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РЕГЛАМЕНТИ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1227 НА КОМИСИЯТА
от 20 март 2017 година
относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен
материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен
материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на
реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията (2) беше приета система за класифициране на експлоата
ционните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Продуктите от слепен
слоест дървен материал и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби са сред строителните
продукти, за които се отнася посоченият делегиран регламент.

(2)

В таблица 1 от приложението към Решение 2005/610/ЕО на Комисията (3) са определени класове на експлоата
ционните показатели за реакцията на огън на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармони
зирания стандарт EN 14080. Въпреки това проведени допълнителни изпитвания на тези продукти дават основание
определените за тях условия в същото решение да се коригират.

(3)

Изпитванията показаха, че продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт
EN 14080, и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания
стандарт EN 15497, имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на реакцията на
огън, при условие че отговарят на определени условия по отношение на минималната средна плътност на
дървесината и минималната средна дебелина на продукта.

(4)

Поради това следва да се приеме, че при посочените условия продуктите от слепен слоест дървен материал,
обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни
зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, отговарят на определен клас експлоатационни показатели
за реакцията на огън, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо по-нататъшно
изпитване.

(5)

От съображения за правна сигурност таблица 1 в приложението към Решение 2005/610/ЕО следва да бъде
заличена, като вместо нея за продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт
EN 14080, следва да се прилага приложението към настоящия регламент,

(1) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за
реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).
(3) Решение 2005/610/ЕО на Комисията от 9 август 2005 г. за създаване на класове за реакция на огън за някои строителни продукти
(ОВ L 208, 11.8.2005 г., стр. 21).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продуктите от
строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, които съответстват на
условията, определени в приложението, се счита, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в
приложението, без да бъдат изпитвани.
Член 2
Таблица 1 в приложението към Решение 2005/610/ЕО се заличава.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 20 март 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

8.7.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти (1)

Продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от
хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строите
лен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармо
низирания стандарт EN 15497

Минимална средна
плътност (2)
(в kg/m3)

Минимална обща
дебелина
(в mm)

Клас (3)

380

22

D-s2, d0

(1) Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти.
(2) При условията в съответствие със стандарт EN 13238.
(3) Клас, определен в таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.
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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1228 НА КОМИСИЯТА
от 20 март 2017 година
относно условията за класифициране без изпитване на мазилки на основата на органични
свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и разтвори за външна и
вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, по отношение на тяхната
реакция на огън
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията (2) беше въведена система за класифициране на експлоата
ционните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Мазилките на основата на
органични свързващи вещества и разтворите за външна и вътрешна мазилка попадат сред строителните продукти,
по отношение на които се прилага посоченият делегиран регламент.

(2)

С изпитвания вече беше доказано, че мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от
хармонизиран стандарт EN 15824, и разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран
стандарт EN 998-1, имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на тяхната реакция
на огън, при условие че отговарят на някои изисквания относно максималното съдържание на органични вещества
в продукта, максималната маса, полагана на единица площ от основата, и реакцията на огън на основата.

(3)

Поради това за мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN
15824, и за разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, следва да
се счита, че при тези условия отговарят на определен клас на експлоатационни показатели за реакция на огън,
определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо допълнително изпитване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За мазилките на основата на органични свързващи вещества, обхванати от хармонизиран стандарт EN 15824, и за
разтворите за външна и вътрешна мазилка, обхванати от хармонизиран стандарт EN 998-1, които отговарят на условията,
определени в приложението, се счита, че без изпитване отговарят на класовете на експлоатационни показатели, посочени
в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 20 март 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за
реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).

8.7.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти (1)

Максимално съдържание на
органични вещества (2)
(тегловни %)

Максимална маса на единица
площ (3)
(kg/m2)

Клас (4)

Мазилки на основата на органични свързващи
вещества, обхванати от хармонизиран стан
дарт EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

≤ 2,5

≤ 6,0

≤ 4,0

≤ 4,0

Мазилки на основата на органични свързващи
вещества, обхванати от хармонизиран стан
дарт EN 15824,

A2 — s1, d0

и
разтвори за външна и вътрешна мазилка, обх
ванати от хармонизиран стандарт EN 998-1

≤ 5,0

≤ 2,0

(1) Продукти, които се доставят под формата на паста или прах и се използват за външно и вътрешно покритие на стени, колони, пре
градни стени и тавани. Експлоатационните показатели на основите трябва да бъдат поне клас A2 — s1, d0, а плътността не трябва
да бъде по-малка от 525 kg/m3.
(2) Спрямо съдържанието на сухо вещество (съпоставимо с напълно изсъхналата мазилка, положена върху основата).
(3) Спрямо хидратирания продукт (във вид, годен за употреба).
(4) Клас по таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.
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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1229 НА КОМИСИЯТА
от 3 май 2017 година
за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 за
определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези
пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 75, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В текста на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията (2) на малтийски, нидерландски и
словенски език е допусната грешка в съображение 3, член 1, първа алинея, член 3 и приложение I, точка I
относно видовете банани, за които се прилагат пазарните стандарти, установени с посочения регламент. С оглед на
това е необходимо текстът на малтийски, нидерландски и словенски език да се поправи. Грешката не засяга текста
на останалите езици.

