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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/4 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на изпълнението на съществените изисквания за защита на околната среда
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност
и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и поспециално член 6, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 продуктите, частите и приборите следва да отговарят
на изискванията за защита на околната среда, съдържащи се в томове I и II от приложение 16 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване (наричана по-нататък „Чикагската конвенция“), приложима към
17 ноември 2011 г., с изключение на допълненията към приложение 16.

(2)

През 2014 г. томове I и II от приложение 16 към Чикагската конвенция бяха изменени с въвеждането на нови
стандарти за шума.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 216/2008 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становището, издадено от Европейската агенция за
авиационна безопасност в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 216/2008.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно
член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В член 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Продуктите, частите и приборите отговарят на изискванията за защита на околната среда, съдържащи се в
изменение 11-Б на том I и в изменение 8 на том II от приложение 16 към Чикагската конвенция, приложимa към
1 януари 2015 г., с изключение на допълненията към приложение 16.“
(1) ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1.
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Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

6.1.2016 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/5 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените
изисквания за опазване на околната среда
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно
общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност
и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и поспециално член 6, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 продуктите, частите и приборите следва да отговарят
на изискванията за защита на околната среда, съдържащи се в томове I и II от приложение 16 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване (наричана по-нататък „Чикагската конвенция“), приложима към
17 ноември 2011 г., с изключение на допълненията към приложение 16. Тези изисквания са въведени в правото
на Съюза с Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (2).

(2)

През 2014 г. томове I и II от приложение 16 към Чикагската конвенция бяха изменени с въвеждането на нови
стандарти за шума.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становището, издадено от Европейската агенция за
авиационна безопасност в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 216/2008.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно
член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 точка 21.А.18, буква а) се заменя със следното:
„а) Приложимите изисквания за шум при издаване на типов сертификат за въздухоплавателно средство са предписани
съгласно разпоредбите на глава 1 от приложение 16, том I, част II на Чикагската конвенция и:
1. за дозвукови реактивни самолети — в том I, част II, глави 2, 3, 4 и 14, както се прилага;
2. за витлови самолети — в том I, част II, глави 3, 4, 5, 6, 10 и 14, както се прилага;
3. за хеликоптери — в том I, част II, глави 8 и 11, както се прилага;
(1) ОВ L 79, 13.3.2008 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна
годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифи
циране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).
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4. за свръхзвукови самолети — в том I, част II, глава 12, както се прилага; както и
5. за въздухоплавателни средства с накланящо се носещо витло — в том I, част II, глава 13, както се прилага.“
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 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

6.1.2016 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/6 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година

за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или
изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски
орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално
член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,
като има предвид, че:
(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността от страна на Съюза да бъдат приети
подходящи спешни мерки по отношение на храни и фуражи, внесени от трета държава, за защита на общественото
здраве, здравето на животните или за защита на околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително
овладян чрез мерките, предприети поотделно от държавите членки.

(2)

След аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ на 11 март 2011 г. Комисията бе уведомена, че нивата на
радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония нива,
при които се предприемат действия по отношение на храните. Тъй като това замърсяване може да представлява
заплаха за общественото здраве и за здравето на животните в Съюза, бе приет Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 297/2011 на Комисията (2). Посоченият регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на
Комисията (3), който впоследствие бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 (4). Посоченият на
последно място регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 (5), който впоследствие бе
заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 (6).

(3)

Тъй като в Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 се посочва, че предвидените в него мерки следва да бъдат
преразгледани до 31 март 2015 г., и за да се вземе предвид по-нататъшното развитие на обстановката и данните за
2014 г. за наличие на радиоактивност във фуражи и храни, е целесъобразно Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 322/2014 да бъде отменен и да се приеме нов регламент.

(4)

При преразглеждането на действащите мерки бяха взети предвид предоставените от японските компетентни органи
данни за повече от 81 000 случая на наличие на радиоактивност във фуражи и храни, различни от говеждо месо,
и повече от 237 000 случая на наличие на радиоактивност в говеждо месо през четвъртия вегетационен период
след аварията.

(5)

Алкохолните напитки, класирани в кодове по КН от 2203 до 2208, вече не са изрично изключени от обхвата на
мерките, тъй като изискванията по отношение на вземането на проби, анализа и декларацията се прилагат за
определен списък с фуражи и храни.

(6)

Данните, предоставени от японските компетентни органи, съдържат доказателства, че вече не е необходимо преди
износ за Съюза да се изисква вземане на проби и анализ на фуражи и храни с произход от префектурите Аомори и
Сайтама за наличие на радиоактивност.

(1) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на
фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на
фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 297/2011 (ОВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 10).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на
фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 16).
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на
фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 31).
(6) Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията от 28 март 2014 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на
фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (ОВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 1).
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(7)

За фуражи и храни с произход от префектура Фукушима при настоящото преразглеждане е използван критерият за
липса на несъответствие, констатирана от японските компетентни органи в продължение на две последователни
години (2013 и 2014 г.), с цел отмяна на изискването за вземане на проби и анализ преди износа за Съюза на
посочените фуражи и храни. За другите фуражи и храни с произход от посочената префектура е целесъобразно да
се запази изискването за вземане на проби и анализ преди износа им за Съюза.

(8)

С оглед да се улесни прилагането на настоящия регламент е целесъобразно в разпоредбите му префектурите, в
които преди износа за Съюза трябва да се вземат и анализират проби от едни и същи фуражи и храни, да се
включат в една и съща група.

(9)

По отношение на префектурите Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Ивате и Чиба понастоящем се изисква преди износ
за Съюза да се вземат проби и да се правят анализи на гъби, продукти от риболов, ориз, соя, елда и някои годни
за консумация диворастящи растения, както и на получените от тях преработени и производни продукти. Същите
изисквания важат и за съставните храни, при които съдържанието на тези продукти е над 50 %. Данните за
случаите на наличие през четвъртия вегетационен период съдържат доказателства, че за няколко такива фуражи и
храни е целесъобразно да се премахне изискването за вземане на проби и анализ преди износа им за Съюза.

(10)

По отношение на префектурите Акита, Ямагата и Нагано понастоящем се изисква преди износ за Съюза да се
вземат проби и да се правят анализи на гъби и някои годни за консумация диворастящи растения, както и на
получените от тях преработени и производни продукти. Данните за случаите на наличие през четвъртия
вегетационен период съдържат доказателства, че за едно от годните за консумация диворастящи растения е целесъ
образно да се премахне изискването за вземане на проби и анализ преди износа му за Съюза. От друга страна, след
като при годно за консумация диворастящо растение беше установено несъответствие, е целесъобразно да се въведе
изискване за вземане на проби и анализ на същото годно за консумация диворастящо растение с произход от
посочените префектури.

(11)

Данните за случаите на наличие през четвъртия вегетационен период съдържат доказателства, че е целесъобразно
да се запази изискването за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза за гъби с произход от префектурите
Шизуока, Яманаши и Ниигата. След като при годното за консумация диворастящо растение беше установено
несъответствие, е целесъобразно да се въведе изискване за вземане на проби и анализ на същото годно за
консумация диворастящо растение с произход от посочените префектури.

(12)

Проверките, извършени при вноса, показват, че специалните условия, предвидени в законодателството на Съюза, са
изпълнени правилно от японските компетентни органи и че в продължение на повече от три години при вноса не
е установявано несъответствие. Поради това е целесъобразно да се запази ниската честота на проверките при вноса
и да отпадне изискването държавите членки да уведомяват Комисията на всеки три месеца чрез системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за всички резултати от анализите.

(13)

Преходните мерки, предвидени в японското законодателство, посочени в приложение III към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 322/2014, вече не са относими за внасяните понастоящем от Япония храни и фуражи и
поради това не следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(14)

Целесъобразно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, когато станат известни
резултатите от пробите и анализа за наличие на радиоактивност във фуражи и храни от петия вегетационен период
(2015 г.) след аварията, т.е. до 30 юни 2016 г. Критериите за преразглеждане ще се определят към момента на
самото преразглеждане.

(15)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложно поле
Настоящият регламент се прилага за фуражи и храни по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (Евратом)
№ 3954/87 на Съвета (1) („продуктите“) с произход или изпратени от Япония, с изключение на:
а) продукти, събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;
(1) Регламент (Евратом) № 3954/87 на Съвета от 22 декември 1987 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно
замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 11).
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б) пратки за лична консумация с фуражи и храни от животински произход, които попадат в обхвата на член 2 от
Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията (1);
в) пратки за лична консумация с фуражи и храни, които не са от животински произход, не са с търговска цел и са
предназначени за физическо лице само за лична консумация и употреба. При наличие на съмнение тежестта на
доказване пада върху получателя на пратката.

Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент „пратка“ означава:
— за продукти, за които съгласно член 5 се изисква вземане на проби и анализ — дадено количество от фуражи или
храни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от една и съща категория или с едно и също описание,
придружавани от един и същ документ или документи, транспортирани с едно и също превозно средство и с
произход от една и съща префектура на Япония,
— за останалите продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент — дадено количество от фуражи или храни,
попадащи в обхвата на настоящия регламент, придружавани от един и същ документ или документи, транспортирани
с едно и също превозно средство и с произход от една или повече префектури на Япония, в границите, установени в
декларацията по член 5.

Член 3
Внос в Съюза
Продуктите могат да се внасят в Съюза само ако отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 4
Максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137
Продуктите отговарят на изискванията за максимално допустимо ниво за общото количество цезий-134 и цезий-137,
посочени в приложение I.

Член 5
Декларация за определени продукти
1.
Всяка пратка с гъби, риба и продукти от риболов, с изключение на миди Сен Жак, ориз, соя, райска ябълка
(японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp., бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова
папрат и елеутерокок, или производен продукт от тях, или комбиниран фураж или съставна храна, в които съдържанието
на тези продукти е над 50 % и които са с произход или са изпратени от Япония, се придружава от валидна декларация,
съставена и подписана в съответствие с член 6.
2.
С декларацията, посочена в параграф 1, се удостоверява, че продуктите отговарят на изискванията на действащото
законодателство в Япония.
3.

С декларацията, посочена в параграф 1, също така се удостоверява, че:

а) продуктът е събран и/или преработен преди 11 март 2011 г.; или
б) продуктът не е с произход и не е изпратен от една от префектурите, изброени в приложение II (2), за които се изискват
вземане на проби и анализ на същия продукт; или
(1) Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински
произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1).
(2) Списъкът на продуктите в приложение II не засяга изискванията на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от
27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).
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в) продуктът е изпратен, но не е с произход от една от префектурите, изброени в приложение II, за които се изискват
вземане на проби и анализ на същия продукт, нито е бил изложен на радиоактивност по време на транзита; или
г) продуктът е с произход от една от префектурите, изброени в приложение II, за които се изискват вземане на проби и
анализ на същия продукт, и се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа; или
д) когато произходът на продукта или на негови съставки, чието съдържание в продукта е над 50 %, е неизвестен,
продуктът се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа.
4.
Рибата и продуктите от риболов, уловени или събрани в крайбрежните води на префектурите Фукушима, Гунма,
Ибараки, Точиги, Мияги, Чиба или Ивате, се придружават от декларацията, посочена в параграф 1, и от доклад за анализ
с резултатите от взетите проби и анализа, независимо къде на брега са разтоварени продуктите.

Член 6
Съставяне и подписване на декларацията
1.

Декларацията по член 5 се съставя в съответствие с образеца в приложение III.

2.
За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви а), б) и в), декларацията се подписва от упълномощен
представител на компетентния японски орган или от упълномощен представител на инстанция, упълномощена от
компетентния японски орган под ръководството и надзора на компетентния японски орган.
3.
За продуктите, посочени в член 5, параграф 3, букви г) и д) и параграф 4, декларацията се подписва от
упълномощен представител на компетентния японски орган и се придружава от доклад за анализ с резултатите от взетите
проби и анализа.

Член 7
Идентификация
Всяка пратка с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, се идентифицира посредством код, който се вписва в
декларацията по член 5, в доклада за анализ, посочен в член 6, параграф 3, в общия документ за влизане или в общия
ветеринарен входен документ, посочени в член 9, параграф 2, и във ветеринарно-санитарния сертификат, придружаващ
пратката.

Член 8
Гранични инспекционни пунктове и определени гранични пунктове
1.
Пратки с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, се въвеждат в Съюза през определен граничен пункт по
смисъла на член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (1) („определения граничен пункт“).
2.
Параграф 1 не се прилага за пратки с продуктите, посочени в член 5, параграф 1, попадащи в обхвата на Директива
97/78/ЕО на Съвета (2). Тези пратки се въвеждат в Съюза през граничен инспекционен пункт по смисъла на член 2,
параграф 2, буква ж) от посочената директива.
(1) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за
изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).
(2) Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните
проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).
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Член 9
Предварително уведомление

1.
Стопанските субекти в областта на фуражите и храните или техните представители предварително уведомяват за
пристигането на всяка пратка с продукти, посочени в член 5, параграф 1.
2.
За целите на предварителното уведомление стопанските субекти в областта на храните и фуражите или техните
представители попълват:
а) за продукти от неживотински произход: част I от общия документ за влизане (ОДВ), посочен в член 3, буква а) от
Регламент (ЕО) № 669/2009, като вземат предвид указанията за попълване на ОДВ, съдържащи се в приложение II
към същия регламент; за целите на настоящия регламент клетка I.13 от ОДВ може да съдържа повече от един код на
стоката;
б) за риба и продукти от риболов: общия ветеринарен входен документ (ОВВД), установен в приложение III към
Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (1).
Съответният документ се предава на компетентния орган на определения граничен пункт или на граничния инспекционен
пункт най-малко два работни дни преди действителното пристигане на пратката.

Член 10
Официален контрол
1.
Компетентните органи на граничния инспекционен пункт или на определения граничен пункт извършват следните
проверки на продуктите по член 5, параграф 1:
а) документални проверки на всички пратки;
б) проверки за идентичност на случаен принцип и физически проверки на случаен принцип, в това число лабораторен
анализ за наличието на цезий-134 и цезий-137. Резултатите от анализа трябва да бъдат на разположение най-късно до
пет работни дни.
2.
Ако резултатът от лабораторния анализ докаже, че гаранциите, представени в декларацията по член 5, са с невярно
съдържание, декларацията се счита за невалидна и се приема, че пратката с фуражи и храни не отговаря на изискванията
на настоящия регламент.

Член 11
Разходи
Всички разходи, произтичащи от предвидения в член 10 официален контрол, както и от мерки, предприети вследствие на
установено несъответствие, са за сметка на стопанските субекти в областта на фуражите и храните.

Член 12
Допускане за свободно обращение
1.
Предварително условие за допускането за свободно обращение на всяка пратка с продукти по член 5, параграф 1 е
стопанският субект в областта на фуражите или храните или негов представител да представи (на физически носител или
по електронен път) на митническите органи ОДВ, надлежно попълнен от компетентния орган след извършването на
всички официални проверки. Митническите органи допускат пратката за свободно обращение само ако има благоприятно
решение от компетентния орган, посочено в клетка II.14 на ОДВ и удостоверено с положен подпис в клетка II.21 на ОДВ.
2.
Параграф 1 не се прилага за пратките с продукти, посочени в член 5, параграф 1, попадащи в обхвата на Директива
97/78/ЕО. Допускането за свободно обращение на тези пратки е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 136/2004.
(1) Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните
инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11).

L 3/9

L 3/10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6.1.2016 г.

Член 13
Продукти, които не отговарят на изискванията
Продуктите, които не отговарят на изискванията на настоящия регламент, не се пускат на пазара. Тези продукти се
унищожават по безопасен начин или се връщат в Япония.
Член 14
Преразглеждане
Настоящият регламент подлежи на преразглеждане преди 30 юни 2016 г.
Член 15
Отмяна
Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 се отменя.
Член 16
Преходна разпоредба
Чрез дерогация от разпоредбите на член 3 продуктите могат да бъдат внесени в Съюза при следните условия:
а) ако отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014; и
б) ако са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент или са напуснали Япония след влизането в
сила на настоящия регламент, но преди 1 февруари 2016 г., и са придружени от декларация в съответствие с
Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014, издадена преди влизането в сила на настоящия регламент.
Член 17
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на третия 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 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Максимално допустими нива за храни (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

Общо количество цезий-134 и
цезий-137

Храни за кърмачета
и малки деца

Мляко и напитки
на млечна основа

Минерална вода,
подобни напитки и
чаена отвара от
неферментирали
листа

50 (2)

50 (2)

10 (2)

Други храни

100 (2)

(1) За сушени продукти, предназначени за консумация след възстановяване на първоначалното им състояние, максимално допустимото
ниво се прилага за възстановения и готов за консумация продукт.
За сушени гъби се прилага коефициент на възстановяване 5.
За чай максимално допустимото ниво се прилага за отварата от неферментирали чаени листа. Коефициентът на преработка за сушен
чай е 50 — следователно с максимално допустимо ниво от 500 Bq/kg за сушените чаени листа се гарантира, че нивото в чаената от
вара не надвишава максимално допустимото ниво от 10 Bq/kg.
(2) С цел да се осигури съответствие с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива тези стойности временно за
менят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 3954/87.

