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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1313 НА КОМИСИЯТА
от 1 август 2016 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за
одобрение на активното вещество глифозат
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 21, параграф 3, първата хипотеза от него,
като има предвид, че:
(1)

С Директива 2001/99/ЕО на Комисията (2) активното вещество е включено в приложение I към Директива
91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се смятат за одобрени съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Одобрението на активното вещество глифозат, посочено в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011, изтича 6 месеца, считано от датата на получаване от Комисията на становището на Комитета за
оценка на риска на Европейската агенция по химикали, или на 31 декември 2017 г. — която дата е по-ранна.

(4)

На 30 октомври 2015 г. (5) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) съобщи на
Комисията становището си относно токсикологичната оценка на „полиетоксилиран амин от лой“
(CAS № 61791-26-2), вещество, често използвано като коформулант в продукти за растителна защита, съдържащи
глифозат. Той стигна до заключението, че в сравнение с глифозата при веществото „полиетоксилиран амин от лой“
се наблюдава значителна токсичност във всички изследвани крайни точки. Бяха изразени допълнителни
притеснения по отношение на потенциала на „полиетоксилиран амин от лой“ да оказва отрицателно въздействие
върху здравето на човека, когато се използва в продукти за растителна защита, съдържащи глифозат. Органът също
така счита, че вероятно обяснение за медицинските данни при хората относно продуктите за растителна защита,
съдържащи глифозат, е, че токсичността се определя главно от компонента „полиетоксилиран амин от лой“ във
формулировката.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) Директива 2001/99/ЕО на Комисията от 20 ноември 2001 г. за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета
относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъдат включени като активни вещества глифозат и
тифенсулфурон-метил (ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 14).
(3) Директива 91/414/ЕО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230,
19.8.1991 г., стр. 1).
(4) Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).
(5) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11): 4303. Той е достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.
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(5)

В съответствие с Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) във връзка с член 55 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 държавите членки следва да насърчават разработването и въвеждането на
интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или техники, за да се намали зависимостта им
от употребата на пестициди. Като се има предвид, че продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, са
широко използвани за неселскостопански приложения, държавите членки следва да гарантират, че употребата на
продукти за растителна защита, съдържащи глифозат, е сведена до минимум или е забранена на площи, като
обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки и в непосредствена
близост до здравни заведения.

(6)

Продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, също така намират приложение преди събирането на
реколтата. В определени ситуации употребата преди събирането на реколтата с цел спиране или предотвратяване
на нежелан растеж на плевели е в съответствие с добрите селскостопански практики. Изглежда обаче, че
продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, се използват също така с цел да се контролира времето на
прибиране на реколтата или да се оптимизира вършитбата, въпреки че тези видове употреба не могат да се
разглеждат в рамките на добрата селскостопанска практика. Поради това тези видове употреба може и да не са в
съответствие с разпоредбите на член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това при разрешаването на
продукти за растителна защита държавите членки следва да обърнат специално внимание на това видовете
употреба преди събиране на реколтата да отговарят на добрите селскостопански практики.

(7)

Комисията покани нотификаторите да представят коментарите си.

(8)

Предвид актуалните научни и технически знания е целесъобразно да се изменят условията за употреба на
активното вещество, по-специално като се изключи коформулантът „полиетоксилиран амин от лой“
(CAS № 61791-26-2) от употребата му в продукти за растителна защита, съдържащи глифозат.

(9)

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

(10)

В съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 се установява списък с коформуланти,
които не се допуска да бъдат включени в продукти за растителна защита. Комисията, Органът и държавите членки
започнаха работа по установяването на посочения списък. В хода на тази работа Комисията ще обърне специално
внимание на потенциално вредни коформуланти, използвани в продукти за растителна защита, съдържащи
глифозат. Списъкът на недопустимите коформуланти ще бъде създаден в бъдеще с отделен акт в съответствие с
процедурните изисквания, определени в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В част А, седма графа „Специфични разпоредби“, ред 25 (глифозат) от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011 текстът се заменя със следното:
„Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.
За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат
под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на глифозат, и по-специално допълнения I и II към него,
във вида, в който е изменен от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 27 юни
2016 г. При тази цялостна оценка държавите членки:
— трябва да обърнат особено внимание на опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално по
отношение на неземеделските видове употреба,
(1) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността
за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).
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— трябва да обърнат особено внимание на рисковете от употребата върху определените площи, посочени в член 12,
буква а) от Директива 2009/128/ЕО,
— трябва да обърнат особено внимание на това видовете употреба преди събирането на реколтата да отговарят на
добрите селскостопански практики.
Държавите членки гарантират, че продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, не съдържат коформуланта
„полиетоксилиран амин от лой“ (CAS № 61791-26-2)“.
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 1 август 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1314 НА КОМИСИЯТА
от 1 август 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 1 август 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

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 29 00

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

116,3

ZZ

116,3

TR

144,6

ZZ

144,6

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

TR

166,5

ZZ

166,5

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с
трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код
„ZZ“ означава „с друг произход“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1315 НА СЪВЕТА
от 18 юли 2016 година
относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на
Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство
Йордания, от друга страна, във връзка с временното изменение на протокол 3 към посоченото
споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на
административно сътрудничество като реакция в полза на бежанците, бягащи от конфликта в
Сирия
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея
във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки,
от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (1) (наричано по-долу „споразумението“), влезе в
сила на 1 май 2002 г. Съгласно член 89 от споразумението беше създаден Съвет за асоцииране, който да
разглежда всички важни проблеми, възникващи в рамките на споразумението, както и всякакви други двустранни
или международни въпроси от взаимен интерес.

(2)

В съответствие с член 92 от споразумението беше създаден Комитет за асоцииране, който отговаря за прилагането
на споразумението и на който Съветът за асоцииране може да делегира всички свои правомощия или част от тях.

(3)

В съответствие с член 94, параграф 1 от споразумението Комитетът за асоцииране разполага с правомощия за
вземане на решения за управлението на споразумението, както и в области, в които Съветът за асоцииране му е
делегирал своите правомощия.

(4)

В съответствие с член 2 от Решение 2002/357/ЕО, ЕОВС на Съвета и на Комисията (2) позицията, която приема
Съюзът в рамките на Комитета за асоцииране, се определя от Съвета по предложение на Комисията.

(5)

В съответствие с член 39 от протокол 3 към Споразумението, изменен с Решение № 1/2006 на Съвета за
асоцииране ЕС—Йордания (3), Комитетът за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на посочения
протокол.

(6)

Хашемитско кралство Йордания (наричано по-долу „Йордания“) представи пред международната общност
предложения за цялостен подход за икономически отговор на кризата със сирийските бежанци.

(1) ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 3.
(2) Решение 2002/357/ЕО, ЕОВС на Съвета и Комисията от 26 март 2002 г. относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение
за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания,
от друга страна (ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 1).
3
( ) Решение № 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 15 юни 2006 г. за изменение на протокол 3 към Евро-средиземноморското
споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество (ОВ L 209,
31.7.2006 г., стр. 30).
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(7)

В рамките на международната конференция за подкрепа за Сирия и региона, която се проведе на 4 февруари
2016 г. в Лондон, Йордания заяви намерението си да позволи на сирийските бежанци да участват в официалния
пазар на труда в Йордания и набеляза редица мерки, които ще предприеме за тази цел, по-специално с оглед
създаването на приблизително 200 000 работни места за сирийски бежанци.

(8)

Във връзка с тази инициатива на 12 декември 2015 г. Йордания отправи конкретно искане за временно
облекчаване на правилата за произход, което да бъде предоставено съгласно споразумението, за да се подпомогне
износът на Йордания за Съюза и да се създадат допълнителни възможности за заетост, по-специално за сирийските
бежанци.

(9)

След като разгледа искането на Йордания, Съветът, от името на Съюза, е на мнение, че е обосновано да бъдат
договорени допълнителни правила за произход, които, съгласно условията, посочени в приложението към проекта
на решение на Комитета за асоцииране, приложен към настоящото решение (наричан по-долу „проектът на
решение на Комитета за асоцииране“), по-специално що се отнася до съответните продукти, производствени зони и
създаването на допълнителна заетост за сирийските бежанци, следва да се предоставят като алтернатива на
предвидените в приложение II към протокол 3 към споразумението по отношение на износа от Йордания и следва
да съответстват на прилаганите от Съюза към вноса от най-слаборазвитите държави в рамките на общата система за
преференции/инициативата „Всичко освен оръжие“ (ВОО).

(10)

Приложението към проекта на решение на Комитета за асоцииране следва да се прилага до 31 декември 2026 г.,
като следва да бъде извършен междинен преглед, който да позволи на страните да внесат промени с решение на
Комитета за асоцииране, ако това е необходимо.

(11)

Постигането от страна на Йордания на целта ѝ за създаване на около 200 000 работни места за сирийски
бежанци ще представлява важен етап и във връзка с изпълнението на проекта на решение на Комитета за
асоцииране. Съответно, след като посочената цел бъде постигната, Съюзът и Йордания ще разгледат възможността
за допълнително опростяване на условията, при които производителите от Йордания могат да се ползват от
решението на Комитета за асоцииране.

(12)

Прилагането на приложението към решението на Комитета за асоцииране следва да бъде придружено от
подходящи задължения за наблюдение и докладване, като следва да е възможно да бъде спряно прилагането на
приложението към решението на Комитета за асоцииране, ако условията за прилагането на посоченото
приложение вече не са изпълнени или ако са изпълнени условията за въвеждане на защитни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.
Позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—
Йордания, създаден в съответствие с член 92 от споразумението, във връзка с временното изменение на протокол 3 към
посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътруд
ничество, се основава на приложения към настоящото решение проект на съвместно решение на Комитета за асоцииране.

2.
Незначителни технически поправки в проекта на решение на Комитета за асоцииране могат да бъдат одобрявани от
представителите на Съюза в Комитета за асоцииране, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

След като бъде прието, решението на Комитета за асоцииране се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2016 година.
За Съвета
Председател
F. MOGHERINI
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ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № [1]/2016 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ
от [x/x/]2016 г.
за изменение на протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство
Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и на
списъка на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху
материали без произход, за да могат някои категории продукти, произведени в специални зони за
развитие и промишлени зони, свързани със създаването на работни места за бежанци от Сирия и
за населението на Йордания, да получат статут на продукт с произход
КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави
членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), и поспециално член 94 от споразумението и член 39 от протокол 3 към споразумението,

като има предвид, че:

(1)

Хашемитско кралство Йордания (наричано по-долу „Йордания“) представи пред международната общност
предложения за цялостен подход за икономически отговор на кризата със сирийските бежанци и като част от тази
инициатива на 12 декември 2015 г. отправи конкретно искане за временно облекчаване на правилата за произход,
прилагани съгласно споразумението, за да се подпомогне износът на Йордания за Съюза и да се създадат
допълнителни възможности за заетост, особено за сирийските бежанци, но също така и за населението на
Йордания.

(2)

В рамките на международната конференция за подкрепа за Сирия и региона, която се проведе на 4 февруари
2016 г. в Лондон, Йордания заяви намерението си да насърчи участието на сирийските бежанци на официалния
пазар на труда в Йордания, като във връзка с това предостави 50 000 работни места за сирийски бежанци в
рамките на една година след конференцията с оглед на постигане на общата цел за създаване на приблизително
200 000 работни места през следващите години.

(3)

Временното облекчаване на правилата за произход ще позволи за някои стоки, произведени в Йордания, за целите
на определянето на преференциалното третиране на вноса в Съюза да се прилагат по-малко строги правила за
произход, отколкото обичайно прилаганите. Това временно облекчаване на правилата за произход е част от
подкрепата, която Съюзът предоставя на Йордания във връзка със сирийската криза и с цел намаляване на
разходите, породени от приемането на голям брой сирийски бежанци.

(4)

Съюзът счита, че поисканото облекчаване на правилата за произход би допринесло за постигането на общата цел
за създаване на приблизително 200 000 работни места за сирийски бежанци.

(5)

Облекчаването на правилата за произход ще зависи от определени условия, с които се цели да се гарантира, че от
него се ползват износителите, които подпомагат Йордания в усилията ѝ да осигури заетост за сирийските бежанци.

(6)

Приложението към настоящото решение се прилага за стоки, произведени в производствени обекти, разположени в
специални зони за развитие и промишлени зони в Йордания и допринасящи за създаването на работни места за
сирийски бежанци и за населението на Йордания.

(7)

Целта на тази инициатива е да се насърчат търговията и инвестициите в тези зони за развитие и промишлени зони,
като по този начин се допринесе за подобряването на икономическите възможности и възможностите за заетост
както за сирийските бежанци, така и за населението на Йордания.
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(8)

Поради това приложение II към протокол 3 към споразумението следва да бъде допълнено, за да се конкретизира
списъкът на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без
произход, за да може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход. Този допълнителен списък
на дейностите по обработка или преработка следва да се основава на правилата за произход, прилагани от Съюза
по отношение на вноса от най-слаборазвитите държави в рамките на общата система за преференции/инициативата
„Всичко освен оръжие“.

(9)

Следва да бъде предвидена възможност за спиране на прилагането на приложението към настоящото решение,
установяващо допълнителен списък на дейностите по обработка и преработка, по отношение на конкретен
производствен обект, който не изпълнява условията, посочени в член 1, параграф 1 от приложението към
настоящото решение.

(10)

Следва също така да бъде предвидена възможност за спиране на прилагането на приложението към настоящото
решение по отношение на който и да е от продуктите, изброени в член 2 от приложението към настоящото
решение, внасян в толкова големи количества и при такива условия, че предизвиква или заплашва да причини
сериозни вреди за производителите от Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти на цялата територия
на Съюза или на част от нея или да доведе до сериозни смущения в сектор на икономиката на Съюза в
съответствие с членове 24 и 26 от споразумението.

(11)

Настоящото решение следва да действа през ограничен срок, достатъчен за да се създадат стимули за допълнителни
инвестиции и създаване на работни места, и който следва да изтече на 31 декември 2026 г. Съюзът и Йордания
ще извършат междинен преглед в съответствие с член 1, параграф 7 от приложението към настоящото решение и
могат да изменят приложението към настоящото решение чрез решение на Комитета за асоцииране предвид
натрупания опит от прилагането на настоящото решение.

(12)

Ако Йордания успее да постигне определената в рамките на международната конференция от 4 февруари 2016 г.
цел за създаване на приблизително 200 000 работни места за сирийски бежанци, това би представлявало важен
етап и по отношение на прилагането на настоящото решение, като след него Съюзът и Йордания ще обмислят
допълнително опростяване на мярката за подкрепа. Това би наложило изменение на приложението към
настоящото решение с решение на Комитета за асоцииране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложение II към протокол 3 към споразумението, съдържащо списъка на дейностите по обработка или преработка,
които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да получи статут
на продукт с произход, се изменя и допълва с приложение IIа към протокол 3 към споразумението, съдържащо се в
приложението към настоящото решение.

Член 2
В приложение IIа към протокол 3 към споразумението, съдържащо се в приложението към настоящото решение, са
посочени условията за прилагане и списъкът на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат
извършени върху материали без произход, за да могат продукти, произведени в определени географски райони, в които се
предоставят допълнителни възможности за заетост на сирийските бежанци, да получат статут на продукт с произход.

Член 3
Приложението съставлява неразделна част от настоящото решение.
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Член 4
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му от Комитета за асоцииране.
То се прилага до 31 декември 2026 г.

