б
Формуляр за стандартната информация, когато търговецът, посредничещ за предлагани онлайн свързани
пътнически услуги по смисъла на член 3, точка 5, буква а), е търговец, различен от превозвач, който продава
двупосочен билет

Ако след избирането и заплащането на една пътническа услуга резервирате допълнителни пътнически услуги за своето
пътуване или ваканция чрез нашето дружество/XY, НЯМА да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически
пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма да носи отговорност за точното изпълнение на отделните пътнически услуги.
При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.
Ако обаче резервирате допълнителни пътнически услуги по време на същото посещение на уебсайта за резервации на
нашето дружество/уебсайта за резервации на XY, пътническите услуги ще станат част от свързана пътническа услуга. В
този случай XY разполага, в съответствие с изискванията на правото на ЕС, с осигурена защита за възстановяване на Ва
шите плащания към XY за услуги, които не са изпълнени поради несъстоятелността на XY. Моля, обърнете внимание,
че това не осигурява възстановяване на плащания в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услугата.
По-подробна информация относно защитата при несъстоятелност [да се предостави под формата на хиперлинк]
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Чрез хиперлинка пътуващият ще получи следната информация:
XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност, т.е. га
ранционен фонд или застрахователно дружество].
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълне
нието на услугите е отказано поради несъстоятелността на XY.
Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [ХИПЕРЛИНК]

Част В
Формуляр за стандартната информация при свързани пътнически услуги по смисъла на член 3, точка 5,
буква а), когато договорите се сключват в едновременното физическо присъствие на търговеца (различен от
превозвач, който продава двупосочен билет) и пътуващия

Ако след избирането и заплащането на една пътническа услуга резервирате допълнителни пътнически услуги за своето
пътуване или ваканция чрез нашето дружество/XY, НЯМА да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически
пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество XY няма да носи отговорност за точното изпълнение на отделни пътнически услуги.
При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.
Ако обаче резервирате допълнителни пътнически услуги по време на същото посещение или контакт с нашето друже
ство/с XY, пътническите услуги ще станат част от свързана пътническа услуга. В този случай XY разполага, в съответс
твие с изискванията на правото на ЕС, с осигурена защита за възстановяване на Вашите плащания към XY за услуги,
които не са изпълнени поради несъстоятелността на XY. Моля, обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване
на плащания в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услугата.

XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност, т.е. га
ранционен фонд или застрахователно дружество].
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълне
нието на услугите е отказано поради несъстоятелността на XY.
Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
[Уебсайт, на който може да се намери Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право]

Част Г
Формуляр за стандартната информация, когато търговецът, посредничещ за предлагани онлайн свързани
пътнически услуги по смисъла на член 3, точка 5, буква б), е превозвач, който продава двупосочен билет

Ако резервирате допълнителни пътнически услуги за вашето пътуване или ваканция чрез този/тези хиперлинк(ове),
НЯМА да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директивата (ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество/XY няма да носи отговорност за точното изпълнение на тези допълнителни пътнически
услуги. При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.
Ако обаче резервирате допълнителни пътнически услуги чрез този/тези хиперлинк(ове) не по-късно от 24 часа след по
лучаването на потвърждението за резервацията от нашето дружество/от XY, посочените туристически услуги ще станат
част от свързана пътническа услуга. В този случай XY разполага, в съответствие с изискванията на правото на ЕС, с оси
гурена защита за възстановяване на Вашите плащания към XY за услуги, които не са изпълнени поради несъстоятел
ността на XY, и при необходимост за Вашето репатриране. Моля, обърнете внимание, че това не осигурява възстановя
ване на плащания в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услугата.
По-подробна информация относно защитата при несъстоятелност [да се предостави под формата на хиперлинк]
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Чрез съответния хиперлинк пътуващият ще получи следната информация:

XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност, т.е. га
ранционен фонд или застрахователно дружество].
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълне
нието на услугите е отказано поради несъстоятелността на XY.
Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [ХИПЕРЛИНК]

Част Д

Формуляр за стандартната информация, когато търговецът, посредничещ за предлагани онлайн свързани
пътнически услуги по смисъла на член 3, точка 5, буква б), е търговец, различен от превозвач, който продава
двупосочен билет

Ако резервирате допълнителни пътнически услуги за вашето пътуване или ваканция чрез този/тези хиперлинк(ове),
НЯМА да се ползвате от правата, които се прилагат за туристически пакети съгласно Директива (ЕС) 2015/2302.
Следователно нашето дружество/XY няма да носи отговорност за точното изпълнение на тези допълнителни пътнически
услуги. При проблеми моля да се обърнете към съответния доставчик на услугата.
Ако обаче резервирате допълнителни пътнически услуги чрез този/тези хиперлинк(ове) не по-късно от 24 часа след по
лучаването на потвърждението за резервацията от нашето дружество/от XY, посочените пътнически услуги ще станат
част от свързана пътническа услуга. В този случай XY разполага, в съответствие с изискванията на правото на ЕС, с оси
гурена защита за възстановяване на Вашите плащания към XY за услуги, които не са изпълнени поради несъстоятел
ността на XY. Моля, обърнете внимание, че това не осигурява възстановяване на плащания в случай на несъстоятелност
на съответния доставчик на услугата.
По-подробна информация относно защитата при несъстоятелност [да се предостави под формата на хиперлинк]

Чрез съответния хиперлинк пътуващият ще получи следната информация:

XY се ползва със защита при несъстоятелност в YZ [образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност, т.е. га
ранционен фонд или застрахователно дружество].
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или, когато е приложимо, към компетентния орган (данни за
контакт, включително наименование, географски адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер), ако изпълне
нието на услугите е отказано поради несъстоятелността на XY.
Бележка: тази защита при несъстоятелност не обхваща договори с лица, различни от XY, които могат да се изпълняват
въпреки несъстоятелността на XY.
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното право [ХИПЕРЛИНК]
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието
Директива 90/314/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 3, точка 2 и член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2

Член 3, точка 8

Член 2, параграф 3

Член 3, точка 9

Член 2, параграф 4

Член 3, точка 6

Член 2, параграф 5

Член 3, точка 3

Член 3, параграф 1

Заличен

Член 3, параграф 2

Заличен, но основните елементи са включени в членове 5
и6

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 1, буква е)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 1, буква з), член 7, параграф 2, букви г)
и е) и член 7, параграф 4

Член 4, параграф 2, буква а)

Член 7, параграф 2

Член 4, параграф 2, буква б)

Член 5, параграф 3 и член 7, параграфи 1 и 4

Член 4, параграф 2, буква в)

Заличен

Член 4, параграф 3

Член 9

Член 4, параграф 4

Член 10

Член 4, параграф 5

Член 11, параграфи 2 и 3

Член 4, параграф 6

Член 11, параграфи 2, 3 и 4 и член 12, параграфи 3 и 4

Член 4, параграф 7

Член 13, параграфи 5, 6 и 7

Член 5, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 14, параграфи 2, 3 и 4, и член 16

Член 5, параграф 3

Член 23, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 7, параграф 2, буква д) и член 13, параграф 2

Член 6

Член 13, параграф 3

Член 7

Член 17 и член 18

Член 8

Член 4

Член 9, параграф 1

Член 28, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 28, параграф 4

Член 10

Член 31

Приложение, буква а)

Член 5, параграф 1, буква а), подточка i)

Приложение, буква б)

Член 5, параграф 1, буква а), подточка ii)

Приложение, буква в)

Член 5, параграф 1, буква а), подточка iii)
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Настоящата директива

Приложение, буква г)

Член 5, параграф 1, буква д)

Приложение, буква д)

Член 5, параграф 1, буква а), подточка i)

Приложение, буква е)

Член 5, параграф 1, буква а), подточка v)

Приложение, буква ж)

Член 5, параграф 1, буква б)

Приложение, буква з)

Член 5, параграф 1, буква в) и член 10, параграф 1

Приложение, буква и)

Член 5, параграф 1, буква г)

Приложение, буква ѝ)

Член 7, параграф 2, буква а)

Приложение, буква к)

Член 13, параграф 2
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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2303 НА КОМИСИЯТА
от 28 юли 2015 година
за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на
допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно
допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към
един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО
и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално
член 21а, параграф 1, буква а) от нея,
като има предвид, че:
(1)

Следва да бъдат установени регулаторни технически стандарти за по-точно формулиране на определенията,
посочени в член 2 от Директива 2002/87/ЕО, и за осигуряване на подходящо съгласуване на разпоредбите
относно допълнителния надзор, приети съгласно членове 7 и 8 и приложение II към същата директива.

(2)

Важно е да се уточнят допълнително елементите, които трябва да се вземат предвид за целите на отчитането на
значителните вътрешногрупови сделки и значителните концентрации на риск.

(3)

Съгласно членове 7 и 8 от Директива 2002/87/ЕО държавите членки трябва да налагат на регулираните
образувания или на смесените финансови холдингови компании определени задължения за подаване на
информация. Подаването на информация следва да става по съгласуван начин, така че да помогне на координа
торите и на другите съответни компетентни органи при установяването на по-важните проблеми, както и да
способства за по-ефективен обмен на информация. С цел постигане на по-голяма последователност в отчетите
относно значителните концентрации на риска и значителните вътрешногрупови сделки регулираните образувания
и смесените финансови холдингови компании следва да подават на координаторите най-малко определени стандар
тизирани минимални данни.

(4)

Членове 7 и 8 от Директива 2002/87/ЕО също предоставят на координаторите правомощия да следят
значителните концентрации на риска и значителните вътрешногрупови сделки, както и да определят видовете риск
и сделките, за които регулираните образувания във финансов конгломерат трябва да подават информация. Също
така координаторите са упълномощени да определят прагове. За съгласуването на тези разпоредби следва да бъде
определена методология, която да подпомага координаторите и другите съответни компетентни органи при
упражняването на техните функции.