Максимално допустими нива за фуражи (1) (Bq/kg), предвидени в японското законодателство

Общо количество цезий-134 и
цезий-137

Фураж, предназ
начен за едър рогат
добитък и коне

Фураж, предназ
начен за свине

Фураж, предназ
начен за домашни
птици

Храни за риба (3)

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1) Максимално допустимото ниво се отнася за фураж със съдържание на влага 12 %.
(2) С цел да се осигури съгласуваност с приложимите понастоящем в Япония максимално допустими нива, тези стойности временно за
менят стойностите, установени в Регламент (Евратом) № 770/90 на Комисията от 29 март 1990 г. за определяне на максимално до
пустимите нива на радиоактивно замърсяване на фуражите вследствие на ядрен инцидент или друг вид радиационна авария (ОВ L 83,
30.3.1990 г., стр. 78).
(3) С изключение на храни за декоративни риби.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Фуражи и храни, за които преди износ за Съюза се изисква вземане на проби и анализ за наличие
на цезий-134 и цезий-137
а) продукти с произход от префектура Фукушима:
— гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
— риба и продукти от риболов, класирани в кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10,
1504 20, 1604 и 1605, с изключение на миди Сен Жак (морски гребени), класирани в кодове по КН 0307 21,
0307 29 и 1605 52 00,
— ориз и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50,
1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901,
1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 и 1905 90,
— соя и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 1201 90, 1208 10 и 1507,
— японска бяла овчарка или японска лечебна овчарка (fuki) (Petasites japonicus) и производни продукти от нея,
класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— Aralia spp. и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— бамбукови издънки (Phyllostachys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
— орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80,
0711 90 и 0712 90,
— елеутерокок (издънки на Eleutherococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН
0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— японска осмунда (Osmunda japonica) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— щраусова папрат (Matteuccia struthiopteris) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— (японска) райска ябълка (Diospyros spp.) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0810 70 00,
0810 90, 0811 90, 0812 90 и 0813 50;
б) продукти с произход от префектури Гунма, Ибараки, Точиги, Мияги, Чиба или Ивате:
— гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
— риба и продукти от риболов, класирани в кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10,
1504 20, 1604 и 1605, с изключение на миди Сен Жак (морски гребени), класирани в кодове по КН 0307 21,
0307 29 и 1605 52 00,
— Aralia spp. и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
— орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80,
0711 90 и 0712 90,
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— японска осмунда (Osmunda japonica) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН
0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— щраусова папрат (Matteuccia struthioptheris) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90 и 0712 90;
в) продукти с произход от префектури Акита, Ямагата или Нагано:
— гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
— Aralia spp. и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 и 2005 91,
— японска осмунда (Osmunda japonica) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99,
0710 80, 0711 90 и 0712 90,
— елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН
0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;
г) продукти с произход от префектури Яманаши, Шизуока или Ниигата:
— гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 и 2005 99 80,
— елеутерокок (издънки на Eleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН
0709 99, 0710 80, 0711 90 и 0712 90;
д) съставни продукти, в които съдържанието на продуктите, посочени в букви а) — г) от настоящото приложение, е над
50 %.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация за вноса в Съюза на
.............................................................................................................

(продукт и държава на произход)

Код за идентификация на партидата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Номер на декларацията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията за налагане на специални условия, уреждащи вноса
на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

..................................................................................................................................................................................

(упълномощен представител съгласно член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6)

ДЕКЛАРИРАМ, че . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (продуктите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6)

от настоящата пратка, състояща се от: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (описание на пратката, продукт, брой и вид на опаковките, бруто
или нето тегло), натоварена в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на товаренето) на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на товаренето) от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(идентификация на превозвача) с местоназначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (държава и населено място) и произхождаща от
предприятието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование и адрес на предприятието),

отговаря на изискванията на действащото законодателство в Япония относно максимално допустимите нива за общото
количество цезий-134 и цезий-137.

ДЕКЛАРИРАМ, че пратката съдържа:

гъби, риба и продукти от риболов, ориз, соя, райска ябълка (японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp.,
бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и елеутерокок или производен продукт от
тях, или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в която съдържанието на тези продукти е над 50 %,
които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

гъби, риба и продукти от риболов, ориз, соя, райска ябълка (японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp.,
бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и елеутерокок или производен продукт от
тях, или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в която съдържанието на тези продукти е над 50 %,
които не са с произход или изпратени от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/6, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт;

гъби, риба и продукти от риболов, ориз, соя, райска ябълка (японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp.,
бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и елеутерокок или производен продукт от
тях, или представлява комбиниран фураж или съставни храни, в които съдържанието на тези продукти е над 50 %,
които са изпратени, но не са с произход от една от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/6, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и не са били
изложени на радиоактивност по време на транзита;

гъби, риба и продукти от риболов, ориз, соя, райска ябълка (японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp.,
бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и елеутерокок или производен продукт
от тях, или представлява комбиниран фураж или съставна храна, в която съдържанието на тези продукти е над
50 %, които са с произход от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/6, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и от които е взета проба на
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата), и са подложени на лабораторен анализ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата) в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на
лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е
приложен;
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гъби, риба и продукти от риболов, ориз, соя, райска ябълка (японска), японска или бяла овчарка (fuki), Aralia spp.,
бамбукови издънки, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и елеутерокок или производен продукт от
тях, или представлява комбиниран фураж или съставни храни, в които съдържанието на тези продукти е над 50 %
като съставка(и) с неизвестен произход, от които са взети проби на . . . . . . . . . . (дата), като същите са били подложени на
лабораторен анализ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата) в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на лабораторията) с цел определяне
на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е приложен.
Съставено в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подпис и печат на упълномощения представител,
посочен в член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/6

L 3/16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6.1.2016 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/7 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година
за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените
поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (1), и по-специално член 59, параграф 2 от нея, и Директива 2014/25/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители,
извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на
Директива 2004/17/ЕО (2), и по-специално член 80, параграф 3 от нея.
като има предвид, че:
(1)

Една от основните цели на директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС е облекчаването на административната тежест за
възлагащите органи, възложителите и икономическите оператори, най-вече за малките и средните предприятия.
Ключов елемент от това усилие е единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Стандартният
образец за ЕЕДОП следва съответно да бъде изготвен по такъв начин, че да бъде премахната необходимостта от
представяне на значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и
подбор. За същата цел стандартният образец следва да съдържа и необходимата информация относно субектите, на
чийто капацитет разчита икономическият оператор, така че тази информация да може да бъде проверена
едновременно и при същите условия, когато се извършва проверката на основния икономически оператор.

(2)

Освен това ЕЕДОП следва да може да се използва от възложителите, по отношение на които се прилага Директива
2014/25/ЕС и които, когато прилагат критериите за изключване и подбор, предвидени в Директива 2014/24/ЕС,
трябва да го правят по същия начин и при същите условия като възлагащите органи.

(3)

За да се избегне налагането на административна тежест за възлагащите органи и възложителите и евентуални
противоречиви указания в отделните документи от документацията за поръчката, информацията, която икономи
ческите оператори трябва да представят в ЕЕДОП, следва предварително да бъде ясно посочена от възлагащите
органи и възложителите в поканата за участие в състезателната процедура или чрез препратки към други части на
документацията за поръчката, с която икономическите оператори трябва във всички случаи да се запознаят
внимателно предвид участието си и евентуалното подаване на оферти.

(4)

ЕЕДОП следва също допълнително да улесни работата на икономическите оператори, възлагащите органи и
възложителите, като замени различните и разнообразни национални лични декларации с един стандартен образец,
установен на европейско равнище. Това следва също така да спомогне за намаляване на проблемите, свързани с
точното формулиране на официалните изявления и декларациите за съгласие, както и на езиковите проблеми, тъй
като стандартният образец ще бъде достъпен на официалните езици. По този начин ЕЕДОП следва да допринесе за
засилване на трансграничното участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

(5)

Всяка обработка и обмен на данни, които трябва да се извършат във връзка с ЕЕДОП, следва да се осъществяват в
съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (3), и по-специално с националните правила, приложими към обработката на данни, отнасящи се до законо
нарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност съгласно член 8, параграф 5 от посочената директива.