Съставено в [Аман] [Брюксел] на [x/x/] 2016 г.
За Комитета за асоцииране ЕС—
Йордания,
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ IIа
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СПИСЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ
ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ МАТЕРИАЛИ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА МОЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА ПОЛУЧИ СТАТУТ НА
ПРОДУКТ С ПРОИЗХОД

Член 1
Общи разпоредби

A. Определение за произход
1.
По отношение на продуктите, изброени в член 2, могат да се прилагат и следните правила вместо правилата,
установени в приложение II към протокол 3, при условие че продуктите отговарят на следните условия:
a) дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да
може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход, се изпълняват в производствени обекти,
разположени в една от следните зони за развитие и промишлени зони: Alhussein Bin Abdullah II Industrial CityAlkarak, Aljeeza Industrial Area- Amman, Alqastal Industrial Area- Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al
Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh
Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone и Irbid Alhassan Industrial City,
King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (включително Mafraq
Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman и Muwaqqar Industrial CityAmman; Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa, и
б) общият брой на работниците на всеки производствен обект, разположен в тези зони за развитие и промишлени зони, в
които се обработват или преработват такива продукти, включва сирийски бежанци, чийто дял е равен на най-малко
15 % през първата и втората година след влизането в сила на настоящото приложение, и на най-малко 25 % от
началото на третата година след влизането в сила на настоящото приложение. Съответният дял се изчислява в който и
да е момент след влизането в сила на настоящото приложение, а след това — на годишна база, като се взема предвид
броят на сирийските бежанци, които имат законна и достойна работа на база еквивалент на пълно работно време и са
получили разрешително за работа, валидно за срок от най-малко дванадесет месеца съгласно приложимото законода
телство на Йордания.
2.
Компетентните органи на Йордания следят за спазването на условията, посочени в параграф 1, определят номер на
разрешение на износителите на продукти, отговарящи на тези условия, и незабавно го отнемат, ако условията вече не са
изпълнени.

Б. Доказателство за произход
3.
Доказателството за произход, изготвено в съответствие с настоящото приложение, трябва да съдържа следния текст
на английски език: ‘Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and
authorisation number granted by the competent authorities of Jordan’.(„Дерогация — приложение IIa към протокол 3 —
наименование на зоната за развитие или промишлената зона и номер на разрешението, определен от компетентните
органи на Йордания“.)

В. Административно сътрудничество
4.
Когато в съответствие с член 33, параграф 5 от настоящия протокол, изменен с Решение № 1/2006 на Съвета за
асоцииране ЕС—Йордания (1), митническите органи на Йордания уведомят Европейската комисия или запитващите
митнически органи на държавите — членки на Европейския съюз (наричани по-долу „държавите членки“), за резултатите
от проверката, те уточняват, че продуктите, посочени в член 2, отговарят на условията, посочени в параграф 1.
(1) Решение № 1/2006 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 15 юни 2006 г. за изменение на протокол 3 към Евро-средиземноморското
споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество (ОВ L 209,
31.7.2006 г., стр. 30).
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5.
Ако процедурата по проверка или каквато и да е друга налична информация покаже, че посочените в параграф 1
условия не са изпълнени, Йордания, по своя инициатива или по искане на Европейската комисия или на митническите
органи на държавите членки, провежда подходящи разследвания или организира провеждането на такива разследвания с
необходимата бързина за установяване и предотвратяване на тези нарушения. За тази цел Европейската комисия или
митническите органи на държавите членки могат да участват в разследванията.

Г. Докладване, наблюдение и преглед
6.
Всяка година след влизането в сила на настоящото приложение Йордания представя на Европейската комисия
доклад за действието му и резултатите от него, включително статистически данни за производството и износа на 8цифрово ниво или най-високата налична степен на подробност, и списък с предприятията, които произвеждат в зоните за
развитие и промишлените зони, като посочва процента сирийски бежанци, заети във всяка една от тях по години.
Страните извършват съвместен преглед на тези доклади и на всички въпроси, свързани с прилагането и наблюдението на
настоящото приложение, в рамките на съществуващите органи, създадени съгласно Споразумението за асоцииране, и поспециално в рамките на Подкомитета по промишленост, търговия и услуги. Страните обмислят също така възможността за
включване на съответните международни организации, като например Международната организация на труда и
Световната банка, в процеса на наблюдение.
7.
Четири години след влизането в сила на настоящото приложение страните извършват междинен преглед, за да
преценят дали са необходими изменения с оглед на натрупания опит от прилагането на настоящото приложение и
развитието на конфликта в Сирия. Въз основа на този междинен преглед Комитетът за асоцииране може да разгледа
възможността за евентуални изменения в настоящото приложение.
8.
След като Йордания постигне целта си за улесняване на по-масовото участие на сирийски бежанци на официалния
пазар на труда чрез издаването на общо около 200 000 разрешения за работа на сирийски бежанци, страните ще
разгледат възможностите за по-нататъшно опростяване на разпоредбите на настоящото приложение, като отчетат
развитието на кризата със сирийските бежанци. За тази цел Комитетът за асоцииране може да измени настоящото
приложение.

Д. Спиране на прилагането
9. a) Съюзът може да сезира Комитета за асоцииране, ако счете, че няма достатъчно доказателства, че Йордания или
конкретен производствен обект изпълняват условията, предвидени в параграф 1. В такъв случай при сезирането се
посочва дали неизпълнението на условията, предвидени в параграф 1, е по вина на Йордания или на конкретен
производствен обект.
б) Ако в срок от 90 дни след сезирането му Комитетът за асоцииране не обяви, че e гарантирано изпълнението на
условията, предвидени в параграф 1, или не измени настоящото приложение, прилагането на настоящото
приложение се спира. Степента, в която се спира прилагането, съответства на посочената от Съюза при сезирането
на Комитета за асоцииране.
в) Комитетът за асоцииране може също така да реши да удължи 90-дневния срок, в който спирането поражда
действие, когато Съветът за асоцииране не е предприел някое от действията, посочени в буква б), в рамките на така
удължения срок.
г) Прилагането на настоящото приложение може да бъде възобновено, ако Комитетът за асоцииране вземе такова
решение.
д) В случай на спиране на прилагането настоящото приложение продължава да се прилага за срок от 4 месеца по
отношение на стоки, които преминават транзитно или са временно складирани в митнически складове или
свободни зони в Съюза към датата на спирането на прилагането на приложението и за които надлежно е било
изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение преди датата на
спиране на прилагането му.
Е. Защитен механизъм
10. Ако даден продукт, изброен в член 2 и ползващ се от прилагането на настоящото приложение, се внася в толкова
големи количества и при такива условия, че предизвиква или заплашва да причини сериозна вреда за производителите от
Съюза на подобни или пряко конкурентни продукти на цялата територия на Съюза или на част от нея или да доведе до
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сериозни смущения в сектор на икономиката на Съюза в съответствие с членове 24 и 26 от споразумението, Съюзът може
да отнесе въпроса за разглеждане до Комитета за асоцииране. Ако в срок от 90 дни след като бъде сезиран, Комитетът за
асоцииране не вземе решение за прекратяването на тази сериозна вреда, заплаха от вреда или сериозни смущения или ако
не е намерено друго задоволително решение, прилагането на настоящото приложение се спира по отношение на
съответния продукт, докато Комитетът за асоцииране приеме решение, с което обявява, че сериозната вреда, заплахата от
вреда или сериозните смущения са отпаднали, или докато страните не намерят задоволително решение и не уведомят за
него Комитета по асоцииране.

Ж. Влизане в сила и прилагане
11. Настоящото приложение се прилага от деня на влизане в сила на решението на Комитета за асоцииране, към което
е приложено, до 31 декември 2026 г.

Член 2
Списък на продуктите и дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени
Списъкът на продуктите, за които се прилага настоящото приложение, и правилата по отношение на дейностите по
обработка и преработка, които могат да бъдат прилагани вместо изброените в приложение II, са посочени по-долу.
Приложение I към протокол 3 към споразумението, съдържащо уводни бележки към списъка в приложение II към
протокол 3 от споразумението, се прилага mutatis mutandis към списъка по-долу, при спазване на следните изменения:
В бележка 5.2, втора алинея се добавят следните основни материали:
— стъклени влакна,
— метални влакна.
Текстът на бележка 7.3 се заменя със следното:
За целите на позиции ex 2707 и 2713 прости операции като почистване, декантиране, обезсоляване, водно сепариране,
филтриране, оцветяване, маркиране, получаване на определено сярно съдържание в резултат на смесване на продукти с
различно сярно съдържание или всякаква комбинация от тези или подобни операции не дават статут на продукт с
произход.
ex глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и ци Производство от материали от която и да било позиция,
мент; с изключение на:
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2519

Натрошен естествен магнезиев карбонат (маг Производство от материали от която и да било позиция,
незит), в херметично запечатани контейнери, с изключение на тази на продукта. Може обаче да бъде
и магнезиев оксид, дори чист, различен от използван естествен магнезиев карбонат (магнезит)
електростопен магнезиев оксид или калцини
ран до пълно обезводняване (фритован) маг
незиев оксид

ex глава 27

Минерални горива, минерални масла и про Производство от материали от която и да било позиция,
дукти от тяхната дестилация; битуминозни с изключение на тази на продукта
материали; минерални восъци, с изключение или
на:
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Масла, в които ароматните съставки преобла
дават тегловно по отношение на неаромат
ните, представляващи масла, близки до ми
нералните масла, получени чрез дестилация
на високотемпературни каменовъглени ка
трани, дестилиращи повече от 65 % от своя
обем при температура до 250 °C (включи
телно смесите от петролен спирт и бензол),
предназначени да бъдат използвани като мо
торно гориво или като гориво за отопление

Операции по рафиниране и/или една или повече специ
фични преработки (1)

Нефтени масла или масла от битуминозни
материали, различни от суровите; неупоме
нати, нито включени другаде препарати, съ
държащи тегловно 70 % или повече нефтени
масла или масла от битуминозни материали,
които масла са основен компонент на тези
препарати; отпадъчни масла

Операции по рафиниране и/или една или повече специ
фични преработки (2)

или
Други операции, при които всички използвани мате
риали са класирани в позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват материали от същата
позиция като тази на продукта, при условие че общата
им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода

или
Други операции, при които всички използвани мате
риали са класирани в позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват материали от същата
позиция като тази на продукта, при условие че общата
им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода

Нефтен газ и други газообразни въглеводо Операции по рафиниране и/или една или повече специ
роди
фични преработки
или
Други операции, при които всички използвани мате
риали са класирани в позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват материали от същата
позиция като тази на продукта, при условие че общата
им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода

2712

2713

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен
восък, суров парафин (slack wax), озокерит,
лигнитен восък, торфен восък, други мине
рални восъци и подобни продукти, получени
по синтетичен или друг начин, дори оцве
тени

Операции по рафиниране и/или една или повече специ
фични преработки (2)
или
Други операции, при които всички използвани мате
риали са класирани в позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват материали от същата
позиция като тази на продукта, при условие че общата
им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци Операции по рафиниране и/или една или повече специ
от нефтeни масла или от масла от битуми фични преработки (1)
нозни материали
или
Други операции, при които всички използвани мате
риали са класирани в позиция, различна от тази на про
дукта. Могат обаче да се използват материали от същата
позиция като тази на продукта, при условие че общата
им стойност не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода
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Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен диоксид
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетраборат пентахидрат
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2843

Благородни метали в колоидно състояние; Производство от материали от която и да било позиция,
неорганични или органични съединения на включително от другите материали от позиция 2843
благородните метали, с определен или нео
пределен химичен състав; амалгами на благо
родни метали

ex 2852

– Съединения на живака с вътрешни етери и Производство от материали от която и да било позиция.
техните халогено-, сулфо-, нитро- или ни Стойността на всички използвани материали от позиция
2909 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на
трозопроизводни
продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
– Съединения на живака с нуклеинови кисе
лини и техните соли, с определен или
неопределен химичен състав; други хетеро
циклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция.
Стойността на всички използвани материали от пози
ции 2852, 2932, 2933 и 2934 обаче не трябва да над
вишава 20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 29

Органични химични продукти; с изключение Производство от материали от която и да било позиция,
на:
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Метални алкохолати на алкохоли от настоя Производство от материали от която и да било позиция,
щата позиция и на етанол с изключение на: включително от другите материали от позиция 2905.
Могат обаче да се използват метални алкохолати от на
стоящата позиция, при условие че общата им стойност
не надвишава 20 % от цената на продукта франко за
вода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2905 43;

Манитол; D-Глюцитол (сорбитол); Глицерол

2905 44;
2905 45

Производство от материали от която и да било подпози
ция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да
се използват материали от същата подпозиция като тази
на продукта, при условие че общата им стойност не над
вишава 20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни кисе
лини и техните анхидриди, халогениди, пе
роксиди и пероксикиселини; техните хало
гено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроиз
водни

Производство от материали от която и да било позиция.
Стойността на всички използвани материали от позиции
2915 и 2916 обаче не трябва да надвишава 20 % от це
ната на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 2932

– Вътрешни етери и техните халогено-, Производство от материали от която и да било позиция.
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Стойността на всички използвани материали от позиция
2909 обаче не трябва да надвишава 20 % от цената на
продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

– Циклени ацетали и вътрешни хемиацетали Производство от материали от която и да било позиция
и техните халогено-, сулфо-, нитро- или или
нитрозопроизводни
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само Производство от материали от която и да било позиция.
азотни хетероатоми
Стойността на всички използвани материали от пози
ции 2932 и 2933 обаче не трябва да надвишава 20 %
от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Нуклеинови киселини и техните соли, с Производство от материали от която и да било позиция.
определен или неопределен химичен състав; Стойността на всички използвани материали от позиции
други хетероциклени съединения
2932, 2933 и 2934 обаче не трябва да надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Глава 31

Торове

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и
техните производни; пигменти и други ба
грилни вещества; бои и лакове; китове; ма
стила

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфю Производство от материали от която и да било позиция,
мерийни или тоалетни продукти и козме с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
тични препарати; с изключение на:
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3301

Етерични масла (обезтерпенени или не),
включително така наречените „конкрети“ и
„абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеоре
зини; концентрирани разтвори на етерични
масла в мазнини, в нелетливи масла, във во
съци или в аналогични материали, получени
чрез екстракция или накисване; остатъчни
терпенови субпродукти, получени от обез
терпенването на етеричните масла; арома
тични дестилирани води и водни разтвори
на етерични масла

Производство от материали от която и да е позиция,
включително от материали от различна „група“ (3) от на
стоящата позиция. Могат обаче да се използват мате
риали от същата група като тази на продукта, при усло
вие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената
на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2.8.2016 г.
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ex 3404
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Сапуни, повърхностноактивни органични
продукти, препарати за пране, смазочни пре
парати, изкуствени восъци, восъчни препа
рати, препарати за лъскане или почистване,
свещи и подобни артикули, пасти за модели
ране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъ
болекарството на базата на гипс; с изключе
ние на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

Производство от материали от която и да било позиция

или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

— На базата на парафин, нефтени восъци,
восъци, получени от битуминозни мине
рали, суров парафин (slack wax) или пара
финови отпадъци

Глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на Производство от материали от която и да било позиция,
модифицирани скорбяла или нишесте; ле с изключение на тази на продукта, при което стойността
на всички използвани материали не надвишава 70 % от
пила; ензими
цената на продукта франко завода

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 38

Различни видове продукти на химическата Производство от материали от която и да било позиция,
промишленост; с изключение на:
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3805

Терпентиново масло (есенция), получено при Пречистване чрез дестилация или рафиниране на сурово
производството на целулоза по сулфатен ме терпентиново масло (есенция), получено при производ
тод, пречистено
ството на целулоза по сулфатен метод
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Производство от смолни киселини
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3807

Дървесна смола (дървесен катран от смола)

Дестилация на дървесен катран
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ус Производство, при което стойността на всички използ
корители на боядисване или фиксиране на вани материали не надвишава 70 % от цената на про
багрила и други продукти и препарати (на дукта франко завода
пример препарати за скробване и препарати
за стипцоване), използвани при производ
ството на текстил, хартия, кожи или в по
добни производства, неупоменати, нито
включени другаде: на базата на скорбялни
материали

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни кисе Производство от материали от която и да било позиция,
лини; масла, получени при рафиниране, съ включително от другите материали от позиция 3823
държащи киселини; промишлени мастни ал или
кохоли
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