(5)

В рамките на Съюза преобладават различни мерки за допълнителен надзор върху концентрацията на риска и
вътрешногруповите сделки. При съблюдаване на съществуващите европейски и национални правни рамки следва да
бъдат определени някои минимални надзорни мерки по отношение на допълнителния надзор върху концен
трацията на риска и вътрешногруповите сделки. Отчитайки тези минимални мерки, компетентните органи ще
осигурят равнопоставеност и ще спомогнат за съгласуването на надзорните практики в Съюза.

(1) ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1.
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(6)

Изискванията по отношение на регулираните образувания или смесените финансови холдингови компании
надграждат съществуващите секторни изисквания относно концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки и
не следва да се разглеждат като припокриващи тези изисквания.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предоставени на
Комисията от ЕНО (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари).

(8)

ЕНО проведоха открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа
на които е изготвен настоящият регламент, анализираха свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поискаха
становище от групите на участниците от съответните сектори, създадени по силата на член 37 от съответно
Регламент (ЕС) № 1093/2010 (1), Регламент (ЕС) № 1094/2010 (2) и Регламент (ЕС) № 1095/2010 (3) на
Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определят правила относно:
а) установяването на по-точна формулировка на определенията на „вътрешногрупови сделки“ и „концентрация на риска“,
посочени в член 2, параграфи 18 и 19 от Директива 2002/87/ЕО, чрез определянето на критерии за оценка на
тяхната значителност;
б) съгласуване на разпоредбите, приети по силата на членове 7 и 8 и приложение II към Директива 2002/87/ЕО, по
отношение на:
i)

информацията, която регулираните образувания или смесените финансови холдингови компании предоставят на
координатора и на другите съответни компетентни органи за целите на контрола върху спазване на финансовите
правила по отношение на концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки;

ii) методологията, която координаторът и съответните компетентни органи прилагат с оглед установяване на видовете
значителни концентрации на риска и вътрешногрупови сделки;
iii) надзорните мерки, които компетентните органи прилагат съгласно посоченото в член 7, параграф 3 и член 8,
параграф 3 от Директива 2002/87/ЕО.

Член 2
Значителни вътрешногрупови сделки
1.

Значителните вътрешногрупови сделки може да включват следните сделки в рамките на финансовия конгломерат:

а) инвестиции и вътрешнофирмени салда, в т.ч. недвижимо имущество, облигации, дялово участие, заеми, хибридни и
подчинени инструменти, обезпечен дълг, споразумения за централизиране на управлението на активи или парични
средства или за споделяне на разходите, пенсионни споразумения, предоставяне на услуги по управление, техническа
обработка или други услуги, дивиденти, лихвени плащания и други вземания;
б) гаранции, ангажименти, акредитиви и други задбалансови операции;
(1) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
(2) Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на
Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).
3
( ) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на
Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
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в) сделки с деривативи;
г) покупка, продажба или лизинг на активи и пасиви;
д) вътрешногрупови такси, свързани с договори за дистрибуция;
е) сделки за прехвърляне на рискови експозиции между различните образувания в рамките на финансовия конгломерат,
включително сделки със схеми със специална инвестиционна цел или спомагателни предприятия;
ж) операции по застраховане, презастраховане и ретроцесия;
з) сделки, които се състоят от няколко свързани сделки, при които се прехвърлят активи или пасиви на образувания
извън финансовия конгломерат, като в крайна сметка рисковата експозиция се връща обратно във финансовия
конгломерат.
2.
Когато координаторът и другите съответни компетентни органи установяват видовете значителни вътрешногрупови
сделки, определят подходящите прагове и периоди на подаване на информация и осъществяват контрол върху значителни
вътрешногрупови сделки по отношение на регулираните образувания и смесените финансови холдингови компании, те
вземат предвид по-специално следното:
а) специфичната структура на финансовия конгломерат, сложността на вътрешногруповите сделки, специфичното
географско разположение на контрагента и дали контрагентът е регулирано образувание;
б) опасността от евентуална верижна дестабилизация в рамките на финансовия конгломерат;
в) възможностите за заобикаляне на секторните правила;
г) евентуалните конфликти на интереси;
д) платежоспособността и ликвидността на контрагента;
е) сделките между образувания, принадлежащи към различни сектори на финансов конгломерат, ако тази информация
не е представена вече на секторно равнище;
ж) сделките в рамките на финансовия сектор, за които все още не е предоставена информация в съответствие с
разпоредбите на секторните правила.
3.
Координаторът и другите съответни компетентни органи се договарят относно формата и съдържанието на отчета
относно значителните вътрешногрупови сделки, включително език, дати и канали на подаване на информация.
4.
Координаторът и другите съответни компетентни органи изискват от регулираните образувания или от смесените
финансови холдингови компании да подават информация най-малко за следното:
а) датите и стойностите на значителните сделки, наименованията и номерата в търговския регистър или други идентифи
кационни номера на съответните образувания от групата и контрагенти, включително идентификационен код на
правния субект (ИКПС), ако е приложимо;
б) кратко описание на значителните вътрешногрупови сделки по посочените в параграф 1 видове;
в) общия обем на всички значителни вътрешногрупови сделки на финансов конгломерат в рамките на определен отчетен
период;
г) информация за това как се управляват конфликтите на интереси и рисковете от верижна дестабилизация на равнище
финансов конгломерат във връзка със значителните вътрешногрупови сделки, като се взема предвид стратегията на
финансовия конгломерат, съчетаваща дейности в банковия сектор, застрахователния сектор и сектора на инвести
ционните услуги, или извършената в рамките на сектора собствена оценка на рисковете, включително разглеждане на
управлението на конфликти на интереси и рисковете от верижна дестабилизация във връзка със значителни вътрешно
групови сделки.
5.
Сделките, които се извършват като част от една икономическа операция, се обобщават за целите на изчисляване на
праговете съгласно член 8, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО.
Член 3
Значителна концентрация на риска
1.
По отношение на регулираните образувания и смесените финансови холдингови компании се счита, че възниква
значителна концентрация на риска от рискови експозиции към контрагенти, които не са част от финансовия конгломерат,
когато тези рискови експозиции:
а) са преки или косвени;
б) са балансови и задбалансови позиции;
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в) се отнасят до регулирани и нерегулирани образувания, едни и същи или различни финансови сектори в рамките на
финансов конгломерат;
г) се състоят от комбинация или взаимодействие на експозициите, посочени в буква а), б) или в).
2.
Счита се, че рискът от контрагента или кредитният риск включва по-специално рисковете, свързани с взаимос
вързани контрагенти в групи, които не са част от финансовия конгломерат, включително натрупването на експозиции към
тези контрагенти.
3.
Когато координаторът и другите съответни компетентни органи установяват видовете значителни концентрации на
риска, определят подходящите прагове и периоди на подаване на информация и осъществяват контрол върху значителни
концентрации на риска по отношение на регулираните образувания и смесените финансови холдингови компании, те
вземат предвид по-специално следното:
а) платежоспособността и ликвидността на ниво финансов конгломерат, както и на ниво отделни образувания в рамките
на финансовия конгломерат;
б) размера, сложността и специфичната структура на финансовия конгломерат, включително наличието на схеми със
специална инвестиционна цел, спомагателни предприятия, образувания от трети държави;
в) специфичната структура на управление на риска на финансовия конгломерат и характеристиките на системата на
управление;
г) диверсификацията на експозициите на финансовия конгломерат и на неговия инвестиционен портфейл;
д) диверсификацията на финансовите дейности на финансовия конгломерат по отношение на географски области и
стопански дейности;
е) отношението, корелацията и взаимодействието на рисковите фактори между образуванията във финансовия
конгломерат;
ж) опасността от евентуална верижна дестабилизация в рамките на финансовия конгломерат;
з) възможностите за заобикаляне на секторните правила;
и) евентуалните конфликти на интереси;
й) равнището или обема на рисковете;
к) евентуалното натрупване и взаимодействие на експозициите, поети от образувания, принадлежащи към различни
сектори на финансовия конгломерат, ако такава информация все още не е предоставена на секторно равнище;
л) експозициите в рамките на финансовия сектор на финансовия конгломерат, за които не е предоставена информация в
съответствие с разпоредбите на секторните правила.
4.
Координаторът и другите съответни компетентни органи се договарят относно формата и съдържанието на отчета
относно значителната концентрация на риска, включително език, дати и канали на подаване на информация.
5.
Координаторът и другите съответни компетентни изискват от регулираните образувания или от смесените финансови
холдингови компании да подават информация най-малко за следното:
а) описание на значителната концентрация на риска по посочените в параграф 1 видове риск;
б) разбивка на значителната концентрация на риска по контрагенти и групи от свързани контрагенти, географски райони,
икономически сектори, парични единици, като се посочват наименованията и номерата в търговския регистър или
други идентификационни номера на съответните дружества от групата на финансовия конгломерат и съответните
контрагенти, включително ИКПС, ако е приложимо;
в) общия размер на всяка значителна концентрация на риска в края на съответния отчетен период, изчислена в
съответствие с приложимите секторни правила;
г) ако е приложимо, размера на значителната концентрация на риска, като се отчитат техниките за намаляване на риска
и рисково претеглените фактори;
д) информация за това как се управляват конфликтите на интереси и рисковете от верижна дестабилизация на равнище
финансов конгломерат във връзка със значителната концентрация на риска, като се взема предвид стратегията на
финансовия конгломерат, съчетаваща дейности в банковия сектор, застрахователния сектор и сектора на инвести
ционните услуги, или извършената в рамките на сектора собствена оценка на рисковете, включително разглеждане на
управлението на конфликти на интереси и рисковете от верижна дестабилизация във връзка със значителната
концентрация на риска.
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Член 4
Надзорни мерки
Без да се засягат предоставените им други надзорни правомощия, компетентните органи, по-специално,
1) изискват, когато е уместно, от регулираните образувания или от смесените финансови холдингови компании:
а) да сключват вътрешногруповите сделки в рамките на финансовия конгломерат при условията на равнопоставеност и
независимост на страните или да уведомяват за сделките, които не отговарят на тези условия;
б) да одобряват вътрешногруповите сделки на финансовия конгломерат чрез определени вътрешни процедури с
участието на управителния им орган, както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета (1), или на административния, управителния или надзорния им орган, както е
посочено в член 40 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2);
в) да подават информация относно значителните концентрации на риска и значителните вътрешногрупови сделки почесто, отколкото се изисква съгласно член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Директива 2002/87/ЕО;
г) да установят допълнителен механизъм за подаване на информация относно значителните концентрации на риска и
значителните вътрешногрупови сделки на финансовия конгломерат;
д) да утвърдят процедурите за управление на риска и механизмите за вътрешен контрол на финансовия конгломерат;
е) да представят или подобрят плановете за възстановяване на спазването на надзорните изисквания и да определят
срок за изпълнението им,
2) определят подходящи прагове с цел установяване и контрол на значителните концентрации на риска и значителните
вътрешногрупови сделки.
Член 5
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 юли 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(2) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застра
хователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2304 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 2015 година
за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза,
получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM
26702, като фуражна добавка за пуйки за угояване и за разплод (притежател на разрешението —
Adisseo France S.A.S.)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при
храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата
на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6, получени от
Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Посоченото заявление бе
придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 и ендо1,3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov.
DSM 26702, като фуражна добавка за всички видове домашни птици с по-голямо и по-малко стопанско значение,
отглеждани за угояване, за носачки и за разплод, с искане добавката да се класифицира в категорията „зоотех
нически добавки“.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/661 на Комисията (2) употребата на препарата бе разрешена за срок от десет
години за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко
стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки.