(6)

Следва да се припомни, че Комисията трябва да направи преглед на прилагането на практика на ЕЕДОП, като
вземе предвид техническото развитие на базите данни в държавите членки, и да докладва по този въпрос пред
Европейския парламент и Съвета преди 18 април 2017 г. В тази връзка Комисията може да вземе предвид
евентуални предложения с цел подобряване на функционалността на документа с оглед повишаване на възмож
ностите за трансгранично участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, не на последно място за

(1) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(2) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.
(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).
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МСП, или евентуални опростявания в рамките на Директива 2014/24/ЕС; тя може също така да разгледа
евентуални проблеми, свързани с практики на системно изискване всички участници в дадена процедура за
възлагане на обществена поръчка да представят сертификати или други форми на документални доказателства, или
практики, състоящи се в определянето по дискриминационен начин на икономическите оператори, които са
задължени да представят такава документация.
(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по
обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
От момента, в който националните мерки за прилагане на Директива 2014/24/ЕС влязат в сила, и най-късно от 18 април
2016 г., стандартният образец, поместен в приложение 2 към настоящия регламент, се използва за целите на изготвянето
на единния европейски документ за обществени поръчки, посочен в член 59 от Директива 2014/24/ЕС. Приложение 1
към настоящия регламент съдържа инструкции за неговото използване.
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 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указания
ЕЕДОП е лична декларация от страна на икономическите оператори, която предоставя предварителни доказателства и
замества сертификатите, издадени от публични органи или трети страни. Както е предвидено в член 59 от Директива
2014/24/ЕС, той представлява официална декларация на икономическия оператор, че той не е в някое от положенията,
при които икономическите оператори задължително биват или е възможно да бъдат изключени; отговаря на съответните
критерии за подбор, както и че, когато е приложимо, отговаря на обективните правила и критерии, установени с цел
ограничаване на броя на квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие. Целта е да се намали админи
стративната тежест, породена от изискването да се представят значителен брой сертификати или други документи,
свързани с критериите за изключване и подбор.
За да улеснят задачата на икономическите оператори при попълването на ЕЕДОП, държавите членки могат да издадат
насоки относно използването на ЕЕДОП, в които да се обяснява например кои разпоредби от националното право са
актуални в контекста на част III, раздел А (1), да се пояснява, че е възможно в някои държави членки да не бъдат
изготвяни или издавани официални списъци на одобрените икономически оператори или еквивалентни сертификати, или
да се посочва какви данни и информация трябва да бъдат предоставени, за да могат възлагащите органи или възложи
телите да извлекат даден сертификат по електронен път.
При изготвянето на документите за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка възлагащите органи и възложи
телите трябва да посочат в поканата за участие в състезателна процедура, в документацията за поръчката, посочена в
поканата за участие, или в поканите за потвърждаване на интерес, каква информация ще изискват от икономическите
оператори, включително изрично уточнено дали трябва или не трябва да се представя информацията от части II и III (2)
по отношение на подизпълнителите, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва (3). Те могат също така
да улеснят задачата на икономическите оператори, като включат тази информация директно в електронната версия на
ЕЕДОП, например чрез използването на системата за ЕЕДОП (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)), която Комисията ще предостави безплатно на възлагащите органи,
възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни.
Офертите при откритите процедури и заявленията за участие в ограничени процедури, в състезателни процедури с
договаряне, в състезателен диалог или в партньорства за иновации трябва да бъдат придружени от ЕЕДОП, попълнен от
икономическите оператори с цел предоставяне на необходимата информация (5). Освен при някои договори, които се
основават на рамкови споразумения, оферентът, на когото ще бъде възложен договорът, трябва да предостави актуални
сертификати и придружаващи документи.
Държавите членки могат да регулират или да оставят на възлагащите органи и възложителите да решават дали да
използват ЕЕДОП и като част от процедурите за възлагане на обществени поръчки, които не са или отчасти са предмет на
подробните процесуални правила на Директиви 2014/24/ЕС или 2014/25/ЕС, например за обществени поръчки под
съответните прагове или възлагането на поръчки при условията на специалните правила, приложими за социални и други
специфични услуги („облекченият режим“) (6). По същия начин държавите членки могат да регулират или да оставят на
възлагащите органи и възложителите да решават дали да използват ЕЕДОП във връзка с възлагането на договори за
концесии, независимо дали те са предмет на разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС (7).
(1) Например, че при попълване на информация относно присъди във връзка с участие в престъпна организация или изпирането на пари
икономическите оператори трябва да посочат, ако са били осъждани по членове x, y и z от националния наказателен кодекс.
(2) Информация относно основанията за изключване.
(3) Вж. член 71, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/24/ЕС и член 88, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/25/ЕС
(4) Това е електронната препратка към предварителната версия, която е в процес на разработване. Електронната препратка към пълната
версия ще бъде вмъкната или предоставена по друг начин, когато е готова.
(5) Положението е по-сложно по отношение на процедурите на договаряне без предварително обявление, предвидени в член 32 от
Директива 2014/24/ЕС и член 50 от Директива 2014/25/ЕС, тъй като тези разпоредби се прилагат при много различни обстоя
телства.
Изискването на ЕЕДОП би представлявало ненужна административна тежест или би било нецелесъобразно 1) когато е възможно да
има само един, предварително определен участник (съответно член 32, параграф 2, буква б), параграф 3, букви б) и г) и параграф 5 от
Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви в), д), е) и и) от Директива 2014/25/ЕС) и 2) поради неотложния характер (съответно
член 32, параграф 2, буква в) от Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви г) и з) от Директива 2014/25/ЕС) или поради особените
характеристики на сделката за доставки, които се котират и купуват на стоков пазар (член 32, параграф 3, буква в) от Директива
2014/24/ЕС и член 50, буква ж) от Директива 2014/25/ЕС).
От друга страна, ползите от ЕЕДОП биха могли да бъдат извлечени в пълна степен в останалите случаи, при които е възможно участието на
повече от един участник, липсва неотложност или особени характеристики, свързани със сделката, поради което в тези случаи
използването на документа следва да бъде задължително; такъв е случаят във връзка с член 32, параграф 2, буква а), параграф 3, буква а) и
параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС и член 50, букви а), б) и ѝ) от Директива 2014/25/ЕС.
(6) Членове 74—77 от Директива 2014/24/ЕС и членове 91—94 от Директива 2014/25/ЕС.
(7) Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, ОВ L 94,
28.3.2014 г., стр. 1.
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Възлагащият орган или възложителят може да поиска от оферентите във всеки момент от процедурата да представят
всички или част от изискваните сертификати и придружаващи документи, когато това е необходимо, с цел осигуряване на
правилното провеждане на процедурата.
Икономическите оператори могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка или да бъдат
предмет на съдебно преследване съгласно националното право в случай на подаване на неверни данни при попълване на
ЕЕДОП или като цяло при предоставянето на информацията, необходима за проверката на липсата на основания за
изключване или за изпълнението на критериите за подбор, или когато икономическите оператори укриват такава
информация или не са в състояние да представят придружаващите документи.
Икономическите оператори могат да използват повторно информацията, предоставена в ЕЕДОП, използван във връзка с
предходни процедури за обществени поръчки, при условие че информацията продължава да бъде вярна и приложима.
Най-лесният начин да се направи това е чрез въвеждането на информацията в новия ЕЕДОП чрез използването на
подходящите функционални възможности, които са предвидени за тази цел в горепосочената електронна система за
ЕЕДОП. Разбира се, възможна е и повторна употреба на информацията чрез други форми на копиране — например на
информация, която се съхранява в информационно технологичното оборудване (компютри, таблети, сървъри …) на
икономическия оператор.
Съгласно член 59, параграф 2, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС ЕЕДОП се предоставя единствено в електронен
вид; това изискване обаче може да бъде отложено най-късно до 18 април 2018 г. (8). Това означава, че както изцяло
електронната версия на ЕЕДОП, така и версията на хартиен носител могат да съществуват едновременно най-късно до
18 април 2018 г. Вече споменатата онлайн система за ЕЕДОП ще позволи на икономическите оператори да подават
ЕЕДОП по електронен път във всички случаи, като по този начин ще им позволи да извлекат пълния потенциал на
предлаганите възможности (не на последно място повторното използване на информацията). При процедурите за възлагане
на обществени поръчки, за които използването на електронни средства за комуникация е отложено (най-късно до
18 април 2018 г.), системата за ЕЕДОП позволява на икономическите оператори да отпечатат попълнения в електронен
формат ЕЕДОП като документ на хартиен носител, който впоследствие може да бъде предаден на възлагащия орган или
възложителя чрез други средства за комуникация, а не по електронен път (9).
Както се посочва по-горе, ЕЕДОП включва официална декларация на икономическия оператор, че съответните основания
за изключване не се прилагат, че съответните критерии за подбор са изпълнени и че той ще предостави съответната
информация, изисквана от възлагащия орган или възложителя.
Когато поръчките са разделени на обособени позиции и критериите за подбор (10) се различават за отделните обособени
позиции, ЕЕДОП следва да се попълни за всяка обособена позиция (или група обособени позиции с еднакви критерии за
подбор).
Освен това в ЕЕДОП се посочва публичният орган или третата страна, отговорни за изготвянето на придружаващите
документи (11), и се съдържа официална декларация, че при поискване икономическият оператор ще може без забавяне да
представи тези придружаващи документи.
Възлагащите органи или възложителите могат да решат или да бъдат задължени от държавите членки (12) да ограничат до
един въпрос информацията, която се изисква по отношение на критериите за подбор: икономическите оператори
отговарят ли на всички задължителни критерии за подбор — „да“ или „не“. Въпреки че впоследствие може да бъдат
изискани допълнителна информация и/или документи, следва да се вземат мерки, за да се избегне създаването на
прекалена административна тежест за икономическите оператори чрез системното изискване на сертификати и други
форми на документални доказателства от всички участници в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, или
да се предотвратят практики на дискриминационно определяне на икономическите оператори, които са задължени да
предоставят такива документи.
Възлагащите органи и възложителите са задължени да се сдобият със съответните документи, които може да бъдат
получени чрез пряк безплатен достъп до националната база данни във всяка държава членка. Това важи и за случаите,
при които първоначално изискваната информация за критериите за подбор е ограничена до отговор с „да“ или „не“. Ако
се изискват такива електронни документи, икономическите оператори предоставят на възлагащия орган или възложителя
информацията, необходима за достъп до съответната документация, по-скоро при проверката на критериите за подбор,
вместо направо в ЕЕДОП.
(8) Вж.: член 90, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС.
(9) Те също така ще могат да изготвят своя ЕЕДОП под формата на PDF файл, който може да бъде изпращан по електронен път като
приложение. За да може впоследствие да използват повторно информацията, икономическите оператори следва да съхранят попълнения
ЕЕДОП в подходящ електронен формат (напр. като.xml).
(10) Такъв може да бъде случаят с минималния изискван оборот, който в тези случаи трябва да се определи в зависимост от максималната
прогнозна стойност на отделните обособени позиции.
(11) Освен в случаите, когато възлагащите органи или възложителите са посочили, че първоначално ще бъде достатъчно предоставянето на
обща информация (отговор с „да“/„не“) относно изпълнението на изискванията. Вж. по-долу за повече разяснения относно този вариант.
(12) Тези изисквания могат да бъдат общи или ограничени до определени случаи, например само при открити процедури или — при
двуетапните процедури — когато за участие са поканени всички кандидати, които отговарят на минималните изисквания.