3824 60

Сорбитол, различен от посочения в подпози Производство от материали от всяка подпозиция, с из
ция 2905 44
ключение на тази на продукта и с изключение на мате
риали от подпозиция 2905 44. Могат обаче да се из
ползват материали от същата подпозиция като тази на
продукта, при условие че общата им стойност не надви
шава 20 % от цената на продукта франко завода
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия; с изклю Производство от материали от която и да било позиция,
чение на:
с изключение на тази на продукта.
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3907

– Съполимер, произведен от поликарбонат и Производство от материали от която и да било позиция,
акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполи с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
мер (ABS)
ползват материали от същата позиция като тази на про
дукта, при условие че общата им стойност не надвишава
50 % от цената на продукта франко завода (4)
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфе
нол А)
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3920

Листове или фолио от йономери

Производство от частична сол на термопластмаса, която
е съполимер на етилен и на метакриловата киселина, ча
стично неутрализиран с метални йони, главно на цинка
или на натрия
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 3921

Фолио от пластмаса, метализирано

Производство от високопрозрачно полиестерно фолио с
дебелина, по-малка от 23 микрона (5)
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 40

Каучук и каучукови изделия; с изключение Производство от материали от която и да било позиция,
на:
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани
или употребявани; бандажи, протектори за
пневматични гуми и колани (предпазни
ленти), от каучук:

– Регенерирани пневматични гуми и бан Регенериране на употребявани гуми
дажи, плътни или кухи (полуплътни), от
каучук

– Други

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тези от позиции 4011 и 4012
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 41

Кожи (различни от кожухарските); с изклю Производство от материали от която и да било позиция,
чение на:
с изключение на тази на продукта
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4101 — 4103

Сурови кожи от едър рогат добитък (вклю Производство от материали от която и да било позиция
чително биволските) или кожи от едноко
питни (пресни или осолени, сушени, варо
сани, пиклирани или консервирани по друг
начин, но недъбени, нито пергаментирани,
нито обработени по друг начин), дори обез
космени или цепени; сурови овчи кожи
(пресни или осолени, сушени, варосани, пи
клирани или консервирани по друг начин,
но недъбени, нито пергаментирани, нито
обработени по друг начин), дори обезкос
мени или цепени, различни от тези, които са
изключени със забележка 1, буква в) към
глава 41; други сурови кожи (пресни или
осолени, сушени, варосани, пиклирани или
консервирани по друг начин, но недъбени,
нито пергаментирани, нито обработени по
друг начин), дори обезкосмени или цепени,
различни от тези, които са изключени със за
бележка 1, буква б) или в) към глава 41

4104 — 4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкосмени, дори Повторно дъбене на дъбени или предварително дъбени
цепени, но необработени по друг начин
кожи от подпозиции 4104 11, 4104 19, 4105 10,
4106 21, 4106 31 или 4106 91,
или
Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

4107, 4112,
4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително Производство от материали от която и да било позиция,
обработени
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват материали от подпозиции 4104 41, 4104 49,
4105 30, 4106 22, 4106 32 и 4106 92 единствено
ако се извършва операция по повторно дъбене на дъбени
или „crust“ кожи в сухо състояние

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки ар Производство от материали от която и да било позиция,
тикули; пътнически артикули, ръчни чанти и с изключение на тази на продукта
други подобни; изделия от черва
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изку Производство от материали от която и да било позиция,
ствени кожухарски кожи; с изключение на: с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

4301

Сурови кожухарски кожи (включително гла Производство от материали от която и да било позиция
вите, опашките, крачетата и други части,
годни за употреба в кожухарството), раз
лични от суровите кожи от позиции 4101,
4102 или 4103

2.8.2016 г.
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Дъбени или апретирани кожухарски кожи,
съединени:
– На платна, на кръстове и други подобни Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и
форми
съединяването на несъединени дъбени или апретирани
кожухарски кожи
– Други

Производство от несъединени дъбени или апретирани
кожухарски кожи

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други Производство от несъединени дъбени или апретирани
артикули от кожухарски кожи
кожухарски кожи от позиция 4302

ex глава 44

Дървен материал и изделия от дървен мате Производство от материали от която и да било позиция,
риал; дървени въглища; с изключение на:
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен над Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване
лъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с
дебелина над 6 mm, рендосан, шлифован
или клинозъбно съединен

ex 4408

Фурнирни листове (включително тези, полу Челно съединяване, рендосване, шлифоване или клино
чени чрез нацепване на слоест дървен мате зъбно съединяване
риал) и развиван фурнир за шперплат, с де
белина, непревишаваща 6 mm, челно съеди
нен, и друг дървен материал, надлъжно на
рязан, нацепен или кръгообразно развит, с
дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан,
шлифован или клинозъбно съединен

ex 4410 —
ex 4413

Пръчки и дървени профили, включително Преработка във форма на пръчки или дървени профили
обработени первази и други подобни обрабо
тени елементи

ex 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни Производство от дъски, неизрязани по размер
амбалажи от дървен материал

ex 4418

– Дърводелски изделия и части за конструк Производство от материали от която и да било позиция,
ции от дърво
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват порести дървесни плочи и покривни шиндри
(„shingles“ и „shakes“)
– Пръчки и дървени профили

Преработка във форма на пръчки или дървени профили

ex 4421

Дървен материал, приготвен за кибритени Производство от дървен материал от която и да било
клечки; дървени клечки или щифтове за обу позиция, с изключение на профилирания дървен мате
вки
риал от позиция 4409

ex глава 51

Вълна, фини и груби животински косми; Производство от материали от която и да било позиция,
прежди и тъкани от конски косми; с изклю с изключение на тази на продукта
чение на:

5106 — 5110

Прежди от вълна, от фини или груби живо Изпридане на естествени влакна или екструдиране на
тински косми или от конски косми
синтетични или изкуствени влакна, придружено от из
придане (6)
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Тъкани от вълна, от фини или груби живо Тъкане (6)
тински косми или от конски косми:
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 52

Памук; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

5204 — 5207

Прежди и конци от памук

Изпридане на естествени влакна или екструдиране на
синтетични или изкуствени влакна, придружено от из
придане (6)

5208 — 5212

Памучни тъкани:

Тъкане (6)
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 53

Други растителни текстилни влакна; хар Производство от материали от която и да било позиция,
тиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на тази на продукта
с изключение на:

5306 — 5308

Прежди от други растителни текстилни Изпридане на естествени влакна или екструдиране на
влакна; хартиени прежди
синтетични или изкуствени влакна, придружено от из
придане (6)

5309 — 5311

Тъкани от други растителни текстилни Тъкане (6)
влакна; тъкани от хартиени прежди:
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5401 — 5406

Прежди, монофиламенти и конци от синте Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
тични или изкуствени нишки
придружено от изпридане, ИЛИ изпридане на есте
ствени влакна (6)

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични или изку Тъкане (6)
ствени нишки:
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5501 — 5507

Щапелни синтетични или изкуствени влакна Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна
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5508 — 5511

Прежди и шевни конци от синтетични или Изпридане на естествени влакна или екструдиране на
изкуствени щапелни влакна
синтетични или изкуствени влакна, придружено от из
придане (6)

5512 — 5516

Тъкани от щапелни синтетични или изку Тъкане (6)
ствени влакна:
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

ex глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни мате
риали; специални прежди; канапи, въжета и
дебели въжета; артикули на въжарството; с
изключение на:

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от изпридане, или изпридане на естествени
влакна
или
Флокиране, придружено от боядисване или печатане (6)

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани,
покрити или ламинирани:
– Иглонабити филцове

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от образуване на тъкани,
Въпреки това:
— полипропиленови нишки от позиция 5402,
— полипропиленови влакна от позиция 5503 или
5506, или
— кабели от полипропиленови нишки от пози
ция 5501,
чиято линейна плътност във всички случаи на единична
нишка или влакно е по-малка от 9 dtex,
могат да бъдат използвани, при условие че общата им
стойност не надвишава 40 % от цената на продукта
франко завода
или
Единствено образуване на тъкани в случая на филц, из
работен от естествени влакна (6)

– Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от образуване на тъкани,
или
Единствено образуване на тъкани в случая на друг филц,
изработен от естествени влакна (6)

5603

Нетъкани текстилни материали, дори им Която и да било преработка без тъкане, включително
прегнирани, промазани, покрити или лами пробиване с игли
нирани

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текс
тил; текстилни прежди, ленти и подобни
форми от позиция 5404 или 5405, импрег
нирани, промазани, покрити или обвити с
каучук или с пластмаси:
– Нишки и въжета от каучук, покрити с Производство от нишки или въжета от каучук, непо
крити с текстил
текстил
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Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от изпридане, или изпридане на естествени
влакна (6)

5605

Метални и метализирани прежди, дори об Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
вити, съставени от текстилни прежди, от придружено от изпридане, или изпридане на естествени
ленти или от подобни форми от позиция и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна (6)
5404 или 5405, комбинирани с метал под
формата на конци, ленти или прах или по
крити с метал

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни
форми от позиция 5404 или 5405, раз
лични от тези от позиция 5605 и различни
от обвитите прежди от конски косми; ше
нилна прежда; прежди, наречени „във ве
рижка“

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от изпридане, или изпридане на естествени
и/или щапелни синтетични или изкуствени влакна
или
Изпридане, придружено от флокиране
или
Флокиране, придружено от боядисване (6)

Глава 57

Килими и други подови настилки от текс Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични
тилни материали:
или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от
синтетични или изкуствени нишки, придружено във
всеки от случаите от тъкане
или
Производство от прежди от кокосови влакна или сизал,
или юта
или
Флокиране, придружено от боядисване или от печатане
или
Тъфтинг, придружен от боядисване или печатане
Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от техники за обработка без тъкане, вклю
чително пробиване с игли (6)
Въпреки това:
— полипропиленови нишки от позиция 5402,
— полипропиленови влакна от позиция 5503 или
5506, или
— кабели от полипропиленови нишки от позиция
5501,
чиято линейна плътност във всички случаи на единична
нишка или влакно е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат
използвани, при условие че тяхната обща стойност не
надвишава 40 % от цената на продукта франко завода
Тъканите от юта могат да бъдат използвани като основа

ex глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дан Тъкане (6)
тели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с из или
ключение на:
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода
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5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flan Производство от материали от която и да било позиция,
dres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други по с изключение на тази на продукта
добни) и ръчно бродирани гоблени (напри
мер с полегат бод, с кръстосан бод), дори
конфекционирани

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 50 % от цената на про
дукта франко завода

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени
материали от видовете, употребявани за под
вързване на книги или в картонажното
производство, производството на калъфи или
за подобни приложения; копирни платна
или транспаранти за рисуване; платна, подго
твени за рисуване; твърдо гумирано платно и
подобни твърди тъкани от видовете, използ
вани в шапкарството

5902

Тъкане, придружено от боядисване или от флокиране,
или от промазване
или
Флокиране, придружено от боядисване или от печатане

Платна за пневматични гуми, получени на
основата на прежди с висока здравина, от
найлон или от други полиамиди, от полие
стери или от вискозна коприна:

– Съдържащи тегловно не повече от 90 % Тъкане
текстилни материали

– Други

Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
придружено от тъкане

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити Тъкане, придружено от боядисване или от промазване
или ламинирани с пластмаси, различни от или
тези от позиция 5902
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови на Тъкане, придружено
стилки, съставени от един слой или от едно промазване (6)
покритие, нанесено върху текстилна основа,
дори изрязани

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

от

боядисване

или

– Импрегнирани, промазани, покрити или Тъкане, придружено от боядисване или от промазване
ламинирани с каучук, пластмаси или
други материали

от
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Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични
или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от
синтетични или изкуствени нишки, придружено във
всеки от случаите от тъкане
или
Тъкане, придружено от боядисване или от промазване
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода (6):

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от пози
ция 5902:

– Трикотажни или плетени тъкани

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични
или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от
синтетични или изкуствени нишки, придружено във
всеки от случаите от плетене
или
Плетене, придружено от боядисване или от промазване
или
Боядисване на прежди от естествени влакна, придру
жено от плетене (6)

– Други тъкани от прежди от синтетични Екструдиране на синтетични или изкуствени влакна,
нишки, съдържащи тегловно повече от придружено от тъкане
90 % текстилни материали

– Други

Тъкане, придружено от боядисване или от промазване
или
Боядисване на прежди от естествени влакна, придру
жено от тъкане

5907

Други импрегнирани, промазани или по Тъкане, придружено от боядисване или от флокиране,
крити тъкани; рисувани платна за театрални или от промазване
декори, за фон на ателиета или за анало или
гични приложения
Флокиране, придружено от боядисване или от печатане
или
Печатане, придружено от поне две подготвителни или
довършителни операции (като почистване, избелване,
мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане,
преработка за придаване на устойчивост на свиване, дъл
готрайно апретиране, декатиране, импрегниране, попра
вяне и почистване от възли и грапавини), при условие
че стойността на използваната непечатана тъкан не над
вишава 47,5 % от цената на продукта франко завода
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Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от
текстилни материали, за лампи, нагреватели,
запалки, свещи или за други подобни; наже
жаващи се чорапчета и тръбовидни плетени
платове, служещи за тяхното производство,
дори импрегнирани:
– Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от тръбовидни плетени платове

– Други

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

Технически артикули от вид, подходящ за
промишлено приложение:
– Полиращи дискове или пръстени, раз Тъкане
лични от тези от филц от позиция 5911
– Тъкани от видовете, обикновено използ Тъкане (6)
вани за производство на хартия или за
други технически цели, филцови или не
филцови, дори импрегнирани или прома
зани, тръбовидни или безконечни, с една
или с няколко основи и/или вътъци, или
плоскотъкани с няколко основи и/или въ
тъци, от позиция 5911
– Други

Екструдиране на прежди от синтетични или изкуствени
нишки ИЛИ изпридане на естествени или щапелни син
тетични или изкуствени влакна, придружено от
тъкане (6)
или
Тъкане, придружено от боядисване или от промазване

Глава 60

Трикотажни платове

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични
или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от
синтетични или изкуствени нишки, придружено във
всеки от случаите от плетене
или
Плетене, придружено от боядисване или от флокиране,
или от промазване
или
Флокиране, придружено от боядисване или от печатане
или
Боядисване на прежди от естествени влакна, придру
жено от плетене
или
Пресукване или текстуриране, придружено от плетене,
при условие че стойността на използваните непресукани
и нетекстурирани прежди не надвишава 47,5 % от це
ната на продукта франко завода

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трико
тажни или плетени:
– Получени чрез съшиване или съединяване Производство от тъкани
по друг начин на две или повече парчета
трикотажна или плетена тъкан, които са
били изрязани във форма или получени
направо във форма

L 208/30

Официален вестник на Европейския съюз

BG

– Други

2.8.2016 г.