(5)

В становището си от 28 април 2015 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че
при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бетаглюканаза ЕС 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM
26702, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху
околната среда, както и че препаратът значително подобрява съотношението между консумирания фураж и
наддаденото тегло при пуйките за угояване. Същото заключение се отнася и за пуйките, отглеждани за разплод.
Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така
провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната
лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза беше установено, че
предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради
това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към
настоящия регламент.

(7)

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

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/661 на Комисията от 28 април 2015 г. за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бетаксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM
26702, като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко
стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешителното — Adisseo France S.A.S.) (ОВ L 110,
29.4.2015 г., стр. 1).
(3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 13(5):4106.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически
добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето
на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.
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 10 декември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование
на притежателя
на разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за
анализ

Вид или
категория
на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

Единици за активност/kg пълно
ценен фураж със съдържание на
влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението

BG

Иденти
фика
ционен
номер
на до
бавката

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“
4a22

Adisseo
France S.A.S.

Ендо-1,4-бетаксиланаза EC
3.2.1.8

Ендо-1,3(4)бета-глюка
наза EC
3.2.1.6

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза
(ЕС 3.2.1.8) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза
(ЕС 3.2.1.6), получени от Talaromyces ver
satilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaro
myces versatilis sp. nov. DSM 26702, с
минимална активност:
— твърдо състояние: ендо-1,4-бета-кси
ланаза 22 000 VU (1)/g и ендо-1,3
(4)-бета-глюканаза 15 200 VU/g;
— течно състояние: ендо-1,4-бета-ксила
наза 5 500 VU/ml и ендо-1,3(4)бета-глюканаза 3 800 VU/ml.
Характеристика на активното веще
ство

Пуйки за
угояване
Пуйки, от
глеждани
за разплод

—

Eндо-1,4-бетаксиланаза
1 100 VU
Eндо-1,3(4)бета-глюка
наза 760 VU

—

1. В упътването за упо
треба на добавката и
премикса да се посочат
условията на съхране
ние и устойчивостта
при гранулиране.
2. Мерки за безопасност:
носене на средства за
дихателна
защита,
предпазни очила и ръ
кавици по време на ра
бота.

31 декември
2025 г.
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Състав на добавката

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8) и
ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.6),
получени от Talaromyces versatilis sp. nov.
IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis
sp. nov. DSM 26702.
Метод за анализ (2)
За количествено определяне на актив
ността на ендо-1,4-бета-ксиланаза:

L 326/41

— вискозиметричен метод, основаващ се
на намаляване на вискозитета под
въздействието на ендо-1,4-бета-кси
ланаза върху съдържащия ксилан
субстрат (пшеничен арабиноксилан).

Наименование
на притежателя
на разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за
анализ

Вид или
категория
на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

Единици за активност/kg пълно
ценен фураж със съдържание на
влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението

BG

За количествено определяне на актив
ността на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза:
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Иденти
фика
ционен
номер
на до
бавката

— вискозиметричен метод, основаващ се
на намаляване на вискозитета под
въздействието на ендо-1,3(4)-бетаглюканаза върху съдържащия глюкан
субстрат (ечемичен бета-глюкан) при
pH = 5,5 и температура 30 °C.
Официален вестник на Европейския съюз

(1) 1 VU (вискозиметрична единица) е количеството ензим, което хидролизира субстрата (съответно ечемичен бета-глюкан и пшеничен арабиноксилан), намалявайки вискозитета на разтвора, така че да се получи
промяна в относителната течливост от 1 (безразмерна единица)/min при температура 30 °С и pH 5,5.
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

11.12.2015 г.

11.12.2015 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2305 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 2015 година
за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4), получен от
Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), като фуражна добавка за пилета за угояване, видове
домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и отбити прасенца и за изменение
на регламенти (ЕО) № 2148/2004 и (ЕО) № 1520/2007 (притежател на разрешението
Huvepharma NV)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при
храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В
член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е
разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО с Регламент (ЕО) № 2148/2004 на Комисията (3) бе разрешена
безсрочната употреба на препарат от ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4), получен от Trichoderma citrinoviride
Bisset (IM SD142) (с предишно наименование Trichoderma longibrachiatum), наричан по-нататък „посоченият в
приложението препарат“, като фуражна добавка за пилета за угояване, а с Регламент (ЕО) № 1520/2007 на
Комисията (4) — за отбити прасенца. Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните
добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент
беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на препарата от ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4),
получен от Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (с предишно наименование Trichoderma longibrachiatum), като
фуражна добавка за пилета за угояване, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и
отбити прасенца. Заявителят поиска тази добавка да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“.
Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становищата си от 17 април 2013 г. (5) и 10 март 2015 г. (6) Европейският орган за безопасност на храните
(„Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-глюканаза
(ЕС 3.2.1.4), получен от Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (с предишно наименование Trichoderma
longibrachiatum), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната
среда. Освен това Органът заключи, че употребата на посочения препарат може да бъде ефикасна при пилета за
угояване и отбити прасенца. Органът също така счита, че заключенията относно ефикасността могат да бъдат
екстраполирани за видовете домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване. Той не счита, че са
необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада
относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория,
определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4), получен от Trichoderma citrinoviride Bisset
(IM SD142) (с предишно наименование Trichoderma longibrachiatum), беше установено, че предвидените в член 5 от
Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на
посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Регламенти (ЕО) № 2148/2004 и (ЕО) № 1520/2007 следва да бъдат съответно изменени.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕО) № 2148/2004 на Комисията от 16 декември 2004 г. относно постоянните и временните разрешителни за някои добавки и
разрешаването на нови употреби на дадена добавка, която вече е разрешена при храненето на животни (ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 24).
(4) Регламент (ЕО) № 1520/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. за безсрочно разрешаване на определени добавки в храните за
животни (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 17).
(5) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(7):3207.
(6) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(3):4054.
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(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в
условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинте
ресованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешение
Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически
добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето
на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.
Член 2
Изменение на Регламент (ЕО) № 2148/2004
В приложение IV към Регламент (ЕО) № 2148/2004 вписването за E 1616, ендо-1,4-бета-глюканаза, се заличава.
Член 3
Изменение на Регламент (ЕО) № 1520/2007
Регламент (ЕО) № 1520/2007 се изменя, както следва:
1) Член 5 се заличава;
2) Приложение V се заличава.
Член 4
Преходни мерки
Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 30 юни
2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и
да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
Член 5
Влизане в сила
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 10 декември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

11.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Наименование
на притежателя
на разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод
за анализ

Вид или кате
гория на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

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

Други разпоредби

Срок на валид
ност на разре
шението

BG

Идентифи
кационен
номер на
добавката

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“
4a1616

Huvepharma
NV

Ендо-1,4-бетаглюканаза
ЕС 3.2.1.4

Състав на добавката

Характеристика на активното веще
ство
Ендо-1,4-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.4),
получена от Trichoderma citrinoviride
Bisset (IM SD142).
Метод за анализ (2)
За определяне на ендо-1,4-бета-глюка
наза във фуражни добавки, премикси и
фуражи:

Отбити пра
сенца

—

500 CU

350 CU

—

1. В упътването за употреба
на добавката и премикса
да се посочат условията
на съхранение и устой
чивостта при гранули
ране.
2. Мерки за безопасност:
носене на средства за ди
хателна защита, пред
пазни очила и ръкавици
по време на работа.
3. За употреба при отбити
прасенца до достигане
на тегло от приблизи
телно 35 кg.

— колориметричен метод, основан на
количествено определяне на водно
разтворимите багрилни фрагменти
(азурин), получени при действието
на ендо-1,4-бета-глюканаза върху
напречно свързана с азурин целу
лоза.

31 декември
2025 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Препарат от ендо-1,4-бета-глюканаза
(ЕС 3.2.1.4), получен от Trichoderma ci
trinoviride Bisset (IM SD142), с мини
мална активност 2 000 CU (1)/g (в
твърдо и течно състояние).