L 3/20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6.1.2016 г.

Когато възлагащият орган или възложителят може да получи по електронен път извлечение от съответния регистър
(например съдебен регистър), икономическият оператор може да посочи къде може да бъде получена тази информация
(т.е. наименованието на регистъра, интернет адрес, идентификационен номер на досието или документа и др.), така че
възлагащият орган или възложителят да е в състояние да извлече тази информация. Чрез посочване на тази
информация икономическият оператор дава съгласие, че възлагащият орган или възложителят може да
получи необходимата документация при спазване на националните правила за прилагане на Директива
95/46/ЕО (13) за обработката на лични данни, и по-конкретно на специалните категории данни, като например
данни за закононарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност.
В съответствие с член 64 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета икономическите оператори,
които са регистрирани в официалните списъци на одобрените икономически оператори или притежават съответното
сертифициране от органи, учредени съгласно публичното или частното право, могат, във връзка с информацията,
изисквана съгласно части III— V, да представят на възлагащия орган или възложителя сертификата за регистрация,
издаден от компетентния орган, или сертификата, издаден от компетентния сертифициращ орган.
Икономически оператор, който участва самостоятелно и не използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, трябва да попълни един ЕЕДОП.
Икономически оператор, който участва самостоятелно, но ще използва капацитета на един или повече други субекти,
трябва да гарантира, че възлагащият орган или възложителят ще получи неговия собствен ЕЕДОП заедно с отделен
ЕЕДОП, съдържащ съответната информация (14) за всеки от съответните субекти.
А когато в процедурата за възлагане на обществена поръчка участват заедно групи от икономически оператори,
включително временни сдружения, за всеки един от участващите икономическите оператори трябва да се представи
отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията, изисквана съгласно части II—V.
Във всички случаи, когато повече от едно лице е член на административния, управителния или надзорния орган на даден
икономически оператор или има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на
тези органи, всяко лице може да се наложи да подпише един и същ ЕЕДОП в зависимост от националните правила,
включително правилата, уреждащи защитата на данните.
Относно подписа(ите) върху ЕЕДОП, моля, имайте предвид, че може да не бъде необходимо да се поставя подпис върху
ЕЕДОП, когато документът се предава като част от набор от документи, чиято автентичност и цялостност се гарантира
чрез необходимия(ите) подпис(и) на средствата за предаване на данни (15).

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, при които в Официален вестник на Европейския съюз се публи
кувана покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автома
тично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз,
възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията, която позволява процедурата за въз
лагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. Всякаква друга информация във всички
раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

ЕЕДОП съдържа следните части и раздели:
— Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя.
— Част II. Информация за икономическия оператор.
(13) 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).
(14) Вж. част II, раздел В.
(15) Например: Ако офертата и придружаващият я ЕЕДОП при открита процедура се предават чрез електронна поща, снабдена с електронен
подпис от необходимия вид, тогава може да не са необходими допълнителни подписи върху ЕЕДОП. Използването на електронен подпис
върху ЕЕДОП също може да не бъде необходимо, когато ЕЕДОП е интегриран в платформа за електронно възлагане на обществени
поръчки и за използването на тази платформа се изисква електронно удостоверяване на автентичността.

6.1.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/21

— Част III. Критерии за изключване:
— А: Основания, свързани с осъдителни присъди (тяхното прилагане е задължително съгласно член 57,
параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС). Тяхното прилагане е задължително и за възлагащите органи в съответствие
с член 80, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/25/ЕС, докато възложителите, различни от възлагащите
органи, може да решат да прилагат тези критерии за изключване).
— Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски (тяхното прилагане е
задължително съгласно член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС при наличие на окончателно и обвързващо
решение. В някои случаи прилагането на тези основания е задължително и за възлагащите органи в съответствие с
член 80, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/25/ЕС, докато възложителите, различни от възлагащите
органи, може да решат да прилагат тези критерии за изключване). Обръщаме внимание, че според националното
законодателство на някои държави членки изключването е задължително дори когато решението не е окончателно
и обвързващо).
— В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение (вж.
член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС) (случаи, при които икономическите оператори могат да бъдат
изключени; държавите членки може да задължат своите възлагащи органи да прилагат тези основания за
изключване. Съгласно член 80, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС всички възложители, независимо дали са
възлагащи органи, може да решат или да бъдат задължени от държавата членка да прилагат тези основания за
изключване).
— Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство
на възлагащия орган или възложителя на държава членка.
— Част IV. Критерии за подбор (16):
— α: Общо указание за всички критерии за подбор
— А: Годност
— Б: Икономическо и финансово състояние
— В: Технически и професионални способности
— Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление (17) (18)
— Част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати (19)
— Част VI. Заключителни положения

(16) Съгласно член 80, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС възложителите, независимо дали са възлагащи органи, могат да решат да
прилагат критериите за подбор, предвидени в член 58 на Директива 2014/24/ЕС (част IV, раздели А, Б и В).
(17) Използването на ЕЕДОП от възложителите във връзка с изискванията, свързани със схемите за осигуряване на качеството и стандартите за
екологично управление (част IV, раздел Г) не е изрично предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено
по практически причини, тъй като разпоредбите на член 62 от Директива 2014/24/ЕС и член 81 от Директива 2014/25/ЕС са по
същество едни и същи.
(18) Съгласно член 77, параграф 2 и член 78, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, възложителите избират участниците въз основа на
обективни правила и критерии. Както беше описано по-горе, тези критерии може в някои случаи да са същите като предвидените в
Директива 2014/24/ЕС или да включват идентични по същество разпоредби (вж. бележка под линия 16). Все пак обективните правила и
критерии могат да бъдат специфични за даден възложител или специфична процедура за възлагане на обществена поръчка. Такива случаи
обаче не могат да бъдат обхванати в стандартния образец.
(19) Използването на ЕЕДОП от възложителите във връзка с намаляването на броя на квалифицираните кандидати (част V) не е изрично
предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено по практически причини, тъй като съгласно член 65 от
Директива 2014/24/ЕС и член 78, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС такова намаляване на броя трябва да се извършва в съответствие
с обективни и недискриминационни критерии или правила.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/8 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година
за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2017 г. относно
самостоятелната заетост
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване
на работната сила в Общността (1), и по-специално член 7а, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

За целите на наблюдението на напредъка към постигането на общите цели, определени в стратегията
„Европа 2020“, Комисията следва да получи от държавите членки изчерпателен набор от данни относно самостоя
телната заетост, който да даде възможност за съпоставка между държавите членки.