Изпридане на естествени и/или щапелни синтетични
или изкуствени влакна или екструдиране на прежди от
синтетични или изкуствени нишки, придружено във
всеки от случаите от плетене (плетени продукти, полу
чени във форма)
или
Боядисване на прежди от естествени влакна, придру
жено от плетене (плетени продукти, получени във
форма) (6)

ex глава 62

Облекла и допълнения за облеклата, раз Производство от тъкани
лични от трикотажните или плетените; с из
ключение на:

6213 и 6214

Носни кърпи и джобни кърпички, шалове,
ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили,
була и воалетки и подобни артикули:
– Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително
рязане)
ИЛИ
Производство от небродирани тъкани, при условие че
стойността на използваните небродирани тъкани не над
хвърля 40 % от цената на продукта франко завода (7)
ИЛИ
Конфекциониране, предшествано от печатане, придру
жено от поне две подготвителни или довършителни опе
рации (като почистване, избелване, мерсеризиране, тер
мофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за
придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апре
тиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почи
стване от възли и грапавини), при условие че стойността
на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 %
от цената на продукта франко завода (6) (7)

– Други

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително
рязане)
или
Конфекциониране, последвано от печатане, придружено
от поне две подготвителни или довършителни операции
(като почистване, избелване, мерсеризиране, термофик
сиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване
на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, де
катиране, импрегниране, поправяне и почистване от
възли и грапавини), при условие че стойността на из
ползваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от
цената на продукта франко завода (6) (7)

6217

Други конфекционирани допълнения за
облекла; части за облекла или за допълнения
за облекла, различни от тези от пози
ция 6212:
– Бродирани

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително
рязане)
или
Производство от небродирани тъкани, при условие че
стойността на използваните небродирани тъкани не над
вишава 40 % от цената на продукта франко завода (7)
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– Огнеустойчива екипировка от тъкани, по Тъкане, придружено от конфекциониране (включително
крити с фолио от алуминизиран полиестер рязане)
или
Промазване, при условие че стойността на използваната
непромазана тъкан не надвишава 40 % от цената на про
дукта франко завода, придружено от конфекциониране
(включително рязане) (7)
– Междинна подплата за яки и ръкавели, Производство от материали от която и да било позиция,
изрязана
с изключение на тази на продукта, при което стойността
на всички използвани материали не надвишава 40 % от
цената на продукта франко завода
ex глава 63

Други конфекционирани текстилни арти Производство от материали от която и да било позиция,
кули; асортименти; парцали и употребявани с изключение на тази на продукта
облекла и текстилни артикули; парцали; с
изключение на:

6301 — 6304

Одеяла, спално бельо и т.н.; пердета и т.н.;
други артикули за обзавеждане:
– От филц, от нетъкан текстил

Която и да било преработка без тъкане, включително
пробиване с игли, придружено от конфекциониране
(включително рязане)

– Други:
– – Бродирани

Тъкане или плетене, придружено от конфекциониране
(включително рязане)
или
Производство от небродирани тъкани, при условие че
стойността на използваните небродирани тъкани не над
хвърля 40 % от цената на продукта франко завода (7) (8)

– – Други

Тъкане или плетене, придружено от конфекциониране
(включително рязане)

6305

Амбалажни чували и торбички

Тъкане или плетене и конфекциониране (включително
рязане) (6)

6306

Покривала и външни щори; палатки; платна
за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи;
артикули за къмпинг:
– От нетъкан текстил

Която и да било преработка без тъкане, включително
пробиване с игли, придружено от конфекциониране
(включително рязане)

– Други

Тъкане, придружено от конфекциониране (включително
рязане) (6) (7)
или
Промазване, при условие че стойността на използваната
непромазана тъкан не надхвърля 40 % от цената на про
дукта франко завода, придружено от конфекциониране
(включително рязане)

6307

Други конфекционирани артикули, включи Производство, при което стойността на всички използ
телно шаблоните за облекла
вани материали не надвишава 40 % от цената на про
дукта франко завода
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Всяко изделие от асортимента трябва да отговаря на пра
вилото, което би се прилагало към него, ако то не е
включено в асортимента. Могат обаче да бъдат вклю
чени артикули без произход, при условие че тяхната
обща стойност не надвишава 25 % от цената на асорти
мента франко завода

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани
и от конци, дори с приспособления, за изра
ботване на килими, на гоблени, на броди
рани покривки за маси или салфетки или на
подобни текстилни артикули, в опаковки за
продажба на дребно

ex глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за Производство от материали от която и да било позиция,
тях; с изключение на:
с изключение на комплекти, състоящи се от горни части
на обувки, фиксирани върху вътрешните ходила или
върху други части на ходилата от позиция 6406

6406

Части за обувки (включително горните части, Производство от материали от която и да било позиция,
дори фиксирани върху ходила, различни от с изключение на тази на продукта
външните ходила); сменяеми вътрешни хо
дила, табан хастари и подобни сменяеми ар
тикули; гети, гамаши и подобни артикули и
техните части

Глава 65

Шапки и части за шапки

ex глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, Производство от материали от която и да било позиция,
слюда или аналогични материали, с изклю с изключение на тази на продукта
чение на:
или

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
ex 6803

Изделия от естествени или агломерирани Производство от обработени шисти
шисти

ex 6812

Изделия от азбест; изделия от смеси на ба Производство от материали от която и да било позиция
зата на азбест или на базата на азбест и на
магнезиев карбонат

ex 6814

Изделия от слюда, включително агломери Производство от обработена слюда (включително агло
рана или възстановена слюда, върху под мерирана или възстановена слюда)
ложка от хартия, от картон или от други ма
териали

Глава 69

Керамични продукти

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 70

Стъкло и изделия от стъкло, с изключение Производство от материали от която и да било позиция,
на:
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

7006

Стъкло от позиция 7003, 7004 или 7005,
извито, с полегато изрязан край, гравирано,
продупчено
– Субстрати от стъклени плоскости, покрити Производство от непокрит субстрат от стъклени плоско
с тънък диелектричен слой, полупровод сти от позиция 7006
ници съгласно стандартите на SEMII (9)
– Други

Производство от материали от позиция 7001
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7010

7013

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бур
канчета, тубички, ампули и други съдове за
транспорт или амбалаж от стъкло; буркани
за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и
други средства за затваряне от стъкло

Стъклени предмети за сервиране, за кухня,
тоалетни и канцеларски прибори, стайни
украшения или предмети с подобна упо
треба, различни от тези от позиция 7010
или 7018

L 208/33

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Рязане на изделия от стъкло, при условие че общата
стойност на използваните ненарязани изделия от стъкло
не надвишава 50 % от цената на продукта франко за
вода
Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Рязане на изделия от стъкло, при условие че общата
стойност на използваните ненарязани изделия от стъкло
не надвишава 50 % от цената на продукта франко за
вода
или
Ръчно украсяване (с изключение на ситопечат) на ръчно
издухани изделия от стъкло, при условие че общата
стойност на използваните ръчно издухани изделия от
стъкло не надвишава 50 % от цената на продукта
франко завода

ex 7019

Изделия от стъклени влакна (различни от Производство от:
преждите)
— неоцветени снопчета, ровинг, прежди или нарязани
влакна, или
— стъклена вата

ex глава 71

7106, 7108 и
7110

Естествени или култивирани перли, скъпо
ценни или полускъпоценни камъни, благо
родни метали, плакета или дублета от благо
родни метали и изделия от тези материали;
бижутерийна имитация; монети, с изключе
ние на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Благородни метали:

– В необработени форми

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тези от позиции 7106, 7108 и 7110
или
Електролитно, термично или химично разделяне на бла
городни метали от позиция 7106, 7108 или 7110
или
Топене и/или сплавяне на благородни метали от пози
ции 7106, 7108 или 7110 един с друг или с неблаго
родни метали

– В полуобработени форми или на прах

ex 7107,
ex 7109 и
ex 7111

Производство от благородни метали в необработени
форми

Плакета или дублета от благородни метали Производство от плакета или дублета от благородни ме
тали върху метали, в необработени форми
върху метали, в полуобработени форми
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7115

Други изделия от благородни метали или от Производство от материали от която и да било позиция,
плакета или дублета от благородни метали
с изключение на тази на продукта

7117

Бижутерийна имитация

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство от части от неблагородни метали, непосре
брени, непозлатени или неплатинирани, при условие че
стойността на всички използвани материали не надви
шава 50 % от цената на продукта франко завода

ex глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана; с из Производство от материали от която и да било позиция,
ключение на:
с изключение на тази на продукта

ex 7301

Шпунтови прегради

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, Производство от материали от позиция 7206
желязо или стомана: релси, контрарелси и
зъбни гребени, стрелки, върхове на сърце
вини, лостове за насочване на стрелките и
други елементи за кръстосване или смяна на
посоките, траверси, клинове, накладки,
втулки, релсови подложки, затягащи планки,
планки и щанги за раздалечаване и други ча
сти, специално предназначени за поставя
нето, съединяването или фиксирането на рел
сите

7304, 7305 и
7306

Тръби и кухи профили, от желязо или сто Производство от материали от позиция 7206, 7207,
мана
7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220
или 7224

ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи от неръж Струговане, пробиване, райбероване (зенковане), наряз
даема стомана
ване на резба, почистване на чеплъци и мустаци и песъ
коструйно почистване на ковани заготовки, при условие
че общата стойност на използваните ковани заготовки
не надвишава 35 % от цената на продукта франко за
вода

7308

Конструкции и части за конструкции (напри
мер мостове и елементи за мостове, врати на
шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони,
скели, покриви, врати и прозорци и техните
каси и прагове за врати, рулетки за затва
ряне, перила и други) от чугун, желязо или
стомана, с изключение на сглобяемите кон
струкции от позиция 9406; ламарини,
пръти, профили, тръби и други подобни, от
чугун, желязо или стомана, изработени с
оглед тяхното използване в конструкцията

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Не могат обаче да се
използват профили, получени чрез заваряване, от пози
ция 7301

ex 7315

Вериги за сняг

Производство, при което стойността на всички използ
вани материали от позиция 7315 не надвишава 50 % от
цената на продукта франко завода

ex глава 74

Мед и изделия от мед; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необрабо Производство от материали от която и да било позиция
тен вид

ex глава 76

Алуминий и изделия от алуминий; с изклю Производство от материали от която и да било позиция,
чение на:
с изключение на тази на продукта

Производство от материали от позиция 7207
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7601

Необработен алуминий

Производство от материали от която и да било позиция

7607

Алуминиево фолио (дори напечатано или Производство от материали от която и да било позиция,
фиксирано върху хартия, картон, пластмаси с изключение на тази на продукта и на позиция 7606
или подобни подложки), с дебелина, непре
вишаваща 0,2 mm (без подложката)

ex глава 78

Олово и изделия от олово, с изключение на: Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

7801

Необработено олово:
– Рафинирано олово

Производство от материали от която и да било позиция

– Друго

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Не могат обаче да се
използват отпадъци и отломки от позиция 7802

Глава 80

Калай и изделия от калай

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

ex глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и Производство от материали от която и да било позиция,
прибори за хранене от неблагородни метали; с изключение на тази на продукта
части за тези артикули от неблагородни ме или
тали; с изключение на:
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8206

Комплекти, пригодени за продажба на Производство от материали от която и да било позиция,
дребно, съставени най-малко от два инстру с изключение на тези от позиции 8202 — 8205. В ком
мента от позиции 8202 — 8205
плекта обаче могат да бъдат включени инструменти от
позиции 8202 — 8205, при условие че общата им
стойност не надвишава 15 % от цената на комплекта
франко завода

8211

Ножове (различни от тези от позиция 8208),
с режещо острие или назъбени, включително
и малките затварящи се косери за градинар
ството и техните остриета

8214

Други ножарски артикули (например ма Производство от материали от която и да било позиция,
шинки за стригане, остриета за разцепване, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
сатъри, месарски или кухненски брадвички ползват дръжки от неблагородни метали
и ножове за разрязване на хартия); инстру
менти и комплекти от инструменти за мани
кюр или педикюр (включително пили за
нокти)

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъ Производство от материали от която и да било позиция,
жици за обиране на пяна, лопатки за торти, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
специални ножове за риба или за масло, ползват дръжки от неблагородни метали
щипки за захар и подобни артикули

ex глава 83

Различни изделия от неблагородни метали; с Производство от материали от която и да било позиция,
изключение на:
с изключение на тази на продукта

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват остриета и дръжки на ножове от неблагородни
метали

или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни арти Производство от материали от която и да било позиция,
кули за сгради и приспособления за автома с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
тично затваряне на врати
ползват други материали от позиция 8302, при условие
че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на
продукта франко завода

ex 8306

Статуетки и други предмети за украса, от не Производство от материали от която и да било позиция,
благородни метали
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват други материали от позиция 8306, при условие
че общата им стойност не надвишава 30 % от цената на
продукта франко завода

ex глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и Производство от материали от която и да било позиция,
механизми; части за тези машини или апа с изключение на тази на продукта
рати; с изключение на:
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8401

Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) Производство, при което стойността на всички използ
топлоотделящи елементи (касети) за ядрени вани материали не надвишава 70 % от цената на про
реактори; машини и апарати за изотопно дукта франко завода
разделяне

8407

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно Производство, при което стойността на всички използ
или ротационно действие (Ванкел), с искрово вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
запалване

8408

Бутални двигатели със запалване чрез ком Производство, при което стойността на всички използ
пресия (дизелов двигател или дизелов двига вани материали не надвишава 70 % от цената на про
тел с термостартер)
дукта франко завода

8427

Кари високоповдигачи; други товарно-разто Производство, при което стойността на всички използ
варни кари, снабдени с подемно устройство вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 85

Електрически машини и апарати, електрома
териали и техните части; апарати за запис
ване или възпроизвеждане на звук, апарати
за записване или възпроизвеждане на телеви
зионен образ и звук и части и принадлежно
сти за тези апарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

8501, 8502

или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Електрически двигатели и генератори; Елек Производство от материали от която и да било позиция,
трогенериращи агрегати и електрически рота с изключение на тази на продукта и на позиция 8503
ционни преобразуватели
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

2.8.2016 г.
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Портативни електрически лампи, предназна
чени да функционират с помощта на соб
ствен източник на енергия (например с бате
рии, акумулатори, магнети), различни от ос
ветителните апарати от позиция 8512
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Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Апарати за записване на звук; апарати за въз Производство от материали от която и да било позиция,
произвеждане на звук; апарати за записване с изключение на тази на продукта и на позиция 8522
и възпроизвеждане на звук
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане Производство от материали от която и да било позиция,
на образ и звук, дори с вграден приемател на с изключение на тази на продукта и на позиция 8522
образ и звук (видеотунер)
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8523

Носители, без запис, подготвени за записване Производство, при което стойността на всички използ
на звук или за аналогични записвания, раз вани материали не надвишава 70 % от цената на про
лични от продуктите от глава 37
дукта франко завода

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване
или телевизия, дори с вграден приемателен
апарат или апарат за записване или въз
произвеждане на звук; телевизионни камери,
цифрови фотоапарати и други записващи ви
деокамери

8526

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта и на позиция 8529
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Апарати за радиозасичане и радиосондиране Производство от материали от която и да било позиция,
(радари), радионавигационни апарати и апа с изключение на тази на продукта и на позиция 8529
рати за радиотелеуправление
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, Производство от материали от която и да било позиция,
дори комбинирани в една кутия с апарат за с изключение на тази на продукта и на позиция 8529
записване или възпроизвеждане на звук или или
с часовниково устройство
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8528

Монитори и прожекционни апарати, без
вграден приемателен телевизионен апарат;
приемателни телевизионни апарати, дори с
вграден приемателен апарат за радиораз
пръскване или с апарат за записване или въз
произвеждане на звук или образ

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта и на позиция 8529
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода
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Апаратура за прекъсване, разединяване, за
щита, разклоняване, включване или свърз
ване на електрически вериги; конектори за
оптични влакна, снопове или кабели от оп
тични влакна; табла, панели, конзоли, пул
тове, шкафове и други подобни за електриче
ско управление или разпределение

2.8.2016 г.