Пилета за
угояване и до
машни птици
с по-малко
стопанско зна
чение, също за
угояване

(1) 1 CU е количеството ензим, което освобождава 0,128 микромола редуциращи захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 4,5 и при температура 30 °С.
(2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2306 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 2015 година
за разрешаване на употребата на L-цистеин хидрохлорид монохидрат като фуражна добавка за
котки и кучета
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при
храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В
член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е
разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на L-цистеин хидрохлорид
монохидрат като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченият продукт беше вписан в
Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент
беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на L-цистеин хидрохлорид монохидрат като фуражна
добавка за котки и кучета. Заявителят подаде искане добавката да се класифицира в категорията „сензорни
добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3
от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 10 октомври 2013 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи,
че при предложените условия на употреба във фуражи L-цистеин хидрохлорид монохидрат не се отразява неблаго
приятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Освен това Органът посочи, че
L-цистин и L-цистеин хидрохлорид са ароматизиращи вещества, чиято употреба е разрешена в храните за
консумация от човека, и при тях ефикасността им е доказана; въпреки това не е ясно дали в храните за домашни
любимци L-цистеин хидрохлорид монохидрат се използва като ароматизант по същия начин, по който се използва
в храните за консумация от човека. Въз основа на доказателствата, предоставени от заявителя, Органът също така
стигна до заключението, че не е възможно да се оцени ефикасността на L-цистеин хидрохлорид монохидрат от
гледна точка на крайната му концентрация във фуражите. Според Органа обаче, тъй като употребата на добавката
е разрешена в храните, a по същество функцията ѝ във фуражите е същата, не е необходимо да се представят
допълнителни доказателства за ефикасността. Като взе предвид допълнителните доказателства, представени от
заявителя, Комисията стигна до заключението, че макар L-цистеин хидрохлорид монохидрат да има различна
химична структура в сравнение с L-цистин и L-цистеин хидрохлорид, обстоятелството, че добавката е монохидрат,
не променя нейната ефикасност. Комисията също така заключи, че нивата на употреба за тази добавка са повисоки от нормалните и максимални нива на употреба, отчетени в храните за различни видове продукти, и поради
това са налице достатъчно доказателства за ефикасността на веществото.

(5)

Съгласно заключението на Органа няма да възникнат опасения във връзка с безопасността на потребителите, ако се
вземат съответните предпазни мерки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение
след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във
фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на L-цистеин хидрохлорид монохидрат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на L-цистеин
хидрохлорид монохидрат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия
регламент.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в
условията на разрешението за L-цистеин хидрохлорид монохидрат, е целесъобразно да се предвиди преходен
период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите
изисквания, произтичащи от разрешението.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).
(3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(10):3437.

11.12.2015 г.
(8)
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Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешение
Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което спада към категорията „сензорни добавки“ и към
функционалната група „ароматизиращи вещества“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията,
определени в същото приложение.
Член 2
Преходни мерки
1.
Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди
30 юни 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември 2015 г., могат да продължат да се пускат на
пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
2.
Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посоченото в приложението вещество и са
произведени и етикетирани преди 31 декември 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември
2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
Член 3
Влизане в сила
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 10 декември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Наимено
вание на
притежателя
на разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание,
метод за анализ

Вид или
категория
на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

mg активно вещество/kg
пълноценен фураж със съ
държание на влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението
BG

Идентифи
кационен
номер на
добавката

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“
2b920

—

L-цистеин хи Състав на добавката
дрохлорид мо L-цистеин хидрохлорид монохидрат
нохидрат
Характеристика на активното ве
щество
C3H7NO2S · HClH2O
CAS №: 7048-04-6
L-цистеин хидрохлорид монохидрат,
в твърдо състояние, получен чрез хи
дролиза от кератин от птичи пера.
Чистота: най-малко 98,5 % при из
следване.
Метод за анализ (1)
За количественото определяне на
L-цистеин хидрохлорид монохидрат
във фуражната добавка: титриметрия,
Европейска фармакопея (Ph. Eur. 6.0,
метод 01/2008:0895).

—

—

—

1. В упътването за употреба на
добавката и премиксите да
се посочат:

31 декември
2025 г.

— условия на съхранение,
— добавянето на L-цистеин
хидрохлорид монохи
драт зависи от нуждите
на котките и кучетата от
аминокиселини, съдър
жащи сяра, и от количе
ството други съдържащи
сяра аминокиселини в
дажбата.
2. Мерки за безопасност: но
сене на средства за диха
телна защита, предпазни
очила и ръкавици по време
на работа.

Официален вестник на Европейския съюз

L-цистеин хидрохлорид монохидрат

Котки и
кучета

За количественото определяне на
цист(е)ин (в т.ч. L-цистеин хидрохло
рид монохидрат) в премиксите и фу
ражите: йонообменна хроматография
със следколонна дериватизация и фо
тометрично детектиране: Регламент
(ЕО) № 152/2009 на Комисията (2)
(приложение III, част Е)
11.12.2015 г.

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г. , стp. 1).

11.12.2015 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 326/49

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2307 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 2015 година
за разрешаване на употребата на менадионов натриев бисулфит и менадионов никотинамид
бисулфит като фуражни добавки за всички видове животни
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при
храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В
член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е
разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на витамин К като фуражна добавка
за всички видове животни. Впоследствие посоченият продукт беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като
съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент
беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на употребата на витамин K3 под формата на
менадионов натриев бисулфит и менадионов никотинамид бисулфит като фуражни добавки за всички видове
животни. Заявителят подаде искане добавките да се класифицират в категорията „хранителни добавки“. Посоченото
заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1831/2003.

(4)

В становището си от 16 януари 2014 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че
при предложените условия на употреба във фуражи менадионовият натриев бисулфит и менадионовият
никотинамид бисулфит не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху
околната среда.

(5)

Органът заключи също така, че менадионовият натриев бисулфит и менадионовият никотинамид бисулфит са
ефикасен източник на витамин К и че няма да възникнат опасения във връзка с безопасността за потребителите,
ако се вземат съответните предпазни мерки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за
наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните
добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на менадионовия натриев бисулфит и менадионовия никотинамид бисулфит беше установено, че
предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради
това употребата на менадионов натриев бисулфит и менадионов никотинамид бисулфит следва да бъде разрешена
съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Въпреки че заявителят оттегли заявлението за употреба на менадионов натриев бисулфит във вода за пиене,
добавката може да се използва в комбинирани фуражи, които впоследствие се приемат с вода.

(8)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в
условията на разрешението за менадионов натриев бисулфит и менадионов никотинамид бисулфит, е целесъ
образно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат
необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

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

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
(2) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).
(3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(1):3532.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Разрешение
Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които спадат към категорията „хранителни добавки“ и
към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“,
като фуражни добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.
Член 2
Преходни мерки
1.
Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди
30 юни 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември 2015 г., могат да продължат да се пускат на
пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
2.
Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са
произведени и етикетирани преди 31 декември 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември
2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са
предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.
3.
Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са
произведени и етикетирани преди 31 декември 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 31 декември
2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са
предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.
Член 3
Влизане в сила
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 10 декември 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

Наимено
вание на
притежа
теля на
разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод
за анализ

Вид или
категория
на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

mg активно вещество/kg
пълноценен фураж със
съдържание на влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението

BG

Иденти
фика
ционен
номер
на до
бавката

11.12.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“
3a710

—

„Менадионов
натриев би
сулфит“, или
„витамин K3“

Състав на добавката
Менадионов натриев бисулфит
хром ≤ 45 mg/kg

Менадионов натриев бисулфит
C11H9NaO5S · 3H2O
CAS №: 6147-37-1
Получен чрез химичен синтез
Чистота: мин. 96 % менадионов на
триев бисулфит комплекс, който съо
тветства на минимум 50 % менадион.
Метод за анализ (1)
— За определяне на менадионов на
триев бисулфит във фуражната до
бавка: спектрофотометричен ме
тод, при който се използва детек
тор за видимата област при
635 nm (VDLUFA — т. III,
13.7.1).

—

—

1. Добавката се смесва с фуража под
формата на премикс.
2. В упътването за употреба на добав
ката и премиксите да се посочат
условията за съхранение и устой
чивост.
3. Ако количеството на добавката се
посочва на етикета, се използва
следната еквивалентност: 1 mg ви
тамин K3 = 1 mg менадион = 2 mg
менадионов натриев бисулфит.
4. Вземат се подходящи мерки, за да
се избегне изпускането на хром във
въздуха и да се предотврати експо
зиция чрез вдишване или чрез ко
жата. Ако мерките са технически
неосъществими или недостатъчни,
се вземат предпазни мерки в съот
ветствие с националните разпо
редби за прилагане на законода
телството на ЕС в областта на здра
вето и безопасността на работното
място, включително директиви
89/391/ЕИО (2), 89/656/ЕИО (3),
92/85/ЕИО (4) и 98/24/ЕО (5) на
Съвета и Директива 2004/37/ЕО
на Европейския парламент и на
Съвета (6).

31 декември
2025 г.
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— За определяне на менадионов на
триев бисулфит в премиксите и
фуражите: нормалнофазова висо
коефективна течна хроматография,
комбинирана с UV детектор —
наредба от 29.4.2010 г., Официа
лен вестник на Италия, бр. 120
от 25.5.2010 г.

—

Официален вестник на Европейския съюз

Характеристика на активното ве
щество

Всички ви
дове жи
вотни

Наимено
вание на
притежа
теля на
разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод
за анализ

Вид или
категория
на жи
вотните

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

mg активно вещество/kg
пълноценен фураж със
съдържание на влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението

—

„Менадионов
никотинамид
бисулфит“,
или „вита
мин K3“

Състав на добавката
Менадионов никотинамид бисулфит
хром ≤ 142 mg/kg
Характеристика на активното ве
щество
Менадионов никотинамид бисулфит
C11H9O5S · C6H7N2O
CAS №: 73581-79-0
Получен чрез химичен синтез
Чистота: мин. 96 % менадионов нико
тинамид бисулфит комплекс, който
съответства на минимум 43,9 % мена
дион и минимум 31,2 % никотина
мид.
Метод за анализ (1)

—

—

—

1. Добавката се смесва с фуража под
формата на премикс.
2. В упътването за употреба на добав
ката и премиксите да се посочат
условията за съхранение и устой
чивост.
3. Ако количеството на добавката се
посочва на етикета, се използва
следната еквивалентност: 1 mg
витамин K3 = 1 mg мена
дион = 2,27 mg менадионов нико
тинамид бисулфит.
4. Вземат се подходящи мерки, за
да се избегне изпускането на хром
във въздуха и да се предотврати ек
спозиция чрез вдишване или чрез
кожата. Ако мерките са техниче
ски неосъществими или недоста
тъчни, се вземат предпазни мерки
в съответствие с националните
разпоредби за прилагане на зако
нодателството на ЕС в областта на
здравето и безопасността на работ
ното място, включително дирек
тиви 89/391/ЕИО, 89/656/ЕИО,
92/85/ЕИО,
98/24/ЕО
и
2004/37/ЕО.