(2)

С Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията (2) се създава ad hoc модул относно самостоятелната заетост.

(3)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията (3) се определят и се описват областите на специали
зирана информация („ad hoc подмодули“), които да бъдат включени в ad hoc модула за 2017 г. относно самостоя
телната заетост.

(4)

Комисията следва да определи техническите характеристики, филтрите, кодовете и срока за предаване на данните
за ad hoc подмодула относно самостоятелната заетост.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската
статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Техническите характеристики на ad hoc модула за 2017 г. относно самостоятелната заетост, филтрите и кодовете, които
трябва да се използват, както и срокът, в който резултатите се изпращат на Комисията, се определят в приложението към
настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.
(2) Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията от 8 април 2013 г. за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за
извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 99, 9.4.2013 г., стр. 11).
(3) Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 318/2013 за приемане
на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на
Съвета (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 42).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящото приложение се определят техническите характеристики, филтрите и кодовете, които трябва да се използват
в аd hoc модула относно самостоятелната заетост, предвиден за 2017 г. В него се определят и датите за предаване на
данните на Комисията.
Срок за предаване на резултатите на Комисията: 31 март 2018 г.
Филтри и кодове, които трябва да се използват за изпращането на данните: съгласно приложение III към Регламент
(ЕО) № 377/2008 на Комисията (1).
Колони, предназначени за незадължителни тегловни коефициенти, които да се използват при подизвадки или при липса
на отговори: колони 222 — 225, съдържащи цели числа, и колони 226 — 227, съдържащи десетични знаци.

1) Подмодул „Икономически зависима самостоятелна заетост“
Име/колона

Код

Описание

Филтър

MAINCLNT

Икономическа зависимост

STAPRO = 1,2

211

Брой и значимост на клиентите през последните 12 месеца
1

Няма клиенти през последните 12 месеца

2

Само един клиент през последните 12 месеца

3

2 — 9 клиенти през последните 12 месеца, но един от тях е ос
новен

4

2 — 9 клиенти през последните 12 месеца, като нито един от
тях не е основен

5

Повече от 9 клиенти през последните 12 месеца, но един от тях
е основен

6

Повече от 9 клиенти през последните 12 месеца, като нито един
от тях не е основен

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор/не знае

WORKORG

Организационна зависимост

212

Влияние при определянето на работното време
1

Решението е на респондента

2

Решението е на клиента(ите) на респондента

3

Решението е на някоя друга страна

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

STAPRO = 1,2 и
MAINCLNT ≠ 1

Без отговор/не знае

(1) Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно органи
зацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на
данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на
референтните тримесечия (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57).
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2) Подмодул „Условия на труд на самостоятелно заетите лица“
Име/колона

Код

Описание

Филтър

REASSE

Основна причина за започването на дейност като самостоя
телно заето лице

STAPRO = 1,2

213

Основна причина за започването на дейност като самостоя
телно заето лице в началото на тази дейност
1

Респондентът не е успял да намери работа като наето лице

2

Бившият работодател на респондента е поискал от него да стане
самостоятелно заето лице

3

Това е обичайната практика в областта на дейност на респон
дента

4

Открила се е подходяща възможност

5

Респондентът е продължил семейната стопанска дейност

6

Респондентът не е искал или планирал да стане самостоятелно за
ето лице, но е започнал такава дейност по друга причина, раз
лична от посочените по-горе

7

Респондентът е пожелал да бъде самостоятелно заето лице заради
гъвкавото работно време

8

Респондентът е пожелал да бъде самостоятелно заето лице по
друга причина

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор/не знае

SEDIFFIC

Основно затруднение в дейността като самостоятелно за
ето лице

214

Лична преценка за основното затруднение в дейността като са
мостоятелно заето лице през последните 12 месеца
0

Липса на влияние при определянето на възнаграждението за соб
ствената работа

1

Липса на достъп до финансиране за стопанската дейност

2

Забавени плащания или неплащания

3

Неадекватна административна тежест

4

Липса на доход в случай на заболяване

5

Периоди на финансови затруднения

6

Периоди на липса на клиенти, работни ангажименти или
проекти

7

Друго затруднение

8

Респондентът не е изпитвал затруднения

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

STAPRO = 1,2

Без отговор/не знае

REASNOEM

Основна причина за липсата на наети лица

215

Лична преценка за основната причина за липсата на наети лица
0

Респондентът желае най-вече да осигури работа за себе си

1

Няма достатъчно работа

STAPRO = 2
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Име/колона

Код

Описание

2

Затруднения при намирането на подходящ персонал

3

Правната рамка е прекалено сложна

4

Високи социалноосигурителни вноски

5

Не е възможно за професията на респондента

6

Респондентът предпочита да работи с подизпълнители или съ
трудници

7

Клиентът(ите) на респондента желае(ят) респондентът да свърши
работата

8

Друга причина

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Работа с делови партньори

216

Работа със съсобственик и/или в мрежа с други самостоятелно
заети лица
1

Респондентът работи заедно със съсобственик

2

Респондентът работи заедно с други самостоятелно заети лица в
мрежа

3

И двете

4

Нито едно от посочените

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

STAPRO = 1,2

Без отговор/не знае

PLANEMPL

Планирано назначаване на наети лица или наемане на под
изпълнители

217

Респондентът планира да назначи наети лица или да наеме под
изпълнители през следващите 12 месеца
1

Респондентът планира да назначи само наети лица на безсрочен
договор

2

Респондентът планира да назначи само наети лица на срочен до
говор

3

Респондентът планира да назначи наети лица както на безсрочен,
така и на срочен договор

4

Респондентът планира само да наеме подизпълнители

5

Респондентът планира да наеме подизпълнители и да назначи на
ети лица

6

Респондентът не планира да назначи наети лица или да наеме
подизпълнители

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Филтър

Без отговор/не знае

BPARTNER

Празно
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STAPRO = 1,2

Без отговор/не знае

3) Подмодул „Самостоятелно заети лица и наети лица“
Име/колона

Код

Описание

Филтър

JBSATISF

Удовлетвореност от работата

WSTATOR = 1,2

218

Ниво на удовлетвореност от основната работа
1

Удовлетворен в голяма степен

2

Удовлетворен в известна степен
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Име/колона

Код

Описание

3

Удовлетворен в малка степен

4

Абсолютно неудовлетворен

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Самостоятелност на работното място

219

Степен на влияние по отношение на съдържанието и реда на из
пълнение на задачите на основната работа
1

В състояние да оказва влияние както по отношение на съдържа
нието, така и на реда на изпълнение на задачите

2

В състояние да оказва влияние по отношение на съдържанието,
но не и на реда на изпълнение на задачите

3

В състояние да оказва влияние по отношение на реда на изпълне
ние, но не и на съдържанието на задачите

4

Не е в състояние да оказва влияние по отношение на съдържа
нието или реда на изпълнение на задачите

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Предпочитан професионален статус по отношение на ос
новната работа

220

Предпочитание за работа като наето лице, ако понастоящем
лицето е самостоятелно заето, или като самостоятелно заето
лице, ако понастоящем е наето лице
1

Респондентът не желае да променя професионалния си статус

2

Респондентът е самостоятелно заето лице, но желае да работи
като наето лице

3

Респондентът работи като наето лице или семеен работник, но
желае да бъде самостоятелно заето лице

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

WSTATOR = 1,2

Без отговор/не знае

OBSTACSE

Основна причина да не бъде започната дейност като само
стоятелно заето лице на основната работа

221

Основна причина, поради която настоящите наети лица или се
мейни работници, които биха желали да са самостоятелно за
ети лица, не са придобили предпочитания от тях професионален
статус
1

Финансова несигурност

2

Затруднения при осигуряването на финансиране за стопанската
дейност

3

Твърде много стрес, отговорности или риск

4

По-малко покритие от социалната закрила

5

Друга причина

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

WSTATOR = 1,2

Без отговор/не знае

PREFSTAP

Празно

Филтър

Без отговор/не знае

AUTONOMY

Празно
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/9 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година
относно съвместното подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 132 от него,
като има предвид, че:
(1)

За целите на регистрацията на вещества дялове II и III от Регламент (ЕО) № 1907/2006 включват разпоредби,
които предвиждат задължение за производителите и вносителите да обменят данни и съвместно да подават
информация на Агенцията.