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта и на позиция 8538
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8540 11 и
8540 12

Електроннолъчеви тръби за телевизионни Производство, при което стойността на всички използ
приемници, включително тръбите за видео вани материали не надвишава 70 % от цената на про
монитори
дукта франко завода

от ex 8542 31
до ex 8542 33
и ex 8542 39

Монолитни интегрални схеми

Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 50 % от цената на про
дукта франко завода
или
Процес на дифузия, при която интегралните схеми се
формират върху полупроводникова подложка чрез се
лективно въвеждане на подходящ легиращ примес, дори
сглобени и/или изпитани в държава, която не е страна
по споразумението

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните Производство, при което стойността на всички използ
кабели) и други изолирани електрически вани материали не надвишава 70 % от цената на про
проводници (дори лакирани или анодно ок дукта франко завода
сидирани), снабдени или не с части за свърз
ване; кабели от оптични влакна, съставени от
отделно облицовани влакна, дори съдър
жащи електрически проводници или снаб
дени с части за свързване

8545

Графитни електроди, графитни четки, въ Производство, при което стойността на всички използ
глени за лампи или батерии и други арти вани материали не надвишава 70 % от цената на про
кули от графит или от друг въглерод, със дукта франко завода
или без метал, за електрически приложения

8546

Изолатори за електричество от всякакви ма Производство, при което стойността на всички използ
териали
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

8547

Изолационни части, изцяло от изолиращи Производство, при което стойността на всички използ
материали или съдържащи обикновени ме вани материали не надвишава 70 % от цената на про
тални части за сглобяване (например фасунги дукта франко завода
с резба), вградени в масата им, за машини,
апарати или електрически инсталации, раз
лични от изолаторите от позиция 8546; изо
лационни тръби и техните части за свърз
ване, от неблагородни метали с вътрешна из
олация

8548

Остатъци и отпадъци от електрически бате Производство, при което стойността на всички използ
рии, съставени от един или от няколко гал вани материали не надвишава 70 % от цената на про
ванични елемента, и от електрически акуму дукта франко завода
латори; електрически батерии, съставени от
един или няколко галванични елемента, не
годни за употреба, и електрически акумула
тори, негодни за употреба; електрически ча
сти за машини или апарати, неупоменати,
нито включени другаде в настоящата глава

2.8.2016 г.
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Глава 86

Превозни средства и оборудване за железо Производство, при което стойността на всички използ
пътни или подобни линии и техните части; вани материали не надвишава 70 % от цената на про
механични сигнализационни устройства дукта франко завода
(включително електромеханичните) за кому
никационни пътища.

ex глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, Производство, при което стойността на всички използ
мотоциклети и велосипеди и други сухо вани материали не надвишава 70 % от цената на про
пътни превозни средства, техните части и дукта франко завода
принадлежности; с изключение на:

8711

Мотоциклети (включително мотопедите) и Производство от материали от която и да било позиция,
велосипеди със спомагателен двигател, със с изключение на тази на продукта
или без кош; кошове
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски,
измерителни, контролиращи или прецизи
ращи инструменти и апарати; медико-хирур
гически инструменти и апарати; части и при
надлежности за тези инструменти или апа
рати, с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

9002

Лещи, призми, огледала и други оптични Производство, при което стойността на всички използ
елементи от всякакви материали, монтирани, вани материали не надвишава 70 % от цената на про
за инструменти или апарати, различни от съ дукта франко завода
щите тези артикули, от оптически необрабо
тено стъкло

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито Производство, при което стойността на всички използ
включени другаде в настоящата глава, за ма вани материали не надвишава 70 % от цената на про
шини, апарати, инструменти или артикули дукта франко завода
от глава 90

Глава 91

Часовникарски изделия

Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебели
ровка; спални артикули и други подобни; ос
ветителни тела, неупоменати, нито включени
другаде; рекламни лампи, светлинни над
писи, светлинни указателни табели и по
добни артикули; сглобяеми конструкции

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта

ex глава 95

или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

Играчки, игри, артикули за забавление или Производство от материали от която и да било позиция,
за спорт; техните части и принадлежности, с с изключение на тази на продукта
изключение на:
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

ex 9506

Стикове за голф и техните части

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват грубо оформени заготовки за изработване на
глави за стикове за голф

L 208/40
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Разни видове изделия; с изключение на:
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Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта
или
Производство, при което стойността на всички използ
вани материали не надвишава 70 % от цената на про
дукта франко завода

9601 и 9602

Обработени слонова кост, кости, черупки на Производство от материали от която и да било позиция
костенурки, рога, еленови рога, корали, се
деф и други животински материали за рез
барство и изделия от тези материали (вклю
чително изделията, получени чрез отливане).
Обработени растителни или минерални мате
риали за резбарство и изделия от тези мате
риали; отляти или резбовани изделия от во
сък, от парафин, от стеарин, от естествени
гуми или от естествени смоли, от пасти за
моделиране и други отляти или резбовани
изделия, неупоменати, нито включени дру
гаде; обработен невтвърден желатин, разли
чен от този в позиция 3503, и изделия от
невтвърден желатин

9603

Метли и четки, дори представляващи части Производство, при което стойността на всички използ
от машини, от апарати или от превозни сред вани материали не надвишава 70 % от цената на про
ства, механични ръчни метли, различни от дукта франко завода
тези с двигател, четки и метлички от пера;
готови глави за четкарски артикули; тампони
и валяци за боядисване; чистачки от каучук
или от аналогични меки материали

9605

Пътнически комплекти за личен тоалет, Всяко изделие от комплекта трябва да отговаря на пра
шиене или почистване на обувки или на вилото, което би се прилагало към него, ако то не е
включено в комплекта. Могат обаче да бъдат включени
облекла
артикули без произход, при условие че общата им стой
ност не надвишава 15 % от цената на комплекта франко
завода

9606

Копчета и секретни копчета; форми за коп Производство:
чета и други части за копчета или за се — от материали от която и да било позиция, с изклю
кретни копчета; заготовки за копчета
чение на тази на продукта, и
— при което стойността на всички използвани мате
риали не надвишава 70 % от цената на продукта
франко завода

9608

Химикалки; флумастери и маркери с филцов
фитил или с други порьозни връхчета; авто
матични писалки с пера и други автома
тични писалки; дубликаторни писалки; авто
матични моливи; държатели за писалки и
моливи и подобни държатели; части за тези
артикули (включително капачките и закачал
ките), с изключение на артикулите от пози
ция 9609

Производство от материали от която и да било позиция,
с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се из
ползват писци или върхове за писци от същата позиция
като тази на продукта
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9612

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, Производство:
напоени с мастило или обработени по друг — от материали от която и да било позиция, с изклю
начин с цел да оставят отпечатъци, дори на
чение на тази на продукта, и
вити на ролки или в пълнители; тампони за
—
при което стойността на всички използвани мате
печат, дори напоени, със или без кутия
риали не надвишава 70 % от цената на продукта
франко завода

9613 20

Газови джобни запалки за многократно пъл Производство, при което общата стойност на използва
нене
ните материали от позиция 9613 не надвишава 30 % от
цената на продукта франко завода

9614

Лули (включително главите за лули), цига Производство от материали от която и да било позиция
рета за пури и за цигари, и техните части

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

За специалните условия, отнасящи се до „специфичните преработки“, вж. уводни бележки 7.1 и 7.3.
За специалните условия, отнасящи се до „специфичните преработки“, вж. уводна бележка 7.2.
Под „група“ се разбира всяка част от позицията, която е отделена от останалите части с точка и запетая.
Ако продуктите са съставени от материали, класирани едновременно в позиции 3901 — 3906, от една страна, и в позиции
3907 — 3911, от друга страна, настоящото ограничение се прилага само за тази група материали, която преобладава тегловно в про
дукта.
Следните видове фолио се считат за високопрозрачни: фолио, чието оптично затъмняване, измерено в съответствие с ASTM-D
1003-16 по мътномер на Гарднър (т.е. коефициент на помътняване), е под 2 %.
За специалните условия, отнасящи се до продуктите, произведени от смесени текстилни материали, вж. уводна бележка 5.
Вж. уводна бележка 6.
За трикотажните или плетените артикули, които не са еластични или гумирани и са получени чрез зашиване или съединяване по
друг начин на парчета от трикотажни или плетени тъкани (изрязани във форма или изработени директно във форма), вж. уводна бе
лежка 6.
SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1316 НА СЪВЕТА
от 26 юли 2016 година
за изменение на Решение 2009/908/ЕС за установяване на мерките за прилагане на Решението на
Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на
подготвителните органи на Съвета
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Решение 2009/881/ЕС на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на
Съвета (1), и по-специално член 4 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Решение 2009/908/ЕС (2) Съветът установи реда, по който държавите — членки на Европейския съюз,
изпълняват председателството на Съвета от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2020 г., и определи разпределението на
поредните председателства по групи от три държави членки.

(2)

На 1 юли 2013 г. Европейският съюз се разшири с включването на Хърватия като нова държава членка.

(3)

Една държава членка оповести публично, че ще се оттегли от Съюза, въпреки че все още не е получена
нотификация по член 50 ДЕС от нейното правителство. Редът на председателствата на Съвета следва да бъде
изменен, за да се вземе предвид това обстоятелство, без да се засягат правата и задълженията на същата държава
членка.

(4)

Съветът следва да установи реда, по който ще се изпълнява председателството на Съвета в близко бъдеще. Този ред
следва да се определи в съответствие с критериите, посочени в Договорите и в Решение 2009/881/ЕС на
Европейския съвет. Решение 2009/908/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване на мерките за прилагане на Решението на
Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на
Съвета се изменя, както следва:
1) Член 1 се заменя със следното:
„Член 1
Редът, по който държавите членки ще изпълняват председателството на Съвета от 1 юли 2017 г. до 31 декември
2030 г., както и разпределението на поредните председателства по групи от три държави членки са установени в
приложение I към настоящото решение.“
2) Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
Преди 31 декември 2029 г. Съветът взема решение относно реда, по който държавите членки ще изпълняват председа
телството на Съвета от 1 януари 2031 г.“
3) Текстът на приложение I към Решение 2009/908/ЕС се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящото
решение.
(1) ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 50.
(2) Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет
относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (ОВ L 322, 9.12.2009 г.,
стр. 28).
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Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Прилага се от 1 юли 2017 г.
Публикува се в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2016 година.
За Съвета
Председател
M. LAJČÁK
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Проект на график за председателствата на Съвета (*)
Нидерландия (**)

януари—юни

2016 г.

Словакия (**)

юли—декември

2016 г.

Малта (**)

януари—юни

2017 г.

Естония

юли—декември

2017 г.

България

януари—юни

2018 г.

Австрия

юли—декември

2018 г.

Румъния

януари—юни

2019 г.

Финландия

юли—декември

2019 г.

Хърватия

януари—юни

2020 г.

Германия

юли—декември

2020 г.

Португалия

януари—юни

2021 г.

Словения

юли—декември

2021 г.

Франция

януари—юни

2022 г.

Чешка република

юли—декември

2022 г.

Швеция

януари—юни

2023 г.

Испания

юли—декември

2023 г.

Белгия

януари—юни

2024 г.

Унгария

юли—декември

2024 г.

Полша

януари—юни

2025 г.

Дания

юли—декември

2025 г.

Кипър

януари—юни

2026 г.

Ирландия

юли—декември

2026 г.

Литва

януари—юни

2027 г.

Гърция

юли—декември

2027 г.

Италия

януари—юни

2028 г.

Латвия

юли—декември

2028 г.

Люксембург

януари—юни

2029 г.

Нидерландия

юли—декември

2029 г.

Словакия

януари—юни

2030 г.

Малта

юли—декември

2030 г.

(*) Без да се засягат правата и задълженията на Обединеното кралство като държава членка.
(**) Сега действащата група от три държави е включена в настоящото приложение за информация.“
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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1317 НА СЪВЕТА
от 28 юли 2016 година
за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Белгия,
като имат предвид, че:
(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС)
2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за
периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата, въз основа на който беше предложен г-н Hicham IMANE (Député wallon), се освободи
едно място за член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначава се за член в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:
— г-н Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (длъжността е променена).
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2016 година.
За Съвета
Председател
M. LAJČÁK

(1) Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за
периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).
(2) Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за
периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).
(3) Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за
периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).
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ПРЕПОРЪКИ
ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2016/1318 НА КОМИСИЯТА
от 29 юли 2016 година
относно насоки за насърчаването на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия и
най-добри практики, за да се гарантира, че до 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до
нулевотo потребление на енергия
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,
като има предвид, че:
(1)

Сградите са в сърцевината на политиката на ЕС за енергийна ефективност, тъй като на тях се падат почти 40 % (1)
от крайното потребление на енергия.

(2)

Значението на строителния сектор за подобряване на енергийната ефективност беше изтъкнато в съобщението на
Европейската комисия относно енергийната ефективност и нейния принос към енергийната сигурност и рамката до
2030 г. за политиките в областта на климата и енергетиката (2) и в нейното съобщение, посветено на рамковата
стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на
климата (3).

(3)

Пълното изпълнение и правоприлагане на съществуващото законодателство в областта на енергетиката се признава
като първи по ред приоритет за създаването на Енергийния съюз.

(4)

Директивата относно енергийната ефективност на сградите е основният правен инструмент, третиращ енергийната
ефективност на сградите в контекста на целите за 2020 г. в областта на енергийната ефективност.

(5)

В член 9 от Директивата се определя конкретната цел до края на 2020 г. енергийните нужди на всички нови
сгради да бъдат много ниски или почти равни на нула. Тези много ниски или почти равни на нула количества
енергия следва да се осигуряват в много голяма степен от енергия от възобновяеми източници.

(6)

От националното законодателство, с което се транспонират изискванията на член 9, параграф 1, се изисква да
гарантира, че до 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще са с близко до нулево нетно потребление на енергия.
Същата цел за почти равно на нула енергопотребление, но с по-кратък срок — 31 декември 2018 г., се прилага за
новите сгради, използвани и притежавани от публичните органи. Това следва да създаде до края на 2020 г.
прозрачна национална правна рамка за икономическите оператори във връзка с изискванията за енергийните
характеристики на новите сгради.

(7)

Успоредно с изискванията за новите сгради, с директивата от държавите членки се изисква да въведат политики за
подкрепа с цел стимулиране на обновяването на съществуващия сграден фонд за постигане на близки до нулевите
нива на потребление на енергия.

(8)

Комисията представи доклад до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на държавите членки в
областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия (4). Като част от задълженията си за
докладване по въпроса държавите членки събраха допълнителна информация.

(9)

Държавите членки постигнаха леко подобрение, което трябва да бъде ускорено. Въпреки че мерките в подкрепа на
увеличаването на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия на национално равнище са се
засилили, държавите членки следва да полагат повече усилия, за да гарантират, че към крайните срокове в
директивата всички нови сгради ще имат почти нулево потребление на енергия.

(1) Вж. публикацията на Европейската комисия „Energy, transport and environment indicators, 2012 edition“ („Показатели за енергията,
транспорта и околната среда, издание от 2012 г.“). За целите на настоящата оценка са обединени данните за крайното енергопотребление
на жилищния сектор и сектора на услугите. Така комбинираните данни включват например потреблението на електроенергия от
домакинските уреди, но не включват енергопотреблението в промишлените сгради.
(2) Работен документ на службите на Комисията SWD (2014) 255 final.
(3) „Пакет за енергиен съюз“ COM(2015) 80 final.
(4) COM(2013) 483 final/2.
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(10)

Директивата относно енергийните характеристики на сградите понастоящем е в процес на преразглеждане.
Принципите за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия са един от основните стълбове на
настоящата директива и са на път от 2020 г. да се превърнат в норма за новите сгради. Прегледът ще оцени дали
до 2030 г. са необходими допълнителни мерки. Разработването на нови политики и подходи следва да се базира
на солидни основи. Изключително важно е изискванията за сградите с близко до нулево нетно потребление на
енергия за 2020 г. да бъдат изцяло изпълнени.

(11)

Това се подкрепя допълнително от член 9, параграф 4 от Директивата, в който се предвижда, че Комисията може
да издаде препоръка към държавите членки за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1. Държавите членки следва да спазват насоките, предоставени в приложението към настоящата препоръка. Следването
на посочените насоки ще спомогне да се гарантира, че до 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще имат близко до
нулево нетно потребление на енергия, и ще помогне на държавите членки да разработят национални планове за
увеличаване на броя на сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2. Препоръката се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2016 година.
За Комисията
Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

След въвеждането в националната строителна нормативна уредба на изисквания за енергийна ефективност
понастоящем потреблението на енергия от новите сгради е само половината от това на типичните сгради от 80-те
години на миналия век.
С директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС или „Директивата“) от държавите членки се
изисква да определят минимални изисквания за енергийните характеристики за новите сгради и за съществуващите
сгради, на които се извършва основен ремонт. Освен тези минимални изисквания, в ДЕХС е ясно определено
изискването до края на десетилетието всички нови сгради да имат почти нулеви или много ниски енергийни
потребности и да могат да се разглеждат като сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ).
От друга страна, съществуващите сгради са стари и неефикасни, а обновяването им протича с твърде бавни темпове.
В съответствие с ДЕХС съществуващият сграден фонд следва също да бъде постепенно преобразуван въз основа на
подобни стандарти.
Цялостното изпълнение и правоприлагане на съществуващото законодателство в областта на енергетиката се
признава като първи по ред приоритет за създаването на енергийния съюз (1). Настоящата правна рамка съдържа
две изисквания от решаващо значение: да се гарантира, че до 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще имат
близко до нулевото нетно потребление на енергия (за обществените сгради това изискване трябва да бъде
изпълнено две години по-рано), както и да се подкрепя преобразуването на съществуващите сгради съгласно
стандартите за СБННПЕ.
2.