31 декември
2025 г.

11.12.2015 г.

— За определяне на менадионов ни
котинамид бисулфит във фураж
ната добавка: спектрофотометри
чен метод, при който се използва
детектор за видимата област при
635 nm (VDLUFA — т. III,
13.7.1).

Всички ви
дове жи
вотни
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5. По време на работа да се използват
подходящи предпазни ръкавици,
дихателна и зрителна защита
в съответствие с Директива
89/686/ЕИО на Съвета (7).
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Иденти
фика
ционен
номер
на до
бавката

Наимено
вание на
притежа
теля на
разреше
нието

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод
за анализ

Макси
мална
възраст

Минимално
съдържание

Максимално
съдържание

mg активно вещество/kg
пълноценен фураж със
съдържание на влага 12 %

Други разпоредби

Срок на ва
лидност на
разрешението

5. По време на работа да се използват
подходящи предпазни ръкавици,
дихателна и зрителна защита
в съответствие с Директива
89/686/ЕИО.

Официален вестник на Европейския съюз

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/
evaluation-reports
(2) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
(3) Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място
(ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).
(4) Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички ро
дилки или кърмачки (ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1).
(5) Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).
(6) Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
(ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).
(7) Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18).
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— За определяне на менадионов ни
котинамид бисулфит в премиксите
и фуражите: нормалнофазова ви
сокоефективна течна хроматогра
фия — наредба от 29.4.2010 г.,
Официален вестник на Италия,
бр. 120 от 25.5.2010 г.

Вид или
категория
на жи
вотните

11.12.2015 г.

Иденти
фика
ционен
номер
на до
бавката
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2308 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 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 10 декември 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.

11.12.2015 г.
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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

94,8

TR

83,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

89,2

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

MA

73,5

ZZ

73,5

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

TR

94,3

ZZ

94,3

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5

(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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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2309 НА СЪВЕТА
от 10 декември 2015 година
за насърчаване на ефективния контрол върху износа на оръжие
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид, че:
(1)

В Европейската стратегия за сигурност, приета от държавните и правителствените ръководители на 12 декември
2003 г., се посочват пет ключови предизвикателства, които да бъдат преодолени от Съюза: тероризмът, разпростра
нението на оръжията за масово унищожение, регионалните конфликти, разпадането на държавността и организи
раната престъпност. Последиците от безконтролното разпространение на конвенционално оръжие имат основно
значение при четири от тези пет предизвикателства. В стратегията се подчертава значението на контрола върху
износа за ограничаване разпространението на оръжия.

(2)

На 5 юни 1998 г. Съюзът прие политически обвързващ Кодекс за поведение при износа на оръжие, в който се
установяват общи критерии за регулирането на законната търговия с конвенционални оръжия.

(3)

В Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и
боеприпаси за тях, приета от Европейския съвет на заседанието му от 15 и 16 декември 2005 г., се предвижда
Съюзът да подкрепя на регионално и международно равнище засилването на контрола върху износа и утвържда
ването на критериите от Кодекса за поведение при износа на оръжие, като наред с другото подпомага страни извън
ЕС да подготвят приложимо вътрешно законодателство в тази област и насърчава мерките за подобряване на
прозрачността.

(4)

На 8 декември 2008 г. Кодексът на поведение при износа на оръжие беше заменен от Обща
позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (1), която има правно обвързващ характер и в която се определят осем
критерия за оценка на заявленията за износ на конвенционални оръжия. Тя включва и механизъм за уведомяване
и консултиране по отношение на откази за износ на оръжие и мерки за прозрачност, като ежегодното
публикуване на годишния доклад на ЕС за износа на оръжие. Редица страни извън ЕС се съобразиха с Обща
позиция 2008/944/ОВППС.

(5)

Съгласно член 11 от Обща позиция 2008/944/ОВППС държавите членки полагат всички възможни усилия, за да
насърчават други страни, изнасящи военна технология или оборудване, да прилагат критериите по общата
позиция.

(6)

Договорът за търговията с оръжие (ДТО) беше приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г. и влезе в
сила на 24 декември 2014 г. ДТО има за цел засилването на прозрачността и отговорността при търговията с
оръжие. Подобно на Обща позиция 2008/944/ОВППС ДТО предвижда редица критерии за оценка на риска, които
трябва да бъдат използвани за оценка на износа на оръжия. На практика Съюзът подкрепя ефективното и всеобщо
прилагане на ДТО чрез своя специализирана програма, приета съгласно Решение 2013/768/ОВППС на Съвета (2).
Тази програма подпомага редица страни извън ЕС, при постъпило искане от тяхна страна, при укрепването на
системите им за контрол на трансфера на оръжия в съответствие с изискванията на ДТО.

(7)

Следователно е важно осигуряването на взаимно допълване между работата по места и дейностите по подпомагане,
предвидени в настоящото решение и тези, предвидени в Решение 2013/768/ОВППС. Албания, бившата югославска
република Македония, Босна и Херцеговина, Косово *, Сърбия, Черна гора, Алжир, Египет, Либия, Мароко, Тунис,
Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова, Украйна, Бенин, Буркина Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея,

(1) Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на
военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).
(2) Решение 2013/768/ОВППС на Съвета от 16 декември 2013 г. относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за
сигурност, в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 56).
* Това наименование не засяга позициите относно статуса и и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Органи
зацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того, Камерун,
Китай, Мавритания и Чад са определени за бенефициери по настоящото решение. В зависимост от случая бенефи
циерите, посочени в настоящото решение, които не са предприели стъпки за подписването и ратифицирането на
ДТО, следва да бъдат насърчени да направят това чрез дейности, изпълнявани съгласно настоящото решение. По
същия начин, в зависимост от случая, бенефициерите, които са подписали ДТО, но все още не са го ратифицирали,
следва да бъдат насърчени да го ратифицират. Така, ако бъде успешно изпълнено, настоящото решение би могло да
послужи и като отправна точка за засилено подпомагане в областта на ДТО съгласно Решение 2013/768/ОВППС.
(8)

Дейностите на Съюза за утвърждаване на ефективен и прозрачен контрол върху износа на оръжие се разработват
от 2008 г. съгласно Съвместно действие 2008/230/ОВППС на Съвета (1) и решения 2009/1012/ОВППС (2) и
2012/711/ОВППС на Съвета (3). По-специално тези дейности са в подкрепа на по-нататъшното регионално сътруд
ничество, повишената прозрачност и по-голямата отговорност в съответствие с принципите на Обща
позиция 2008/944/ОВППС и критериите за оценка на риска, заложени в нея. Въпросните дейности обикновено са
насочени към трети страни от източното и южното съседство на Съюза.

(9)

През последните години Съюзът осигурява подпомагане и за подобряване на контрола върху износа на изделия с
двойна употреба в страни извън ЕС в рамките на проекти, предприети по линия на финансови инструменти на
Съюза извън бюджета на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Тези усилия се допълват по
линия на инициативата за центровете за високи постижения. Следва да се осигури координация с дейностите,
свързани с контрола върху износа на изделия с двойна употреба.

(10)

Техническото изпълнение на решения 2009/1012/ОВППС и 2012/711/ОВППС бе възложено от Съвета на
Федералната служба на Германия по икономика и контрол върху износа (BAFA). Тя успешно се справи с органи
зацията на всички дейности, предвидени в тези решения. Освен това BAFA е изпълнителната агенция по проектите
в подкрепа на ефективното прилагане на Договора за търговията с оръжие съгласно Решение 2013/768/ОВППС.
Предвид това изборът на BAFA за изпълнителна агенция за дейностите на Съюза, предвидени в настоящото
решение, се обосновава с нейния доказан опит, квалификации и необходими експертни познания по пълния набор
от съответните дейности на Съюза за контрол върху износа на оръжие. Изборът на BAFA ще спомогне за набеляз
ването на полезни взаимодействия между програмата за работа по места във връзка с ДТО и дейностите по
настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
1.
С оглед укрепването на мира и сигурността и в съответствие с Европейската стратегия за сигурност Съюзът си
поставя следните цели:
а) да утвърждава ефективния контрол върху износа на оръжие от страни извън ЕС в съответствие с принципите, заложени
в Обща позиция 2008/944/ОВППС и Договора за търговията с оръжие, и да търси, когато е необходимо, взаимно
допълване и полезни взаимодействия с проектите за подпомагане от Съюза в областта на контрола върху износа на
изделия с двойна употреба;
б) да подкрепя усилията на страни извън ЕС на вътрешно и регионално равнище, насочени към по-голяма отговорност и
прозрачност в търговията с конвенционални оръжия.
2.