(2)

Опитът, придобит от органите през 2010 г. и 2013 г., във връзка с крайните срокове за регистрация, посочени в
член 23 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за въведени вещества, както и информацията, получена от заинтересо
ваните страни пряко и чрез семинара по регистрация съгласно REACH, състоял се в Брюксел на 10—11 декември
2013 г., показват, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно обмена на данни и съвместното
подаване не са били използвани в пълния им потенциал, като тяхното прилагане не е на равнището на
очакванията. Това е особено неблагоприятно за малките и средните предприятия.

(3)

За да функционира ефективно системата за обмен на данни, установена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, е
необходимо да се насърчават добрите управленски практики и да се осигури ефикасно функциониране на споразу
менията, отнасящи се до обмена на такива данни. Поради това следва да се създадат разпоредби за ефикасното
прилагане на посочения регламент по отношение на обмена на данни.

(4)

Разходите, свързани с обмена и съвместното подаване на информация в съответствие с член 11, параграф 1,
член 19, параграф 1, член 27, параграф 3 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва да бъдат
определени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин.

(5)

Необходимо е да се уточни, че в съответствие с член 27, параграф 3 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 както административните разходи, така и разходите, свързани с изискванията относно
информацията, би трябвало да се поделят единствено когато тези разходи са относими към информацията, която
дадена страна е задължена да подаде за регистрация по посочения регламент. Разходите, свързани с изискванията
относно информацията, включват всички разходи, които са били изисквани за извършването на съществуващо
проучване, или се изискват за извършване на ново проучване, независимо дали са свързани с изготвяне на
необходимите спецификации, договаряне с лаборатория или наблюдение на изпълнението от нейна страна. Следва
да се включат и разходите за изпълнението на изискванията за информация по REACH, в които не се включват
проучвания чрез изпитване.

(6)

За да се гарантира, че данните се обменят по прозрачен и ефективен начин, всички споразумения за обмен на
данни за целите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат структурирани по такъв начин, че всички
относими разходи са описани ясно и са установими. Независимо от това, когато страни по споразумения за обмен
на данни, съществуващи към датата на влизане в сила на настоящия регламент, са удовлетворени от функциони
рането на такива споразумения, следва да е възможно да се отмени задължението за разбивка на разходите при
съгласие на всички страни.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
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(7)

С цел да се гарантира, че разходите по обмена на данни са обосновани и са разпределени по подходящ начин
между страните по дадено споразумение за обмен на данни, годишните отчети за направените разходи и
получените компенсации следва да се съхраняват от тези страни. В съответствие с член 27, параграф 3 и член 30,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 страните по съществуващите споразумения за обмен на данни следва
да положат всички усилия за събиране на доказателства за разходите, направени преди влизането в сила на
настоящия регламент.

(8)

За да се осигури съответствие с член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и да се гарантира, че
съществува документация за разходите за всяко проучване, което може да бъде предмет на споразумение за обмен
на данни, посочените годишни отчети следва да бъдат съхранявани най-малко 12 години след представянето на
дадено проучване в рамките на регистрация съгласно посочения регламент.

(9)

Споразумението за обмен на данни следва да включва модел за подялба на всички относими разходи. Следва да се
предвиди механизъм за възстановяване във всеки модел за подялба на разходите, за да се даде възможност за
евентуално коригиране на дела на разходите, които всеки регистрант заплаща след присъединяването на други
регистранти към това споразумение на по-късен етап.

(10)

С цел да се гарантира, че няма ненужна административна тежест за страните по споразуменията за обмен на
данни, които вече съществуват към датата на влизане в сила на настоящия регламент, на посочените страни следва
да бъде разрешено да отменят задължението за включване на механизъм за възстановяване при съгласие на всички
страни. В случай на такива споразумения, на потенциалните регистранти, които възнамеряват да се присъединят
към съществуващото споразумение, следва да бъде разрешено да изискат включването на механизъм за възстано
вяване.

(11)

В интерес на гарантирането на правната сигурност следва да се уточни, че в съответствие с член 50, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 разходите, свързани с решение по оценка на вещество, могат също да се прилагат за
регистранти, които вече са прекратили дейността си съгласно параграф 2 или 3 от член 50 от посочения
регламент.

(12)

Принципът „едно вещество, една регистрация“, който е в основата на действието на дялове II и III от Регламент
(ЕО) № 1907/2006, следва да бъде засилен чрез подчертаване на ролята на Агенцията при гарантирането на това,
че всички случаи на подаване на информация по отношение на едно и също вещество са част от една и съща
регистрация съгласно посочения регламент.

(13)

Когато за целите на регистрацията на дадена страна по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 не се изискват
изпитванията върху гръбначни животни, следва да се поясни, че тази страна не е задължена да споделя данни с
другите регистранти на същото вещество и може да избере да подаде посочената в член 10, буква а) информация
отделно в съответствие с член 11, параграф 3 или член 19, параграф 2 от посочения регламент.

(14)

С цел да се осигури съгласуваност с принципа „едно вещество, една регистрация“, Агенцията следва да гарантира,
че отделното подаване на посочената в член 10, буква а) информация, обосновано съгласно член 11, параграф 3
или член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, продължава да е част от съществуващата регистрация за
това вещество.

(15)

С цел да се насърчи разработването и използването на алтернативни методи за оценка на опасностите от вещества
и да се сведат до минимум изпитванията върху животни, настоящият регламент насърчава обмена на относими
изследвания (със или без животни), които се провеждат за вещество със структура, сходна с тази на веществото,
което се регистрира (групиране или асоцииране).

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно
член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се установяват специфични отговорности и задължения за страните по споразуменията, при които
обменът на информация и подялбата на свързаните разходи се изискват съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.