КОНТЕКСТ: РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕХС ЗА СБННПЕ

2.1.

Концепция за СБННПЕ
Съгласно член 2, параграф 2 от ДЕХС сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ) „означава
сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с приложение I. Необходимото
количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна
степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени
на място или в близост“.
В първата част на определението енергийната ефективност се установява като основен елемент, който определя
дадена сграда като СБННПЕ. Енергийната ефективност трябва да бъде много висока и да бъде определена в
съответствие с приложение I към ДЕХС. Във втората част от определението чрез изискването съответното малко
количество енергия да се осигурява в много голяма степен от енергия от възобновяеми източници се предоставят
ръководни принципи за постигане на споменатата много висока ефективност.
Концепцията за СБННПЕ отразява факта, че възобновяемите енергийни източници и мерките за енергийна
ефективност ще работят заедно. Използването на енергия от възобновяеми източници в сградите ще позволи да се
намали нетната доставена енергия. В много случаи обаче използването на енергия от възобновяеми източници на
място, без да се предприемат допълнителни мерки за енергийна ефективност или значително да се намалят
коефициентите за първична енергия на източниците на възобновяема енергия извън обекта, няма да бъде
достатъчно, за да се сведат нуждите от енергия до близка до нула стойност. Следователно определянето на повисоки и по-строги изисквания за високоефективни СБННПЕ също ще стимулира повишено използване на
възобновяеми енергийни източници на място и ще доведе до адаптиране на коефициентите за първична енергия на
енергийните носители извън обекта, като се вземе предвид делът на енергията от възобновяеми източници.
Въпреки че в ДЕХС е установено рамковото определение за СБННПЕ, отговорността за подробното му прилагане на
практика (например какво означава „много висока енергийна ефективност“ и какво би било препоръчаното
значително участие на „енергия от възобновяеми източници“) се носи от държавите членки, когато те транспонират
член 9 от Директивата в своите национални правни системи.

2.1.1. Какви са енергийните характеристики на сграда, чието енергийно потребление е „близко до нулевото“?
Енергийните характеристики са дефинирани (2) като „… количество енергия, необходима за удовлетворяване на
нуждите от енергия, свързани с обичайното използване на сградата, което включва, inter alia, енергия, използвана
за отопление, охлаждане, вентилация, топла вода и осветление“. Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на
Комисията (3) и придружаващите го указания (4) предоставят полезни насоки за начина на изчисляване на
енергийните характеристики на дадена сграда (5).
(1) COM(2015) 80 final.
(2) Член 2, параграф 4.
(3) Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за
изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и
сградните компоненти (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 18).
(4) В указанията се установява рамкова методика за изчисляване на оптимални по отношение на разходите равнища на минималните
изисквания за енергийна ефективност (ОВ C 115, 19.4.2012 г., стр. 1).
(5) Вж. таблицата на страница 10 от указанията.
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Съгласно точка 3 от приложение I към регламента изчислението на енергийните характеристики на сградите
включва първо изчисляване на крайната потребна енергия (6) за отопление и охлаждане и завършва с изчисля
ването на нетното потребление на първична енергия. „Посоката“ на изчислението е от потребностите към
източника (т.е. от енергийните потребности на сградата) към първичната енергия.
Съгласно ДЕХС държавите членки могат да използват собствени коефициенти за първична енергия за преобразуване
на крайната доставена енергия в първична енергия и да изчисляват енергийните характеристики на сградите.
Потреблението на първична енергия трябва да се изчислява, като се използват специфичният за всеки носител
коефициент за първична енергия (напр. електроенергия, мазут за отопление, биомаса, централни топлофикационни
и охладителни системи). В указанията, приложени към делегирания регламент, се препоръчва използване на един и
същ коефициент, равен на 2,5, за преобразуване до първична енергия на доставената и изнесената електроенергия.
Енергията, произведена на място (използвана на място или изходяща), намалява потребностите от първична
енергия, свързани с доставената енергия.
Крайната цел на изчисляването на енергийната ефективност е да се определи общото годишно потребление на
енергия, изразена като първична енергия, което съответства на енергията, използвана за отопление, охлаждане,
вентилация, топла вода и осветление. Този процес за определяне на годишния енергиен баланс е в съответствие с
рамката, определена в ДЕХС. Съществуват обаче и изследвания, които показват, че може да има полза от
изчисляване на енергийния баланс на по-къси отрязъци от време (например с цел да се отразят дневни и сезони
въздействия) (7).
В съответствие с член 4, параграф 1 минималните изисквания за енергийните характеристики трябва да отчитат
общите параметри на вътрешния въздух с цел избягване на евентуални отрицателни последици, напр. като
недостатъчна вентилация. С цел да не се допуска влошаване на качеството на въздуха в сградите, на комфорта и
здравните характеристики на сградния фонд в ЕС (8), постепенното затягане на минималните изисквания за
енергийна ефективност, което се получава в резултат на прилагането на СБННПЕ в Европа, следва да се извършва
заедно с подходяща стратегия по отношение на вътрешната среда.
Налични са също така и изследвания (9), които показват, че често нови и обновени сгради не постигат планираните
енергийни характеристики. Следва да се въведат механизми за калибриране на изчисляването на енергийните
характеристики спрямо действителното потребление на енергия.
2.1.2. Връзка между равнищата на оптималност по отношение на разходите и равнищата на СБННПЕ
В ДЕХС се установява система за сравнение (принцип на „оптималност по отношение на разходите“), която е
предназначена да насочва държавите членки при определянето на изискванията за енергийни характеристики,
записани в националната или регионалната нормативна уредба за строителството, и при редовното преразглеждане
на тази нормативна уредба. Съгласно ДЕХС оптималността по отношение на разходите (10) определя равнището на
амбиция както за обновяването на сградите, така и за новите сгради.
Съгласно изискванията за оптималност по отношение на разходите по член 5 от Директивата националните
минимални изисквания за енергийните характеристики трябва да се подлагат на преразглеждане на всеки пет
години и да се засилват, ако са значително по-малко амбициозни, отколкото националните равнища на
оптималност по отношение на разходите.
Оптималната по отношение на разходите методика позволява на държавите членки да определят обхвата на
изискванията за СБННПЕ през 2020 г. Това предполага оценка и сравняване на различни мерки за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници както поотделно, така и заедно, като част от пакетите от мерки,
които да се прилагат за референтните сгради.
Следователно, за да определят и достигнат равнището на СБННПЕ, държавите членки могат да използват различни
съчетания от мерки по отношение на изолацията или други мерки за подобряване на енергийната ефективност,
включването на технически сградни инсталации с висока енергийна ефективност и използване на възобновяеми
енергийни източници на място (11). Като част от изчисленията за оптимални разходи е необходимо държавите
членки да изследват приноса на всеки един от тези три вида мерки.
(6) „Потребна енергия“, „доставена енергия“ и „нетно потребление на първична енергия“ следва да се разбират съгласно определенията,
установени в Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 и придружаващите го указания.
(7) Вж. напр. „Analysis of load match and grid interaction indicators in net zero energy buildings with simulated and monitored data“, Applied Energy,
31 декември 2014 г., стр. 119–131.
(8) Доклад на Обединения изследователски център относно „Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union“
(„Насърчаване на здравословни и енергийно ефикасни сгради в ЕС“), 2016 г.
(9) Вж. напр. „Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap“
(Прогнозни и действителни енергийни характеристики на нежилищни сгради: използване на анализа на данните след освобождаване на
сградата за намаляване на разликите в характеристиките, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem & Richard
Buswell (2012), Applied Energy, том 97, стр. 355—364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/
(10) Означава равнището на енергийна ефективност, което води до най-ниски разходи през целия очакван период на експлоатация на
сградата.
(11) „Енергия от възобновяеми източници“ обхваща енергия от възобновяеми неизкопаеми източници на енергия, а именно вятърна, слънчева,
аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни
инсталации за отпадъчни води и биогазове.
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Държавите членки трябва да определят коефициентите за първична енергия по енергийни носители. Тези
коефициенти за първична енергия могат да се основават на национални или регионални средни стойности или на
специфична стойност. Тези коефициенти следва да вземат под внимание дела на енергията от възобновяеми
източници, доставена на сградата, включително от близко разположени източници, за да се поставят при равни
условия възобновяемите енергийни източници на място и онези, които са разположени извън обекта.
Важно е да не се забравя, че за по-голямата част от новите сгради концепцията за сгради с почти нулево нетно
потребление на енергия ще се прилага от януари 2021 г. нататък (за нови обществени сгради — от януари
2019 г.). Дотогава технологичните разходи вероятно ще се понижат с оглед на по-голямата зрялост на пазарите и
по-големите обеми. Поради това е вероятно равнищата на СБННПЕ да съответстват на оптималните по отношение
на разходите равнища за 2020 г.
Данните показват, че съществуващите технологии в областта на икономията на енергия, енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници са достатъчни, ако бъдат съчетани, за постигане на подходяща цел за сгради
с близко до нулево нетно потребление на енергия (12). Няма данни, че съществува технологична празнина, която е
необходимо да бъде запълнена до 2021 г. Анализът на докладите за оптималност по отношение на разходите,
които се изискват съгласно член 5 от ДЕХС, сочи, че може да бъде постигнат плавен преход между оптималността
на разходите и сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия (13).
Всеки петгодишен цикъл във връзка с оптималността по отношение на разходите дава възможност с утвържда
ването на новите технологии в националните строителни норми да се въведат мерки за подобряване на
енергийната ефективност, както и да се изменят правилата за енергийните характеристики на сградите с цел попълно съответствие с равнищата на оптималност по отношение на разходите. След 2020 г. принципът на
оптималност по отношение на разходите ще позволи постоянно подобряване на равнището на амбиция на
изискванията за СБННПЕ за нови сгради, като част от редовния преглед на националните строителни норми за
нови и за съществуващи сгради.
2.1.3. Какво е участието на възобновяемите източници на енергия?
Особено важна цел беше интегрирането на възобновяемите енергийни източници в процесите на прилагане на
СБННПЕ на национално равнище. В Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) (наричана
по-нататък „Директива за ВЕИ“) се изисква държавите членки да въведат в своите строителни норми и правила
подходящи мерки за увеличаване на дела на всички видове енергия от възобновяеми източници в енергопотре
блението на сградния сектор (15).
Тези мерки допълват изискванията в ДЕХС за СБННПЕ. Разпоредбите на ДЕХС естествено водят до увеличаване на
използването на възобновяеми енергийни източници, по-специално на енергията, произведена на място, тъй като
получената на място енергия намалява потребността от първична енергия, свързана с доставената отвън енергия. По
този начин енергията от възобновяеми източници, получена на място, винаги се отчита при изчисляването на
енергийните характеристики на сградата.
Докато някои държави членки изискват част от използваната първична енергия да се осигурява от възобновяеми
източници или налагат минимален дял на енергията от възобновяеми източници в kWh/(m2.година), други
прибягват до непреки изисквания, като например незначително използване на първична енергия от невъзобновяеми
източници, което може да се изпълни само ако използването на енергия от възобновяеми източници е заложено в
концепцията за сградата (16). Тази гъвкавост дава възможност за адаптиране към националните и местните условия
(тип строителство, климат, разходи за съпоставими технологии в областта на възобновяемите източници, а също и
достъпност, най-добро съчетаване с мерки по отношение на търсенето, гъстота на застрояване и др.). Най-често
прилаганите системи за енергия от възобновяеми източници в областта на СБННПЕ са слънчевите топлинни
инсталации и фотоволтаичните инсталации. Други възобновяеми източници на енергия, които се използват в
сградите, са геотермалните (от термопомпи със земен източник) и биомасата.
Например такива технологии за енергия от възобновяеми източници като слънчевите топлинни инсталации и
фотоволтаичните инсталации са по-ефективни от гледна точка на разходите в районите със средиземноморски
климат (характеризиращи се с по-голямо слънцегреене), отколкото в райони с друг климат. Поради това тези
технологии могат да имат по-голям относителен дял в засилването на изискванията по отношение на енергийните
характеристики.
(12) „Towards nearly zero-energy buildings — Definition of common principles under the EPBD“ (Към сгради с близко до нулевото енергопотребление
— определяне на общите принципи съгласно ДЕХС) (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf),
извършено от Ecofys за Европейската комисия, ГД „Енергетика“.
13
( ) Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на държавите членки в постигането на оптимални по
отношение на разходите нива на минималните изисквания за енергийна ефективност.
(14) Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.,
стр. 16).
(15) Вж. член 13, параграф 4 от Директивата за ВЕИ.
(16) Съгласувано действие по ДЕХС, том III, 2016 г.
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Що се отнася до възобновяемите енергийни източници извън обекта, включително тези в близост, като например
централното отопление и охлаждане (17), делът на енергията от възобновяеми източници в многообразието на
енергийните носители (напр. в енергийния микс в електрическата мрежа, когато електроенергията е енергиен
носител) ще оказва влияние на енергийните характеристики на сградата чрез коефициентите за първична енергия.
Държавите членки се възползват от тази гъвкавост, тъй като се наблюдават значителни разлики в коефициентите за
първична енергия за различните енергоносители като цяло и за повечето възобновяеми енергийни източници и
технологии в частност (18).
2.2.

Какво трябва да обхващат определенията за СБННПЕ, прилагани на национално равнище?
По-голямата част от държавите членки (19) вече използват показатели за първична енергия в kWh/(m2.година) в
съответствие с приложение I. Освен това държавите членки често включват други параметри, като напр. Uстойностите на ограждащите конструктивни елементи на сградата, нетната и крайната енергия за отопление и
охлаждане и емисиите на CO2.
Приблизително 60 % от държавите членки са въвели подробно описание на начина си на прилагане на опреде
лението за СБННПЕ в правен документ (напр. строителни норми и укази във връзка с енергията).
Подробното описание на прилагането на практика на определението на държавите членки за сгради с близко до
нулево нетно потребление на енергия трябва да включва цифров показател за потреблението на първична енергия,
изразено в kWh/m2. година (20). Това подробно описание трябва да се включи в националните мерки за транспо
ниране или в националния план за увеличаване на броя на СБННПЕ.

2.3.