Съюзът работи за постигането на посочените в параграф 1 цели чрез следните проектни дейности:

а) по-нататъшното утвърждаване сред страни извън ЕС на критериите и принципите на Обща позиция 2008/944/ОВППС
и Договора за търговията с оръжие въз основа на постигнатото чрез изпълнението на решения 2012/711/ОВППС и
2009/1012/ОВППС и на Съвместно действие 2008/230/ОВППС;
б) подпомагане на страни извън ЕС при изготвянето, актуализирането и прилагането, в зависимост от случая, на
съответните законодателни и административни мерки, насочени към установяването на ефективна система за контрол
върху износа на конвенционални оръжия;
(1) Съвместно действие 2008/230/ОВППС на Съвета от 17 март 2008 г. за подпомагане на дейностите на ЕС с оглед да се насърчи контролът
над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите от Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие сред трети
държави (ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 81).
(2) Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 г. за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над
износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави (ОВ L 348,
29.12.2009 г., стр. 16).
3
( ) Решение 2012/711/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2012 г. относно подкрепата на дейности на Съюза, с оглед да се насърчи контролът
над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави
(ОВ L 321, 20.11.2012 г., стр. 62).
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в) подпомагане на бенефициерите при обучението на служители, отговарящи за лицензионния режим и правоприла
гането, за да се осигури адекватно прилагане и провеждане на контрола върху износа на оръжие;
г) насърчаването на прозрачността и отговорността в международната търговия с оръжие, включително чрез подкрепата
за националните и регионалните мерки за насърчаване на прозрачността и подходящото наблюдение върху износа на
конвенционални оръжия;
д) насърчаването на бенефициерите, които не са предприели стъпки за подписването и присъединяването към ДТО, да се
присъединят към него, а тези, които са го подписали, да го ратифицират;
е) насърчаването на по-нататъшното разглеждане на риска от отклоняване на оръжие и смекчаването на последиците от
това както от гледна точка на вноса, така и на износа.
Подробно описание на проектните дейности, посочени в настоящия параграф, се съдържа в приложението.
Член 2
1.
Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан понататък „върховният представител“) отговаря за изпълнението на настоящото решение.
2.

Техническото изпълнение на проектните дейности, посочени в член 1, параграф 2, се осъществява от BAFA.

3.
BAFA изпълнява задачите си под ръководството на върховния представител. За тази цел върховният представител
сключва необходимите договорености с BAFA.
Член 3
1.
Референтната сума за изпълнението на проектните дейности, посочени в член 1, параграф 2, е в размер на
999 000 EUR.
2.
Разходите, финансирани от посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата,
приложими за бюджета на Съюза.
3.
Комисията упражнява надзор върху правилното управление на референтната сума, посочена в параграф 1. За тази
цел тя сключва с BAFA споразумение за финансиране. В споразумението се предвижда BAFA да осигури видимост на
приноса на Съюза, съответстваща на размера на този принос.
4.
Комисията се стреми да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно най-кратък
срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всички трудности в хода на този процес и за
датата на сключване на споразумението за финансиране.
Член 4
Върховният представител докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни доклади,
изготвяни от BAFA. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. Комисията докладва за
финансовите аспекти на изпълнението на проектните дейности, посочени в член 1, параграф 2.
Член 5
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Срокът му на действие изтича 30 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3,
параграф 3, или шест месеца след датата на приемане на настоящото решение, когато в рамките на този срок не е било
сключено споразумение за финансиране.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2015 година.
За Съвета
Председател
F. BAUSCH
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2

1.

ЦЕЛИ

Целите на настоящото решение са насърчаването на по-добрия контрол върху износа на оръжие и оказването на
подкрепа за усилията на вътрешно и регионално равнище, насочени към осигуряването на по-голяма отговорност и
прозрачност на търговията с конвенционални оръжия. При необходимост те следва да включват утвърждаването на
принципите и критериите, заложени в Обща позиция 2008/944/ОВППС и Договора за търговията с оръжие. Тези
цели следва да бъдат преследвани при търсенето, когато е целесъобразно, на взаимно допълване и полезни взаимо
действия с проектите за подпомагане от Съюза в областта на контрола върху износа на изделия с двойна употреба.
За постигането на горепосочените цели Съюзът следва да продължи да утвърждава стандартите на Обща
позиция 2008/944/ОВППС, като се основава на постигнатото при изпълнението на решения 2012/711/ОВППС и
2009/1012/ОВППС и на Съвместно действие 2008/230/ОВППС. За тази цел бенефициерите следва да се
подпомагат при изготвянето, актуализирането и прилагането, в зависимост от случая, на съответните законодателни
и административни мерки за подкрепа на ефективна система за контрол върху трансфера на конвенционални
оръжия. Подкрепа следва да се оказва и по отношение на оценката на риска от отклоняване на оръжие и
смекчаването на последиците от него.
Подкрепа следва да се предоставя и за обучението на служители, работещи в областта на лицензионния режим и
правоприлагането и отговарящи за прилагането и извършването на контрола върху трансфера на оръжие, както и
за мерките на национално и регионално равнище за насърчаване на прозрачността и подходящото наблюдение при
износа на конвенционални оръжия. Освен това следва да се насърчават контактите с частния сектор и спазването
на съответните национални правни и административни разпоредби, които регулират трансфера на оръжие.

2.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

Изпълнението на настоящото решение се възлага на BAFA. Когато е целесъобразно, BAFA ще работи в
партньорство с агенциите на държавите членки за контрол върху износа, съответните регионални и международни
организации, експертни центрове, научноизследователски институти и НПО.
BAFA има водещ опит в подпомагането в областта на контрола върху износа на оръжие и в работата по места. Тя е
натрупала такъв опит във всички съответни области на стратегическия контрол върху износа, в работа по въпроси,
свързани с химическите, биологичните, радиоактивните и ядрените материали, изделията с двойна употреба и
оръжията. Чрез тези програми и дейности BAFA е натрупала задълбочени познания за системите за контрол върху
износа на повечето бенефициери, обхванати от настоящото решение.
По отношение на подпомагането и работата по места в областта на контрола върху износа на оръжие BAFA
успешно приключи изпълнението на решения 2009/1012/ОВППС и 2012/711/ОВППС. BAFA отговаря и за
техническото изпълнение на програмата в подкрепа на прилагането на ДТО, създадена с
Решение 2013/768/ОВППС.
В резултат на всичко това BAFA разполага с уникалната възможност да открива силните и слабите страни на
системите за контрол на бенефициерите на предвидените в настоящото решение дейности. Ето защо службата е
най-подходящата за улесняване на полезните взаимодействия между различните програми за подпомагане в
областта на износа на оръжие и за работа по места, и за избягване на излишното дублиране на дейности.

3.

КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПРОЕКТИ НА СЪЮЗА ЗА ПОДПОМАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ИЗНОСА

Въз основа на опита от предишни дейности на Съюза за работа по места в областта на контрола върху износа,
обхващащи както изделията с двойна употреба, така и конвенционалните оръжия, следва да се търсят полезни
взаимодействия и взаимно допълване. За тази цел дейностите, посочени в точки 4.2.1 — 4.2.3, следва да се
осъществяват, когато е целесъобразно, във връзка с други дейности в областта на контрола върху износа на изделия
с двойна употреба, финансирани от финансови инструменти на Съюза извън бюджета за ОВППС. По-специално
следва да се разгледат възможностите за прояви, които се провеждат в непосредствена последователност. Това
следва да се прави при пълно спазване на правните и финансовите ограничения, предвидени за използването на
съответните финансови инструменти на Съюза.
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Основната цел е осигуряването на техническо подпомагане за редица бенефициери, които са демонстрирали воля
да развиват своите стандарти и практики в областта на контрола върху износа на оръжие. За тази цел предприе
маните дейности се съобразяват със статуса на бенефициерите, по-специално във връзка със:
— евентуалното членство или молба за членство в международни режими за контрол върху износа, свързани с
трансфера на конвенционални оръжия и изделия и технологии с двойна употреба,
— кандидатурите за членство в Съюза и дали бенефициерите са официални или потенциални кандидатки,
— позицията по ДТО.
Ако бенефициерите адресати само са подписали ДТО, дейностите следва, когато е възможно, да са насочени към
по-доброто определяне на пречките, свързани с ра тификацията, особено когато тези пречки са от техническо
естество и се отнасят до пропуски или потребности във връзка с капацитета за прилагане. Ако е необходимо,
следва да се насърчава евентуалната подкрепа от Съюза съгласно Решение 2013/768/ОВППС. Ако бенефициерите
адресати не са предприели никакви стъпки по отношение на подписването, ратификацията и присъединяването
към ДТО, дейностите следва да насърчават присъединяването към ДТО, по възможност с подкрепата на други
бенефициери, които са ратифицирали ДТО.
Друга допълнителна цел е повишаването на осведомеността на редица бенефициери във връзка с оценката на риска
от отклоняване на оръжие и смекчаване на последиците от него както при износа, така и при вноса. Дейностите,
ръководени от тази допълнителна цел, ще дадат възможност най-вече за това контролът върху трансфера на
оръжия да бъде свързан и с други проекти, целящи предотвратяването на отклоняването на оръжие, като
дейностите в областта на физическата сигурност и управлението на запасите и дейностите в подкрепа на проследя
ването на оръжия и боеприпаси.

4.2.

Описание на проекта

4.2.1. Регионални семинари
Проектът ще бъде под формата на не повече от шест двудневни семинара за обучение в съответните области,
свързани с контрола върху износа на конвенционални оръжия.
Участниците във всеки семинар (до 30 души) ще включват служители на правителството, на лицензионните и
правоприлагащите органи на включените бенефициери. По целесъобразност могат да бъдат канени и представители
на парламентите, отрасъла и гражданското общество.
Обучението ще се осъществява от експерти от националните администрации на държавите членки, включително
бивши служители, от представители на страни, които са се съобразили с Обща позиция 2008/944/ОВППС, от
представители на частния сектор и гражданското общество.
Семинарите могат да се провеждат на място, което се определя от върховния представител в консултация с
работната група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM).
Регионални семинари ще се организират, както следва:
а) до 2 семинара за Югоизточна Европа;
б) до 2 семинара за страните от Източна Европа и Кавказкия регион, обхванати от Европейската политика за
съседство;
в) до 2 семинара за средиземноморските страни от Северна Африка, обхванати от Европейската политика за
съседство.
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Възможно е тази регионална разбивка от по два семинара на регион да не може да бъде постигната, ако обстоятел
ствата са неблагоприятни, например твърде малък брой участници противно на очакванията, липса на сериозно
предложение за домакинство от страна на бенефициер от региона, дублиране с други дейности на осигуряващи
работа по места. В случай на неизпълнение в един или два региона броят на семинарите в останалия(те) регион(и)
може да бъде съответно увеличен в рамките на общия таван от шест семинара.