6.1.2016 г.
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Член 2
Прозрачност
1.
Когато множество регистранти на едно и също вещество или участници във форум за обмен на информация за
веществото (SIEF) са задължени да обменят информация в съответствие с техните задължения съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, те полагат всички усилия за постигане на споразумение относно обмена на информация. Това
споразумение за обмен на данни, в което участват само лица или образувания, попадащи в обхвата на посочения
регламент, трябва да бъде ясно и разбираемо за всички страни и да включва следните раздели:
а) подробно изброяване на данните, които ще се обменят, включително разходите за всеки елемент от данните, описание
с посочване на изискванията за информация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, на които съответства всеки
разход, и обосновка на начина, по който данните, които ще се обменят, удовлетворяват изискването за информация;
б) разбивка и обосновка за всички разходи за създаването и управлението на споразумението за обмен на данни и на
съвместното подаване на информация между регистранти на едно и също вещество, както се изисква в Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 (наричани по-долу „административни разходи“), приложими за това споразумение за обмен на данни;
в) модел за подялба на разходите, който включва механизъм за възстановяване.
2.
Когато към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече съществува споразумение за обмен на данни,
страните по това споразумение могат с единодушно съгласие да отменят задължението си за подробно изброяване на
данните, както е описано в параграф 1, букви а) и б).
Потенциалният регистрант на вещество, за което вече е постигнато споразумение за обмен на данни от предишните
регистранти, който иска да се направи проучване или набор от проучвания, които да се обменят в съответствие с
членове 27 и 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е обвързан от съществуващата отмяна, освен ако представи на
предишните регистранти подписано от него съгласие, и има право да изисква подробното изброяване, както е описано в
параграф 1, букви а) и б).
Когато е отправено подобно искане, предишните регистранти трябва:
а) да направят разбивка на всички относими разходи, извършени след датата на влизане в сила на настоящия регламент,
както е описано в параграф 1, букви а) и б);
б) да предоставят доказателство за разходите за всяко проучване, завършено преди датата на влизане в сила на настоящия
регламент, което се изисква в съответствие с член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
в) да положат всички усилия, за да предоставят разбивка на всички други относими разходи, включително администра
тивните разходи и разходите за проучване, които не са обхванати в буква б), извършени преди датата на влизане в
сила на настоящия регламент, както е описано в параграф 1, букви а) и б).
Разбивката на разходите се предоставя на потенциалния регистрант без ненужно забавяне.
3.
Когато регистрантите на едно и също вещество са обменили информация и са я подали съвместно в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006, те документират на годишна основа всички допълнителни разходи, направени във връзка с
функционирането на споразумението им за обмен на данни.
Годишната документация съдържа частите, посочени в параграф 1, и включва, за целите на механизма за възстановяване,
запис на всички обезщетения, получени от нови регистранти.
При липса на подробна документация за направените разходи или получените обезщетения преди влизането в сила на
настоящия регламент, страните по споразумението полагат всички усилия да съберат доказателства за такива разходи, или
да направят най-добрата възможна приблизителна оценка за такива разходи за всяка година от началото на това
споразумение.
Тази годишна документация се съхранява от регистрантите в продължение на най-малко 12 години след последното
представяне на проучване и се предоставя безплатно при поискване от която и да е страна по съответното споразумение
за обмен на данни в рамките на разумен срок и при спазване изцяло на изискванията, свързани с приложимите крайни
срокове за регистрация.
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Член 3
Едно вещество, една регистрация
1.
Без да се засягат член 11, параграф 3 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Агенцията гарантира,
че всички регистранти на едно и също вещество са част от същата регистрация съгласно посочения регламент.
2.
Когато Агенцията разрешава на потенциален регистрант на вещество, което вече е било регистрирано, да препрати
към изисквана информация в съответствие с член 27, параграф 6 и член 30, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,
Агенцията гарантира, че всяко последващо подаване на информация от посочения потенциален регистрант е част от
съществуващото съвместно подаване за това вещество.
3.
Когато даден потенциален регистрант е изпълнил задълженията си съгласно членове 26 или 29 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 и е изяснил, че не е длъжен да обменя изпитвания върху гръбначни животни за целите на регистрацията
си, той може да реши да се позове на член 11, параграф 3 и член 19, параграф 2, за да извърши отделно подаване на
цялата или част от относимата информация, посочена в член 10, буква а) от същия регламент.
В такива случаи потенциалният регистрант информира всички предишни регистранти на същото вещество за своето
решение. Той също така информира Агенцията, която гарантира, че това отделно подаване, извършено в съответствие с
член 11, параграф 3 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, продължава да бъде част от съществуващата
регистрация за това вещество в съответствие с параграф 1.

Член 4
Справедлив и недискриминационен начин
1.
Съгласно член 27, параграф 3 и член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, от всеки регистрант на
дадено вещество се изисква да поделя разходите само за информацията, която този регистрант е длъжен да подаде на
Агенцията с оглед спазване на изискванията за регистрация по посочения регламент. Това условие се прилага също така за
административните разходи.
2.
Моделът за подялба на разходите, посочен в член 2, параграф 1, буква в), се прилага за всички регистранти на
посоченото вещество, включително възможността бъдещи регистранти да се присъединят към споразумението за обмен на
данни на по-късен етап.
Моделът за подялба на разходите включва, за всички регистранти на определено вещество, разпоредби за подялба на
всички разходи, произтичащи от евентуално решение по оценка на вещество.
Следните фактори също се вземат предвид при постигането на съгласие по конкретен модел за подялба на разходите:
броят на очакваните потенциалните регистранти за това вещество; и възможността за бъдещи допълнителни изисквания за
информация за това вещество, различни от онези, които произтичат от евентуално решение по оценка на вещество.
В случай че даден модел за подялба на разходите включва възможността за покриване на разходите за бъдещи
допълнителни изисквания за информация за това вещество, различни от онези, които произтичат от евентуално решение
по оценка на вещество, тази възможност трябва да бъде обоснована и да бъде посочена отделно от другите разходи в
споразумението за обмен на данни.
Събирането на информация за целите на установяването на това дали веществото е едно и също не следва да бъде предмет
на каквато и да било подялба на разходите между предишните регистранти и потенциални регистранти.
3.
В съответствие с членове 27 и 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, ако участниците в споразумение за обмен на
данни не могат да се споразумеят за такъв модел за подялба на разходите, всеки участник изплаща равен дял от
разходите, изисквани за тяхното участие. Възстановяването на част от тези изплатени разходи все пак се извършва по
същия начин, по който би било извършено, ако е постигнато съгласие за механизъм за възстановяването по параграф 4,
първа алинея.
4.
Механизмът за възстановяване, посочен в член 2, параграф 1, буква в), се предвижда във всеки модел за подялба на
разходите и включва метод за пропорционално преразпределение на дела от изплатените разходи на всеки участник,
когато потенциален регистрант се присъединява към това споразумение в бъдеще.
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В механизма за възстановяване също така се вземат предвид следните фактори: възможността за бъдещи допълнителни
изисквания за регистрация на това вещество, различни от онези, които произтичат от евентуално решение по оценка на
вещество; и икономическата жизнеспособност на някои възстановявания, ако разходите за възстановяване са по-високи от
сумата, която трябва да бъде възстановена.
5.
Когато към датата на влизане в сила на настоящия регламент вече съществува споразумение за обмен на данни,
страните по това споразумение могат с единодушно съгласие да отменят задължението си за включване на механизъм за
възстановяване в техния модел за подялба на разходите.
Потенциалните регистранти, които възнамеряват да вземат участие в съществуващо споразумение за обмен на данни, не са
обвързани със съществуваща отмяна, освен ако представят на предишните регистранти подписано от тях съгласие с нея, и
имат право да получат включването на механизъм за възстановяване в модела за подялба на разходите в съответствие с
настоящия регламент.
6.
От всеки регистрант, който е преустановил дейността си съгласно член 50, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, може все още да се изисква подялба на разходите, произтичащи от решение по оценка на вещество, в
съответствие с член 50, параграф 4 от посочения регламент.
Член 5
Решаване на спорове
1.
При уреждането на спорове по обмена на данни съгласно член 27, параграф 5 и член 30, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006, Агенцията взема предвид спазването от страните на задълженията, посочени в членове 2, 3 и 4 от
настоящия регламент.
2.
Настоящият регламент действа без да се засяга пълното и цялостно прилагане на законодателството на Европейския
съюз в областта на конкуренцията.
Член 6
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 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/10 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 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 5 януари 2016 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

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

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

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

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

TR

111,7

ZZ

141,8

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

TR

96,5

ZZ

96,5

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

TR

130,5

ZZ

130,5

(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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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/11 НА КОМИСИЯТА
от 5 януари 2016 година
за изменение на приложение II към Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със
семена от маслодайни и влакнодайни култури
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и
влакнодайни култури (1), и по-специално член 24 от нея,
като има предвид, че:
(1)

В раздел I, точка 2, буква б) от приложение II към Директива 2002/57/ЕО се определя минималната сортова
чистота на семената от хибриди на рапица.

(2)

Настоящият стандарт за чистота от 90 %, който се прилага за хибридните сортове както на пролетната, така и на
зимната рапица, вече не отразява специалните технически характеристики и ограничения в производството на
семена от пролетна рапица.

(3)

Предвидените в Директива 2002/57/ЕО условия за производство на семена се основават на международно
приетите стандарти на схемите относно семената на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР).

(4)

Стандартът за чистота на сорта за семена от пролетна рапица следва да бъде адаптиран към стандартния набор на
ОИСР.

(5)

Поради това приложение II към Директива 2002/57/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменение на приложение II към Директива 2002/57/ЕО
В раздел I от приложение II към Директива 2002/57/ЕО точка 2, буква б) се заменя със следното:
„б) Минималната сортова чистота на семената е следната:
— базови семена, женски компонент: 99,0 %,
— базови семена, мъжки компонент: 99,9 %,
(1) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.
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— сертифицирани семена от сортове зимна рапица: 90,0 %,
— сертифицирани семена от сортове пролетна рапица: 85,0 %.“
Член 2
Транспониране
1.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2016 г. законовите, подзаконовите и админи
стративните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста
на тези разпоредби.
Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2017 г.
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 на позоваване се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 4
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 януари 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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