Нови сгради: график за целите по отношение на СБННПЕ
В член 9, параграф 1 от ДЕХС е формулирано следното изискване:
„държавите членки гарантират, че:
а) до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия; и
б) след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево
нетно потребление на енергия.“
Националното законодателство, с което се транспонират изискванията на член 9, параграф 1, трябва да съдържа
разпоредби, мерки или политики, чрез които да се гарантира, че до 31 декември 2020 г. всички нови сгради ще са
с близко до нулево нетно потребление на енергия. Същото се отнася до заетите или притежавани от публични
органи нови сгради, които до 31 декември 2018 г. трябва да са с близко до нулево нетно потребление на енергия.
С оглед на подготовката на прилагането на член 9, параграф 1 националните планове за увеличаване на броя на
сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия трябва да съдържат, inter alia, междинни цели за
подобряване на енергийните характеристики на новите сгради до 2015 г. Тези цели могат да се отнасят до
минималния процент на новите сгради, които до тази дата трябва да бъдат с почти нулево потребление на енергия.
Държавите членки трябва да гарантират, че до 31 декември 2020 г. изискванията на член 9, параграф 1, буква а)
са изпълнени, а до 31 декември 2018 г. са изпълнени тези на член 9, параграф 1, буква б). Въпреки че тези дати
са напред във времето, крайният срок за транспониране на член 9 беше 9 януари 2013 г. (21). До тази дата всички
разпоредби на член 9 за СБННПЕ трябваше да бъдат отразени в националните мерки за транспониране. Такава
дълга подготовка обаче е необходима, като се има предвид колко време е необходимо за планирането,
получаването на разрешение за строеж и за построяването на сграда.
Определянето в националното законодателство на тези цели създава прозрачност по отношение на политическите
цели и дава видимост на икономическите оператори и други заинтересовани страни по отношение на бъдещите
изисквания за енергийните характеристики на новите сгради.
Освен това член 9, параграф 1 съдържа изискването държавите членки да гарантират, че от съответните дати
„всички нови сгради ще са с близко до нулево потребление на енергия“. В резултат на това гражданите, които
купуват новопостроени сгради или апартаменти през 2021 г., могат да очакват пазарът да се е развил в
съответствие с тези цели и съответните сгради да са СБННПЕ.
Опитът от строителния сектор показва, че нерядко сроковете на приключване на строителство или завършване на
сграда може да са несигурни и могат да претърпят закъснения. Държавите членки ще трябва да вземат предвид
срока на валидност на разрешителните за строеж, продължителността на строителството и завършването на
строителните работи и целите в член 9, параграф 1 от ДЕХС, за да се избегне неизпълнение на задължението да се
гарантира, че „от януари 2021 г. всички нови сгради ще са с близко до нулево потребление на енергия“.

(17) Системите за централно отопление/охлаждане в ЕС имат ниво на пазарно присъствие от около 10—13 % от предлагането на енергия за
отопление/охлаждане на пазара на ЕС.
(18) Вж. бележка под линия 12.
(19) 23 държави членки и един от регионите на Белгия.
(20) Съгласно член 9, параграф 3, буква а).
(21) Член 28, параграф 1, втора алинея.
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Политики и мерки за насърчаване на СБННПЕ
Съгласно член 9, параграф 1 държавите членки трябва да изработят национални планове за увеличаване на броя
на СБННПЕ. Минимумът елементи, които трябва да бъдат включени в националните планове, е определен в
член 9, параграф 3, както следва:
„Националните планове съдържат inter alia следните елементи:
а) подробно описание на прилагането на практика на определението на държавите членки за сгради с близко до
нулево нетно потребление на енергия, в което се отразяват техните национални, регионални или местни
условия и се включва цифров показател за потреблението на първична енергия, изразено в kWh/m2.година …;
б) междинни цели за подобряване на енергийните характеристики на нови сгради до 2015 г. …;
в) информация относно политиките и финансовите или други мерки (…), включително подробни данни за
националните изисквания и мерки относно използването на енергия от възобновяеми източници в нови и
съществуващи сгради, по които се извършва основен ремонт, съгласно член 13, параграф 4 от Директива
2009/28/ЕО и членове 6 и 7 от настоящата директива.“

2.5.

Подкрепа за преобразуване на съществуващи сгради в СБННПЕ
ДЕХС също така включва задължения по отношение на СБННПЕ, приложими към съществуващи сгради, без да са
определени целеви дати или задължение за определяне на минимални изисквания за енергийните характеристики.
В член 9, параграф 2 от Директивата относно енергийните характеристики на сградите има изискване към
държавите членки да „разработват политики и приемат мерки, като например поставяне на конкретни цели с оглед
насърчаването на трансформирането на сгради, които се ремонтират, в сгради с близко до нулево нетно
потребление на енергия, и да информират Комисията за това в националните си планове…“.
Подкрепата за преобразуване на съществуващия сграден фонд в СБННПЕ съгласно член 9, параграф 2 от ДЕХС
трябва да включва като елемент увеличаването на енергията от възобновяеми източници (член 9, параграф 3,
буква в). Освен това член 13, параграф 6 от Директивата относно възобновяемите енергийни източници изисква
държавите членки да насърчават използването на възобновяеми енергийни източници за отопление и охлаждане в
своите строителни норми и правила.
Поради това с член 9, параграф 2 се цели да се задълбочи обновяването чрез установяване на национални
политики за подкрепа за обновяването на съществуващи сгради, така че те да достигнат до по-дълбоко ниво на
СБННПЕ. Задължението по член 9, параграф 2 от ДЕХС се допълва от национални дългосрочни стратегии за
сградния фонд съгласно член 4 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (22) (ДЕЕ), което
следва да доведе до повишаване на равнищата на обновяване чрез мобилизиране на финансови средства и
инвестиции в обновяването на сгради. Тези дългосрочни стратегии за обновяване обединяват горепосочените
елементи на ДЕЕ (равнища на обновяване) и на ДЕХС (дълбочина на обновяването).
В рамковото определение за СБННПЕ в ДЕХС не се прави разлика между нови и вече съществуващи сгради. Такова
разграничение може да бъде подвеждащо за потребителите, какъвто би бил случаят, ако се въведат отделни
категории на сертификатите за енергийни характеристики на новите и на съществуващите сгради.
„Преобразуване в СБННПЕ“ следователно означава мащабно преобразуване, което дава възможност да се
удовлетворят изискванията за енергийни характеристики на равнище СБННПЕ. Възможно е при все това сроковете
и финансовата подкрепа за съществуващите сгради да бъдат различни с оглед на по-дългите срокове, необходими
при СБННПЕ за достигане на равнищата на оптималност по отношение на разходите за съществуващи сгради.

3.

НАПРЕДЪК НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В ОБЛАСТТА НА СБННПЕ

3.1.

Прилагане на националните определения на СБННПЕ
Използваните в различните държави членки цифрови индикатори не са съпоставими, тъй като се използват
различни методики за изчисляване на енергийните характеристики (23). Някои държави членки са разширили
обхвата на цифровия индикатор, като са включили незадължителни видове използване на енергия, напр.
потреблението на енергия от електрическите уреди. Данните показват, че включването на осветлението и
домакинските уреди може да доведе до по-оптимални решения, особено при използване на електроенергията (24).

(22) Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение
на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
(23) В рамките на текущата работа по стандартизация и проекти като GE2O project (http://www.geoclusters.eu/) се правят опити за
преодоляване на това ограничение, като се отчитат естествените различия, напр. климатът.
(24) Моделиране на оптимални пътища за достигане на СБННПЕ при новото строителство в Европа, представено от Delia D'Agostino на
конференцията WSED през февруари 2016 г.(http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiencybiomass/)
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С оглед на казаното наличните данни (25) сочат, че там, където е определен цифров индикатор, изискванията се
разполагат в доста широк обхват: от 0 kWh/(m2.година) до 270 kWh/(m2.година) (което включва потреблението
на енергия от уредите) и като цяло се изразяват като потребление на първична енергия в kWh/m2/г. По-високите
стойности се отнасят главно за болници или други специализирани нежилищни сгради.
За жилищни сгради повечето държави членки се стремят да имат потребление на първична енергия не по-високо
от 50 kWh/(m2.година). Максималното потребление на първична енергия е между 20 kWh/(m2.година) в Дания
или 33 kWh/(m2.година) в Хърватия (по крайбрежието) и 95 kWh/(m2.година) в Латвия. Няколко държави
(Белгия (Брюксел), Естония, Франция, Ирландия, Словакия, Обединеното кралство, България, Дания, Хърватия
(континенталната част), Малта, Словения) са си поставили за цел 45 или 50 kWh/(m2.година) (26).
Що се отнася до дела на енергията от възобновяеми източници, в докладваната информация също има големи
различия, като само няколко държави са определили конкретен минимално допустим процент, докато повечето
правят качествени изявления.
Засега нито една държава членка не е докладвала за евентуална нормативна уредба, отнасяща се за неприлагане на
изискванията за СБННПЕ в конкретни и обосновани случаи, в които анализът на разходите и ползите в рамките на
икономическия жизнен цикъл на съответната сграда дава отрицателен резултат, както това се разрешава съгласно
член 9, параграф 6 от ДЕХС.
3.2.

Политики и мерки за насърчаване на СБННПЕ
Оценка на актуалното състояние към октомври 2014 г. (27) показа, че държавите членки докладват широк спектър
от политики и мерки в подкрепа на целите за СБННПЕ в своите съответни национални планове, а също и в
националните планове за действие по енергийната ефективност, въпреки че често не е ясно до каква степен тези
мерки са насочени специално за СБННПЕ. В сравнение с положението от доклада на Комисията от 2013 г. за
напредъка (28) броят на политиките и мерките, докладвани от държавите членки, се е увеличил.
Повече от две трети от държавите членки са въвели политики и мерки в категориите на повишаването на осведоме
ността и образованието, засилване на регулирането на строителството и сертификатите за енергийни характе
ристики. Друг акцент за насърчаване на СБННПЕ са финансовите инструменти и мерки за подпомагане,
включително например насърчителни политики, заеми с намален лихвен процент, освобождаване от данъци,
енергийни премии за частни лица, схеми за безвъзмездна помощ за инсталиране на възобновяеми енергийни
източници, насоки и финансиране на изложени на риск лица и субсидиране на лихвените проценти по ипотечните
кредити за енергийно ефективни домове.
Повечето политики и мерки, докладвани от държавите членки, се прилагат и за обществените сгради. Значителни
различия между държавите членки има в обхвата на мерките за обществените сгради, който варира от включване
само на сградите на централните държавни органи до включване на всички сгради, които са обществена
собственост, или на всички сгради, използвани за обществени цели. Няколко държави членки имат също и
специфични мерки по отношение на обществените сгради. Това са предимно кампании за мониторинг (напр.
„NRClick“ е система за отчитане и сравняване на потреблението на енергия на различни общини в Белгия) и
демонстрационни проекти (напр. сградата с нулево потребление на енергия на Федералната агенция по околна
среда (Umweltbundesamt) в Германия).
През 2015 г. беше изготвен обзорен преглед на състоянието на националните планове за СБННПЕ в целия ЕС (29).
Този скорошен анализ потвърждава постигането на устойчив напредък както по отношение на количеството, така
и на качеството на националните мерки за насърчаване на СБННПЕ, включително подробното прилагане на
определението, междинните цели към 2015 г., а също и на финансовите и другите политики. В доклада се
посочват няколко примерни или водещи политически рамки.
Някои държави членки са направили оценка на ползите от прилагането на политиките за СБННПЕ. Ще бъдат
създадени нови работни места на пълно работно време: между 649 и 1 180 в България, между 4 100 и 6 200 в

(25) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=BG. Този доклад съдържа информация от
всички държави членки, освен Гърция и Испания, които до 18 септември 2014 г. не са изпратили национални планове или консоли
дирани образци. По-актуална обща таблица на националните определения за СБННПЕ може да бъде видяна на адрес: http://ec.europa.eu/
energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
(26) Вж. информацията, включена в обобщаващия доклад на Обединения изследователски център за националните планове за СБННПЕ,
2016 г., бюлетин на BPIE за януари 2015 г.(http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_
across_Europe.pdf) и актуализираната информация, публикувана от Комисията през октомври 2014 г.(https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf)
27
( ) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf
(28) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&from=BG
(29) Обобщаващ доклад на СИЦ относно националните планове за СБННПЕ, 2016 г., достъпен на следния уебсайт: http://iet.jrc.ec.europa.eu/
energyefficiency/publications/all
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Полша и между 1 390 и 2 203 в Румъния. В България се очакват допълнителни инвестиции между 38 и
69 милиона евро, в Полша — между 240 и 365 милиона евро, и в Румъния — между 82 и 130 милиона евро.
По отношение на минималните изисквания за първична енергия предвижданията са за стойности между
70 kWh/(m2.година) (България и Полша) и 100 kWh/(m2.година) (Румъния) през 2015 г., но през 2020 г. тези
стойности ще се движат между 30 и 50 kWh/(m2.година). Делът на енергията от възобновяеми източници ще
нарасне от 20 % през 2015 г. на 40 % през 2020 г. Емисиите на CO2 ще намалеят от 8—10 kgCO2/m2 на година
до 3—7 kgCO2/m2 на година през 2020 г.
Въз основа на някои неотдавнашни проучвания се предполага, че е икономически осъществимо да се реализират
икономии на енергия от 80 % и повече в новите СБННПЕ в Европа, въпреки че съчетанието от избраните мерки се
влияе силно от климата. Резултатите показват, че е възможно в целия ЕС да се възприеме широкообхватен подход
по отношение на ефективността, съчетан с мерки за развитие на енергията от възобновяемите източници, при
различни разходи (30).
4.

ПРЕПОРЪКИ

4.1.

Прилагане на определението за СБННПЕ в практиката: кога равнището на амбиция по отношение на
енергийните характеристики на СБННПЕ е твърде ниско?
Настоящият раздел съдържа общите принципи и критерии, които държавите членки са поканени да отчитат при
разработването на определение за СБННПЕ, което следва да се прилага на национално равнище в съответствие с
ДЕХС.
Не може да съществува едно ниво на амбиция за СБННПЕ в целия ЕС. Необходима е гъвкавост, за да се отчита
въздействието на климатичните условия върху потребностите от отопление и охлаждане и върху ефективността по
отношение на разходите на пакетите от мерки за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници.
Независимо от това термините „почти нулева“ или „много ниска стойност“ на енергията, въведени с Директивата
относно енергийните характеристики на сградите, дават указания относно обхвата и границите на правото на
преценка на държавите членки. С определенията за СБННПЕ трябва да се цели постигане на почти неутрален
енергиен баланс.
Равнището на изискванията относно новите СБННПЕ не може да бъде по-ниско (по-малко стриктно) от равнището
на оптималност по отношение на разходите за 2021 г., което ще се изчислява в съответствие с член 5 от
директивата. Равнището на оптималност по отношение на разходите е минималното ниво на амбиция по
отношение на характеристиките на СБННПЕ. Равнището на енергийните характеристики на СБННПЕ за нови
сгради ще се определя от най-добрата налична технология, която е добре представена на пазара към разглеждания
момент, от финансовите аспекти, правните и политическите съображения на национално равнище.
Установяването на равнището на ЕС на целеви стойности за показателите за потребление на първична енергия на
СБННПЕ е най-полезно, когато стойностите, които трябва да се сравняват с целевите стойности, са получени чрез
прозрачни методики на изчисление. Понастоящем се финализират стандарти (31), с което се цели да се даде
възможност за прозрачно сравняване на националните и регионалните методики за изчисление.
Като се имат предвид съображенията, изложени по-горе, целевите стойности обикновено се изразяват чрез
потребната енергия. Това се дължи на факта, че потребната енергия е отправната точка за изчисляване на
първичната енергия и че е изключително важно равнището на енергията, необходимо за отопление и охлаждане,
да бъде много ниско, за да може потреблението на първична енергия на дадена сграда да е почти равно на нула.
Освен това много ниското равнище на потребната енергия е и предварително условие, за да може значителен дял
от енергията да се осигурява от възобновяеми енергийни източници, а потреблението на първична енергия да бъде
почти нулево.
Въз основа на предвиждания за цените и технологиите през 2020 г. целевите стойности за енергийните характе
ристики на СБННПЕ са в следните интервали за различните климатични зони (32):
Средиземноморска зона:
— офиси: 20—30 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното потребление на първична
енергия е 80—90 kWh/(m2.година), което се осигурява до 60 kWh/(m2.година) от възобновяеми енергийни
източници на място,
— нова еднофамилна къща: 0—15 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното
потребление на първична енергия е 50—65 kWh/(m2 на година), което се осигурява до 50 kWh/(m2 на
година) от възобновяеми енергийни източници на място;