4.2.2. Посещения с учебна цел
Проектът ще бъде под формата на най-много шест двудневни посещения с учебна цел на служители на правител
ството, лицензиращите и правоприлагащите органи в съответните органи на държавите членки. Посещенията с
учебна цел следва да обхващат най-малко трима бенефициери и да включват най-малко един бенефициер, който не
е ратифицирал ДТО.

4.2.3. Индивидуално подпомагане на бенефициери
Проектът ще бъде под формата на най-много 30 дни семинари, по възможност на място, за отделни бенефициери,
в които ще участват служители на правителствата и на лицензионните и правоприлагащите органи. В зависимост
от конкретните потребности на бенефициерите и наличността на експерти от държавите — членки на ЕС, цялата
наличност от 30 дни ще бъде разпределена на отделни формати с продължителност от най-малко два до наймного пет дни.
Експертните знания ще се споделят от експерти от националните администрации на държавите членки
(включително бивши служители), от представители на страни, които са се съобразили с Обща
позиция 2008/944/ОВППС, или от представители на частния сектор и гражданското общество.
Тези семинари за индивидуално подпомагане ще се провеждат основно по искане на бенефициерите. Те са предназ
начени за решаването на конкретни проблеми или конкретни потребности по искане на бенефициера, например
успоредно с провеждането на регионален семинар или по време на редовните контакти с експерти на Съюза и с
изпълнителната агенция.

4.2.4. Прилагане на контролни списъци
Изпълнителната агенция създава пул от технически експерти за прилагане на списъци за контрол върху износа.
Експертите се избират от възможно най-голям кръг от държавите членки.
Ще бъдат осигурени общо 100 работни часа (въз основа на стандартните експертни разходи, посочени в точка 5)
за разпределяне на експертите (в зависимост от тяхната наличност) на отправени от съответните органи на бенефи
циерите искания във връзка с прилагането на контролни списъци. Изпълнителната агенция разработва образци за
тези искания, като отделя необходимото внимание на неформалния характер на рейтинговото становище и въпроса
за поверителността.

4.2.5. Проява за окончателна оценка
За целите на окончателната оценка на дейностите по настоящото решение ще се организира двудневна проява в
Брюксел със съвместното участие на бенефициерите и държавите членки, по възможност съпътстваща заседание на
работна група COARM.
Ще бъдат поканени до двама представители (служители на правителството, на лицензионните и правоприлагащите
органи) от всеки бенефициер, посочен в точка 6.1.

4.2.6. Дейности в областта на отклоняването на оръжие
Този проект ще бъде под формата на два семинара за Западна Африка и страните от Сахел и Китай, както следва:
— един двудневен първоначален семинар за „даване на старт“, предназначен за до двама представители от бенефи
циерите,
— един двудневен заключителен семинар, предназначен за до трима представители от бенефициерите.
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Семинарите следва да се провеждат в страните от Западна Африка и региона на Сахел.
5.

ЕКСПЕРТНИ РАЗХОДИ

За дейностите по точки 4.2.2 — 4.2.4 са предвидени експертни разходи. По отношение на дейностите по
точка 4.2.4 експертните разходи ще бъдат разбити по часове, в зависимост от действителното време (измерено в
часове), прекарано в работа по исканията за идентифициране на изделието. Очаква се максимален брой от
100 пакета експертни разходи (800 часа).
6.

БЕНЕФИЦИЕРИ

6.1.

Бенефициери по дейностите, предвидени в точки 4.2.1 — 4.2.5:

i)

Югоизточна Европа (Албания, бившата югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Косово*,
Сърбия и Черна гора);

ii) средиземноморските страни от Северна Африка, обхванати от европейската политика за съседство (Алжир,
Египет, Либия, Мароко и Тунис);
iii) страните от Източна Европа и региона на Кавказ, обхванати от европейската политика за съседство (Армения,
Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна).
6.2.

Бенефициери по дейностите, предвидени в точка 4.2.6

Страните от Икономическата общност на западноафриканските държави (Бенин, Буркина Фасо, Гамбия, Гана,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо Верде, Кот д'Ивоар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того),
Камерун, Китай, Мавритания, Чад.
6.3.

Изменение на обхвата на бенефициерите

По предложение на върховния представител работна група COARM може да вземе решение за изменение на
списъка на бенефициерите при наличие на съответни основания.
7.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

В допълнение към проявата за окончателна оценка, посочена в точка 4.2.5, оценката на резултатите от проекта
отчита следното:
7.1.

Индивидуалната оценка на бенефициерите

След приключване на дейностите изпълнителната агенция представя на ЕСВД и Комисията доклад за напредъка за
всеки от бенефициерите, посочени в точка 6.1. Този доклад се изготвя в сътрудничество със съответните делегации
на ЕС и обобщава дейностите, извършени за срока на действие на решението. Докладът съдържа и оценка на
капацитета на бенефициера, заделен за контрол върху трансфера на оръжия. Ако бенефициерът е страна по ДТО,
оценката съдържа анализ на това по какъв начин съществуващият капацитет спомага за прилагането на ДТО.
7.2.

Оценка на въздействието и показатели за изпълнение

За бенефициерите, посочени в точка 6.1, след приключване на дейностите, предвидени в настоящото решение,
следва да се направи техническа оценка на тяхното въздействие. Оценката на въздействието се извършва от
върховния представител в сътрудничество с работна група „Износ на конвенционално оръжие“ и, когато е целесъ
образно, със съответните делегации на ЕС, както и с други имащи отношение заинтересовани страни.
За тази цел се използват следните показатели:
— дали съществуват съответни вътрешни правила за контрол върху трансфера на оръжие и дали/в каква степен те
съответстват на разпоредбите на Обща позиция 2008/944/ОВППС, наред с другото, прилагането на критериите
за оценка, прилагането на Общия списък на оръжията на ЕС, докладването,
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— ако има такава, информация за случаите на правоприлагане,
— дали бенефициерите са в състояние да докладват за износ и/или внос на оръжие, като се вземат предвид, inter
alia, регистърът на ООН, годишният доклад по ДТО, националните доклади,
— дали бенефициерът се е
позиция 2008/944/ОВППС.

съобразил

или

възнамерява

официално

да

се

съобрази

с

Обща

Когато е приложимо, индивидуалните доклади за оценка по точка 7.1 следва да се основават на тези показатели за
изпълнение.
8.

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ НА ЕС (EU OUTREACH WEB PORTAL)

Уеб порталът, предвиден в Решение 2012/711/ОВППС, е разработен като собствен ресурс на ЕС (https://exportcontrol.jrc.ec.europa.eu). Той функционира като съвместна платформа за всички програми на ЕС за работа по места
(изделия с двойна употреба, ДТО). Дейностите, изброени в точки 4.2.1 — 4.2.5, повишават осведомеността за
информационния портал на ЕС и насърчават неговото използване. Участниците в дейности за работа по места
следва да бъдат информирани за „частния“ раздел на уеб портала, който предлага постоянен достъп до ресурси,
документи и контакти. По подобен начин използването на уеб портала следва да бъде насърчавано сред останалите
служители, които не могат да участват пряко в дейностите по подпомагане и работа по места.
9.

ВИДИМОСТ НА ЕС

Изпълнителната агенция взема всички съответни мерки за популяризиране на факта, че дадено действие е
финансирано от Европейския съюз. Тези мерки се осъществяват в съответствие с Наръчника за комуникация и
видимост на външната дейност на ЕС, публикуван от Европейската комисия. По този начин агенцията ще осигури
видимост на приноса на Съюза чрез използване на подходящи отличителни знаци и действия за популяризиране,
като подчертава ролята на Съюза и повишава осведомеността за основанията на решението, както и за подкрепата
на Съюза за решението и за резултатите от тази подкрепа. Създадените в рамките на проекта материали ще бъдат
ясно обозначени с емблема със знамето на Съюза съгласно съответните насоки на Съюза.
Като се има предвид, че планираните дейности се различават силно по обхват и естество, ще се използват
разнообразни инструменти за реклама, включващи: традиционните медии, интернет страници, социални медии,
информационни и рекламни материали, включително инфографики, брошури, бюлетини, прессъобщения и други, в
зависимост от случая. Публикациите, обществените прояви, осигурени по проекта, се обозначават по съответния
начин.
10.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Общата планирана продължителност на проекта е 24 месеца.
11.

ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителната агенция изготвя редовни тримесечни доклади, включително след приключване на всяка от
дейностите. Докладите се представят на върховния представител не по-късно от шест седмици след приключването
на съответните дейности.
12.

ПРОГНОЗНИ ОБЩИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА И ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА СЪЮЗА

Общите прогнозни разходи по проекта са в размер на 1 110 000 EUR със съфинансиране от Германия. Общите
прогнозни разходи по финансирания от ЕС проект възлизат на 999 000 EUR.
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РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2310 НА СЪВЕТА
от 10 декември 2015 година
за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и
отбрана
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 от него,
като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност,
като има предвид че:
(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и
отбрана (1).

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/491/ОВППС за изменение на Решение 2013/189/ОВППС (2).

(3)

В Решение 2013/189/ОВППС, изменено с Решение 2014/491/ОВППС, е предвидена референтната сума за първите
12 месеца — от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г., и за следващия период — от 1 август 2014 г. до
31 декември 2015 г.

(4)

На 25 март 2014 г. Координационния комитет, създаден с Решение 2013/189/ОВППС, постигна съгласие, че
периодът, обхванат от споразумението за финансиране, следва да бъде съгласуван с годишния счетоводен период,
който тече от 1 януари до 31 декември, за да е необходим само един пакет от отчети от 2016 г. нататък.