(30) Вж. бележка под линия 24.
(31) Мандат M/480, даден от Комисията на CEN за разработване на стандарти съгласно ДЕХС.
(32) В изследването „Towards nearly zero-energy buildings — Definition on common principles under the EPBD“ (Към сгради с близко до
нулевото енергопотребление — определяне на общите принципи съгласно ДЕХС) (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/nzeb_full_report.pdf), проведено от Ecofys за Европейската комисия, ГД „Енергетика“:
— Средиземноморската зона е описана като „зона 1“: Катания (други: Атина, Ларнака, Luga, Севиля, Палермо)
— Океанската зона е описана като „Зона 4“: Париж (други: Амстердам, Берлин, Брюксел, Копенхаген, Дъблин, Лондон, Macon,
Нанси), Прага, Варшава)
— Континенталната зона е описана като „Зона 3“: Будапеща (други: Братислава, Любляна, Милано, Виена)
— Скандинавската зона е описана като „Зона 5“: Стокхолм (Хелзинки, Рига, Стокхолм, Гданск, Tovarene)
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Океанска зона:
— офиси: 40—55 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното потребление на първична
енергия е 85—100 kWh/(m2 на година), което се осигурява до 45 kWh/(m2.година) от възобновяеми
енергийни източници на място,
— нова еднофамилна къща: 15—30 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното
потребление на първична енергия е 50—65 kWh/(m2.година), което се осигурява до 35 kWh/(m2.) от
възобновяеми енергийни източници на място; и
Континентална зона:
— офиси: 40—55 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното потребление на първична
енергия е 85—100 kWh/(m2.година), което се осигурява до 45 kWh/(m2.година) от възобновяеми енергийни
източници на място,
— нова еднофамилна къща: 20—40 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното
потребление на първична енергия е 50—70 kWh/(m2.година), което се осигурява до 30 kWh/(m2.година) от
възобновяеми енергийни източници на място;
Скандинавска зона:
— офиси: 55—70 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното потребление на първична
енергия е 85—100 kWh/(m2.година), което се осигурява до 30 kWh/(m2.година) от възобновяеми енергийни
източници на място,
— нова еднофамилна къща: 40—65 kWh/(m2.година) нетна първична енергия, като обикновено нетното
потребление на първична енергия е 65—90 kWh/(m2.година), което се осигурява до 25 kWh/(m2.година) от
възобновяеми енергийни източници на място;
На държавите членки се препоръчва да осигуряват ниските потребности от енергия на сградите, като използват
възобновяемите енергийни източници в рамките на интегрирана концепция за проектиране (33).
Някои държави членки взеха решение да свържат равнището на изискванията за СБННПЕ с една от най-високите
категории енергийни характеристики (напр. категория А++ за сгради) и да посочат това в сертификат за енергийни
характеристики. Този подход, когато се придружава от ясен показател за енергийни характеристики, се препоръчва
с оглед на това да дава ясна информация на инвеститорите и да ориентира пазара към СБННПЕ.
4.2.

Изпълняване на задължението да се гарантира, че към края на 2020 г. новите сгради ще са СБННПЕ
За да се гарантира, че новите сгради ще изпълняват целите по отношение на СБННПЕ, може да се наложи
адаптиране на съществуващите практики. Минимално допустимите енергийни характеристики и изискванията за
почти нулево потребление на енергия ще трябва да бъдат оценени предвид крайните срокове по член 9,
параграф 1.
Освен това държавите членки трябва да гарантират, че са въведени подходящи механизми за санкциониране, в
случай че новите строежи не отговарят на изискванията за енергийните характеристики. Това може да наложи
въвеждането на диференцирани санкции за новите сгради след изтичането на срока за влизане в сила на
изискванията относно СБННПЕ.
На държавите членки се препоръчва да оценят тези аспекти колкото се може по-бързо, за да се гарантира
постигането на целите по отношение на СБННПЕ. Също така се препоръчва държавите членки да определят
механизъм за наблюдение на изпълняването на целите по отношение на СБННПЕ. Със същия механизъм следва да
може да се контролира постигането на междинните цели за 2015 г. в съответствие с член 9, параграф 1, както и
на възможните допълнителни етапи на национално равнище до 2020 г. Това ще придаде допълнителна тежест на
настоящите планове относно СБННПЕ и ще подпомогне механизмите за наблюдение през идните години.

4.3.

Политики и мерки за насърчаване на СБННПЕ
В повечето държави членки бе избран широк кръг от политики за увеличаване на броя на СБННПЕ (напр.
повишаване на осведомеността и информиране, образование и обучение, по-строги нормативи за сградите и
изисквания за сертификатите за енергийни характеристики, като този вариант бе избран от: Австрия, Белгия,

(33) Интегрираните енергийни характеристики на сградата отговарят на нетното количество потребна енергия, необходима за посрещане на
различните потребности, произтичащи от обичайното ѝ използване, което трябва да включва потребността от енергия за отопление,
охлаждане, домакинска гореща вода и осветление. Следователно, наред с качеството на изолацията на сградата, в интегрираните
енергийни характеристики се отчитат инсталациите за отопление и охлаждане, енергията за вентилация, осветлението, разположението и
изложението на сградата, оползотворяването на топлинната енергия, активното използване на слънчева енергия и на други възобновяеми
енергийни източници.
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България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария,
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словения, Обединеното кралство). Въпреки
това политиките понякога са твърде общи, като в обхвата им попадат „всички сгради“. Не винаги е достатъчно ясно
по какъв начин те подкрепят СБННПЕ, нито до каква степен допринасят на практика за постигане на целта
относно СБННПЕ в дадена държава. Поради това се препоръчва засилване на връзката между политиките, мерките
и СБННПЕ.
За да се улесни предоставянето на тази информация, Комисията предостави на разположение на държавите членки
един незадължителен образец, чието използване се препоръчва, за да се улеснят сравняването и анализът на
плановете по отношение на СБННПЕ (34).
4.4.

Подкрепа за преобразуване на съществуващи сгради в СБННПЕ
Сред най-добрите практики, насочени към преобразуването на съществуващия сграден фонд, са повишаването на
осведомеността за технологиите (35), схемите за стимулиране, свързани с финансовите инструменти, механизмите за
данъчно облагане, икономическите инструменти, като например задължителните схеми за енергоспестяване,
пазарните инструменти, като публично-частните партньорства за стимулиране на обновяването на сгради или
единните звена за контакт, предлагащи съвети в областта на енергийното обновяване (36).
Подходът, следван в някои държави членки, при който финансовата подкрепа за обновяването на сградите е
обвързана с постигането на висока категория на енергийните характеристики, еквивалентна на равнището на
СБННПЕ, може да се смята за добра практика за стимулиране на преобразуването на националния сграден фонд
към равнището на СБННПЕ.
През последното десетилетие повечето държави членки въведоха мерки, насочени към съществуващия сграден
фонд, като наскоро бяха определени нови перспективи за бъдещето в рамките на националните стратегии за
саниране, разработени в съответствие с член 4 от Директивата за енергийната ефективност. Държавите членки
следва да разработят съгласувани съчетания от инструменти на политиката (пакети), които само частично зависят
от публичните бюджети.
Преди всичко за обновяването на сградния фонд са необходими надеждни данни, за да се осъществява мониторинг
на въздействието на политиките, и по-конкретно такива за енергийните характеристики и за вътрешната среда. В
някои държави с ограничен потенциал за възобновяема енергия (напр. слънчева енергия в Северна Европа) са
необходими политики, подкрепящи алтернативни мерки (напр. биомаса). Приемането на пътни карти и показатели
е също така добър инструмент за справяне със специфичните нужди и за осъществяване на мониторинг върху
изпълнението. На държавите членки се препоръчва да продължат да укрепват и оценяват приетите мерки с цел
успешно насърчаване на ефективни от гледна точка на разходите ремонти и преобразуване в СБННПЕ.

5.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ

(1) Принципите за СБННПЕ са един от основните стълбове на настоящата директива и са на път от 2020 г. да се
превърнат в норма за новите сгради. На държавите членки се препоръчва да засилят своите усилия с оглед на
цялостно изпълнение и прилагане на разпоредбите на ДЕХС, за да се гарантира, че всички нови сгради към
крайните срокове, установени в Директивата, са с близко до нулево потребление на енергия.
(2) На държавите членки се препоръчва да установят националните определения на СБННПЕ на достатъчно високо
равнище на амбиция — не по-ниско от прогнозните оптимални по отношение на разходите нива на
минималните изисквания — и да използват възобновяемите енергийни източници в рамките на интегрирана
концепция за проектиране за покриване на ниските енергийни нужди на сградите с почти нулево потребление
на енергия. Препоръчителните референтни стойности са предоставени в раздел 4.1. Следва да се гарантира
подходяща вътрешна среда, за да се избегне влошаване на качеството на въздуха в сградите, комфорта и
здравните условия в европейския сграден фонд.
(3) С цел да гарантират, че към края на 2020 г. новите сгради ще бъдат СБННПЕ, държавите членки следва да
оценят във възможно най-кратки срокове дали е необходимо адаптиране на съществуващите практики. Също
така се препоръчва държавите членки да определят механизма, който ще бъде използван за наблюдение на
изпълнението на целите относно СБННПЕ, и да разгледат възможността за установяване на диференцирани
санкции за новите сгради след изтичането на сроковете за въвеждане на СБННПЕ.
(4) Политиките и мерките за насърчаване на СБННПЕ следва да бъдат по-конкретни при изясняване до каква
степен те допринасят за постигането на целите относно СБННПЕ. Препоръчва се по-здрава връзка между
политиките, мерките и СБННПЕ. За да се улесни предоставянето на тази информация, Комисията предостави на
разположение на държавите членки един незадължителен образец, чието използване се препоръчва, за да се
улеснят сравнението и анализът на плановете.
(34) Образците, попълнени от държавите членки, могат да бъдат намерени на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energyefficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
(35) ЕС подкрепя технологичното развитие в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ — по-специално чрез публично-частното партньорство
за енергийно ефективни сгради — https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html
(36) Вж. бележка под линия 22.

2.8.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 208/57

(5) Комисията препоръчва държавите членки да ускорят напредъка в разработването на политики за подкрепа,
насочени конкретно към обновяването на съществуващия сграден фонд в посока на СБННПЕ. Държавите
членки следва да разработят съгласувани съчетания от инструменти на политиката (пакети), за да се осигури
желаната дългосрочна стабилност на инвестициите в ефективни сгради, включително основни ремонти и
преобразуване в СБННПЕ. Препоръчва се събиране на надеждни данни за мониторинг на въздействието на
политиката, за да се отговори на специфичните нужди и да се наблюдава изпълнението на ремонтирането на
сградния фонд.
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ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2016/1319 НА КОМИСИЯТА
от 29 юли 2016 година
за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на деоксиниваленол, зеараленон и
охратоксин А в храните за домашни любимци
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията (1) се определят ориентировъчните стойности за деоксиниваленол,
зеараленон, охратоксин А, фумонизини B1 + B2 и токсини Т-2 и HT-2 във фуражните суровини и комбинираните
фуражи.

(2)

Настоящото ориентировъчно равнище за деоксиниваленол в храните за кучета е 5 mg/kg. С оглед на неотдавна
получената информация относно токсичността на деоксиниваленол в храните за кучета и на становището на ЕОБХ
относно деоксиниваленол в храните за животни (2) изглежда, че настоящото ориентировъчно равнище не
осигурява достатъчно гаранции по отношение на здравословното състояние на кучетата и поради това е целесъ
образно ориентировъчното равнище за деоксиниваленол в храните за кучета да се понижи.

(3)

С оглед на неотдавна получената информация относно токсичността на зеараленон в храните за котки и кучета е
целесъобразно да се определи ориентировъчно равнище за зеараленон в храните за котки и кучета, за да се
осигурят гаранции по отношение на здравословното състояние на тези животни, в очакване на актуализирана
оценка на риска, която следва да изготви ЕОБХ, относно възможните рискове за здравето на животните вследствие
на присъствието на зеараленон в храните за животни.

(4)

С оглед на неотдавна получената информация относно токсичността на охратоксин А в храните за котки и кучета
и на становището на ЕОБХ относно охратоксин А в храните за животни (3) е целесъобразно да се определи
ориентировъчно равнище за охратоксин А в храните за котки и кучета, за да се осигурят гаранции по отношение
на здравословното състояние на тези животни.

(5)

С цел да се запази четивността на разпоредбите в препоръката е целесъобразно приложението към препоръката да
се замени с ново приложение,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Приложението към Препоръка 2006/576/ЕО се заменя с приложението към настоящата препоръка.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2016 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията

(1) Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията от 17 август 2006 г. относно присъствието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А,
токсини Т-2 и HT-2 и фумонизини в продукти, предназначени за хранене на животните (ОВ L 229, 23.8.2006 г., стр. 7).
(2) Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON)
as undesirable substance in animal feed (Становище на Експертната група по замърсителите в хранителната верига по искане на Комисията
във връзка с деоксиниваленол (DON) като нежелано вещество в храните за животни) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73
3
( ) Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in Food Chain on a request from the Commission related to ochratoxin A (OTA) as
undesirable substance in animal feed (Становище на Експертната група по замърсителите в хранителната верига по искане на Комисията
във връзка с охратоксин А (OTA) като нежелано вещество в храните за животни) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СТОЙНОСТИ

Микотоксин

Деоксиниваленол

Продукти, предназначени за хранене на животни

Фуражни суровини (*)
— зърнени култури и зърнени продукти (**), с изключение на царевични
странични продукти

8

— царевични странични продукти

12

Комбинирани фуражи с изключение на:

5

— комбинирани фуражи за прасета
— комбинирани фуражи за телета (< 4 месеца), агнета, ярета и кучета
Зеараленон

Ориентировъчна стой
ност в mg/kg (ppm),
отнасяща се за фуражи
със съдържание на
влага от 12 %

0,9
2

Фуражни суровини (*)
— зърнени култури и зърнени продукти (**), с изключение на царевични
странични продукти

2

— царевични странични продукти

3

Комбинирани фуражи за:

Охратоксин А

— прасенца, млади женски свине, кученца, котенца, предназначени за раз
плод кучета и котки,

0,1

— възрастни кучета и котки, различни от тези за разплод

0,2

— свине майки и прасета за угояване

0,25

— телета, млекодайни животни, овце (включително агнета) и кози (вклю
чително ярета)

0,5

Фуражни суровини (*)
— зърнени култури и зърнени продукти (**)

0,25

Комбинирани фуражи за:

Фумонизини
B1 + B2

— прасета

0,05

— домашни птици

0,1

— котки и кучета

0,01

Фуражни суровини (*)
— царевица и царевични продукти (***)

60

Комбинирани фуражи за:
— свине, коне (Equidae), зайци и домашни любимци

5

— риба

10

L 208/60

BG

Микотоксин

Токсини
Т-2 + НТ-2

Официален вестник на Европейския съюз

Продукти, предназначени за хранене на животни

2.8.2016 г.
Ориентировъчна стой
ност в mg/kg (ppm),
отнасяща се за фуражи
със съдържание на
влага от 12 %

— домашни птици, телета (< 4 месеца), агнета и ярета

20

— възрастни преживни животни (> 4 месеца) и норки

50

Комбинирани фуражи — храни за котки

0,05

(*) Специално внимание трябва да се обърне на зърнените култури и зърнените продукти при директно хранене на животните, като
тяхната употреба в дневната дажба следва да не води до нива на експозиция на животното на тези микотоксини, които да са по-ви
соки от съответните граници на експозиция при употреба само на пълноценни фуражи в дневната дажба.
(**) Понятието „зърнени култури и зърнени продукти“ включва не само фуражните суровини, изброени в позиция 1 „Зърнени култури
и получавани от тях продукти“ в списъка на фуражните суровини, посочени в част В от приложението към Регламент (ЕС)
№ 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1), а също
и други фуражни суровини, получени от зърнени култури, по-специално тревни и груби фуражи.
(***) Понятието „царевица и царевични продукти“ включва не само фуражните суровини, изброени в позиция 1 „Зърнени култури и по
лучавани от тях продукти“ в списъка на фуражните суровини, посочени в част В от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013,
а също и други фуражни суровини, получени от царевица, по-специално царевични тревни и груби фуражи.
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