(5)

Във връзка с това следва да се определи нова референтна сума за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември
2016 г.

(6)

Поради това Решение 2013/189/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Член 16, параграф 2 от Решение 2013/189/ОВППС се заменя със следното:
„2.
Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО през първите 12 месеца след
сключването на посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране, възлиза на 535 000 EUR.
Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО за периода от 1 август 2014 г. до 31 декември
2015 г., е в размер на 756 000 EUR.
Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО за периода от 1 януари 2016 г. до
31 декември 2016 г., е в размер на 630 000 EUR.
Референтните суми, предназначени за покриване на разходите на ЕКСО за следващите периоди, се определят от
Съвета.“
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2015 година.
За Съвета
Председател
F. BAUSCH

(1) Решение 2013/189/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна
на Съвместно действие 2008/550/ОВППС (ОВ L 112, 24.4.2013 г., стр. 22).
(2) Решение 2014/491/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж
по сигурност и отбрана (ЕКСО) (ОВ L 218, 24.7.2014 г., стр. 6).
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2311 НА КОМИСИЯТА
от 9 декември 2015 година
за изменение на решения за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и (ЕС) 2015/2055 относно защитни
мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция
(нотифицирано под номер С(2015) 8585)
(само текстът на гръцки език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по
отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9,
параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите
проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване
изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за
борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (3), и поспециално член 19, параграф 1, буква а), параграф 3, буква а) и параграф 6 от нея,
като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински
произход за консумация от човека (4), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,
като има предвид, че:
(1)

В Директива 92/119/ЕИО се определят общи мерки за борба с някои болести по животните. Сред тях са мерки,
които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на появата на болестта заразен нодуларен
дерматит (ЗНД) в стопанство, мерките, които трябва да бъдат предприети в ограничителните зони и други
допълнителни мерки за борба с болестта. В посочените мерки се предвижда също така спешна ваксинация при
поява на огнище на ЗНД в допълнение към другите мерки за борба.

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията (5) се определят подробни защитни мерки и ограничения
за движението и изпращането на говеда и семенна течност от тях, както и пускането на пазара на някои
животински продукти от определени области в Гърция, засегнати от болестта заразен нодуларен дерматит.

(3)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 на Комисията (6) се определят условията за създаване на програма за
спешна ваксинация на говеда срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция. Освен това, с Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/2055 се изменят някои разпоредби от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и се разширява обхватът
на ограничителната зона, за да бъде включена не само регионалната единица Evros, но и регионалните единици
Rodopi, Xanthi, Kavala и Limnos.

(4)

На 19 октомври 2015 г. гръцките органи уведомиха Комисията за появата на други огнища на болестта в
регионална единица Chalkidiki, на 21 октомври 2015 г. те уведомиха за намерението си да приложат ваксинация
срещу болестта заразен нодуларен дерматит в регионалните единици Chalkidiki, Thessaloniki и Kilkis, а на
11 ноември — за намерението си да приложат ваксинация в регионалните единици Drama и Serres. За тази цел е
необходимо да се разшири обхватът на ограничителната зона, посочена в приложението към Решение за
изпълнение (ЕС) 2015/1500, както и на областта, в която може да бъде извършвана ваксинация, както е посочено
в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055.

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

ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.
ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.
ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.
ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен
нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 (ОВ L 234, 8.9.2015 г., стр. 19).
6
( ) Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 на Комисията от 10 ноември 2015 г. за определяне на условията за създаване на програма за
спешна ваксинация на говеда срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500
(ОВ L 300, 17.11.2015 г., стр. 31).
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(5)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 следва да бъдат
съответно изменени.

(6)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗОНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, БУКВА б)

Следните регионални единици в Гърция:
— регионална единица Evros;
— регионална единица Rodopi;
— регионална единица Xanthi;
— регионална единица Kavala;
— регионална единица Chalkidiki;
— регионална единица Thessaloniki;
— регионална единица Kilkis;
— регионална единица Limnos;
— регионална единица Drama;
— регионална единица Serres.“

Член 2
Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните регионални единици в Гърция:
— регионална единица Evros;
— регионална единица Rodopi;
— регионална единица Xanthi;
— регионална единица Kavala;
— регионална единица Chalkidiki;
— регионална единица Thessaloniki;
— регионална единица Kilkis;
— регионална единица Limnos;
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— регионална единица Drama;
— регионална единица Serres.“
Член 3
Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2015 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията
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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/608 на Комисията от 14 април 2015 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Украйна и Израел в
списъка на третите държави, одобряването на програмата на Украйна за контрол на Salmonella
при кокошки носачки, изискванията за ветеринарното сертифициране по отношение на
нюкасълската болест и изискванията за преработка на яйчни продукти
(Официален вестник на Европейския съюз L 101 от 18 април 2015 г.)
На страница 4 в член 2:
вместо:

„Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към
настоящия регламент“

да се чете:

„Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменят в съответствие с приложението към
настоящия регламент“.

11.12.2015 г.

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1884 на Комисията от 20 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО)
№ 798/2008 по отношение на вписванията за Канада и Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са
разрешени вносът и транзитът през Съюза на домашни птици и продукти от домашни птици, във връзка с появата на огнища от високопатогенна инфлуенца
по птиците в тези държави
(Официален вестник на Европейския съюз L 276 от 21 октомври 2015 г.)
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На страница 32 в приложението относно измененията, които трябва да бъдат направени в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията по отношение на замяната
на вписването „CA-Канада“ в реда относно кода CA-2.2:
вместо:

WGM

VIII

P2
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Зона в провинция Онтарио, очертана от следните гра
ници:
— от County Road 119, пресечката с County
Road 64 и Line 25;
— северно по Line 25 до пресечката с Road 68, из
точно по Road 68 до следващата пресечка с
Line 25, като се продължава на север по Line 25
до Road 74;

POU, RAT

— източно по Road 74 от Line 25 до Line 31;
— северно по Line 31 от Road 74 до Road 78;
— източно по Road 78 от Line 31 до Line 33;
„CA —
Канада

— Line 33 северно от Road 78 до Road 84;
CA-2.2

— източно по Road 84 от Line 33 до магистрала 59;
— южно по магистрала 59 от Road 84 до Road 78;
— източно по Road 78 от магистрала 59 до Line 13;
— южно по Line 13 от Road 78 до Oxford Road 17;
— източно по Oxford Road 17 от Line 13 до Ox
ford Road 4;

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER,
SRP,

N,
P2

8.4.2015 г.

8.10.2015 г.
S1, ST1“

SRA

— южно по Oxford Road 4 от Oxford Road 17 до
County Road 15;
L 326/69

— източно по County Road 15, като се пресича ма
гистрала 401, от Oxford Road 4 до Middletown
Line;

L 326/70

— южно по Middletown Line, като се пресича маги
страла 403, от County Road 15 до Old Stage
Road;
— западно по Old Stage Road от Middletown Line
до County Road 59;
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— южно по County Road 59 от Old Stage Road до
Curries Road;
— западно по Curries Road от County Road 59 до
Cedar Line;
— южно по Cedar Line от Curries Road до Rivers
Road;
— югозападно по Rivers Road от Cedar Line до Fol
dens Line;

— югозападно по Sweaburg Road от Foldens Line
до Harris Street;
— северозападно по Harris Street от Sweaburg Road
до магистрала 401;
— западно по магистрала 401 от Harris Street до In
gersoll Street, (County Road 10);
— северно по Ingersoll Street (County Road 10) от
магистрала 401 до County Road 119;
— по County Road 119 от Ingersoll Street (County
Road 10) до началото, където се пресичат County
Road 119 и Line 25.
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— северозападно по Foldens Line от Rivers Road до
Sweaburg Road;

11.12.2015 г.

Зона в провинция Онтарио, очертана от следните гра
ници:

VIII

P2
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— от County Road 119, пресечката с County
Road 64 и Line 25;

WGM

11.12.2015 г.

да се чете:

POU, RAT

— северно по Line 25 до пресечката с Road 68, из
точно по Road 68 до следващата пресечка с
Line 25, като се продължава на север по Line 25
до Road 74;
— източно по Road 74 от Line 25 до Line 31;

— източно по Road 78 от Line 31 до Line 33;
— северно по Line 33 от Road 78 до Road 84;
— източно по Road 84 от Line 33 до магистрала 59;
— южно по магистрала 59 от Road 84 до Road 78;
„CA —
Канада

„CA-2.2

— източно по Road 78 от магистрала 59 до Line 13;
— южно по Line 13 от Road 78 до Oxford Road 17;
— източно по Oxford Road 17 от Line 13 до Ox
ford Road 4;
— южно по Oxford Road 4 от Oxford Road 17 до
County Road 15;

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER,

N,
P2

8.4.2015 г.

8.10.2015 г.
A

S1, ST1“
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— северно по Line 31 от Road 74 до Road 78;

SRP, SRA

— източно по County Road 15, като се пресича ма
гистрала 401, от Oxford Road 4 до Middletown
Line;
— южно по Middletown Line, като се пресича маги
страла 403, от County Road 15 до Old Stage
Road;
— западно по Old Stage Road от Middletown Line
до County Road 59;
L 326/71

— южно по County Road 59 от Old Stage Road до
Curries Road;

L 326/72

— западно по Curries Road от County Road 59 до
Cedar Line;
— южно по Cedar Line от Curries Road до Rivers
Road;

BG

— югозападно по Rivers Road от Cedar Line до Fol
dens Line;
— северозападно по Foldens Line от Rivers Road до
Sweaburg Road;
— югозападно по Sweaburg Road от Foldens Line
до Harris Street;
— северозападно по Harris Street от Sweaburg Road
до магистрала 401;

— северно по Ingersoll Street (County Road 10) от
магистрала 401 до County Road 119;
— по County Road 119 от Ingersoll Street (County
Road 10) до началото, където се пресичат County
Road 119 и Line 25.
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— западно по магистрала 401 от Harris Street до In
gersoll Street, (County Road 10);

11.12.2015 г.
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