(2)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(не засяга българската версия)
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 3 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19 декември 2011 г. за определяне на пазарните стандарти за бананите,
правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (ОВ L 336,
20.12.2011 г., стр. 23).
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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1230 НА КОМИСИЯТА
от 31 май 2017 година
за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за
прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните
неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална
защитна схема
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруден
циалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (1), и по-специално член 422, параграф 10 и член 425, параграф 6 от него,
като има предвид, че:
(1)

Преференциалната ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или
ликвидни улеснения в рамките на група или институционална защитна схема (ИЗС) съгласно предвиденото в
членове 29 и 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (2) се прилага само в случаите, в които са
налице необходимите предпазни мерки и компетентните органи са дали предварително одобрение. Тези предпазни
мерки са предвидени в член 29, параграф 2 и в член 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 под
формата на допълнителни обективни критерии, които трябва да бъдат изпълнени в контекста на тези трансакции.
Предпазните мерки следва да бъдат уточнени допълнително, така че ясно да се определят условията за тяхното
спазване.

(2)

Необходимо е да се гарантира, че прилагането на преференциалните ставки не застрашава ликвидната стабилност
на доставчика на ликвидност и че действително улеснява спазването на отношението на ликвидно покритие от
страна на получателя на ликвидност. Като доказателство за нискорисковия ликвиден профил на кредитните
институции служи спазването на отношението на ликвидно покритие и на други свързани с ликвидността
надзорни изисквания и мерки, прилагани в съответствие с дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), както и нискорисковата ликвидна позиция на
институцията, установена от компетентните органи в рамките на най-актуалния процес на надзорен преглед и
оценка, които да послужат като обективни критерии за ликвидните позиции на институциите.

(3)

Ефективността на подкрепата за осигуряване на ликвидност в рамките на групата или ИЗС на трансгранично
равнище следва да бъде гарантирана посредством стабилна договорна рамка, подкрепена от правно становище,
което е одобрено от ръководния орган на кредитните институции. Минималният остатъчен срок до падежа по
линията следва да гарантира, че ангажиментът не е еднократна мярка за конкретна сделка, а се запазва за
определен минимален срок.

(4)

Необходимо е да се гарантира, че дори в периоди на напрежение доставчикът на ликвидност може своевременно
да предостави на получателя на ликвидност необходимата ликвидна подкрепа. За тази цел доставчикът на
ликвидност следва да наблюдава ликвидната позиция на получателя на ликвидност, като последствията от
прилагането на преференциална ставка за входящите или изходящите потоци следва да бъдат отразени в плановете
на доставчика и получателя на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства.

(5)

Условията за спазването на допълнителните обективни критерии, определени в член 29, параграф 2 и член 34,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, следва да осигурят достатъчно основания да се очаква, че в
дадена изпитваща напрежение група или ИЗС трансграничните ликвидни потоци биха били по-големи от
обичайното, без това да накърнява ефективността и ефикасността на моделите, при които ликвидността се
управлява предимно централно. В някои конкретни случаи на неизпълнение на тези условия, а именно когато

(1) ОВ L 321, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).
(3) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на
Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
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доставчикът или получателят на ликвидност не спазва или не се очаква да спази отношението на ликвидно
покритие или други свързани с ликвидността надзорни изисквания или мерки или когато остатъчният срок до
падежа на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност спадне под разрешения минимум, или е
получено известие за анулиране на линията, съответните компетентни органи следва отново да преценят дали
преференциалните ставки за входящи или изходящи потоци могат да продължат да се прилагат с цел да се
избегнат нежеланите последици от автоматичното прекратяване на преференциалното третиране под формата на
проциклични ефекти и верижни реакции.
(6)

Уточняването на допълнителните обективни критерии не следва да променя отговорността на кредитните
институции, в качеството им на доставчици или получатели на ликвидност, що се отнася до предпазливото
управление на техния ликвиден риск.

(7)

Уточняването на тези критерии следва също така да осигури на компетентните органи достатъчно инструменти, с
помощта на които да определят прилагането на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на
Комисията от Европейския банков орган.

(9)

Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти,
въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи в съответствие с
член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) и поиска становище от
създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се уточняват допълнителните обективни критерии, определени в член 29, параграф 2 и член 34,
параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, необходими за прилагането на посоченото в тези членове освобо
ждаване.

Член 2
Нискорисков ликвиден профил на доставчика и получателя на ликвидност
1.
Нискорисковият ликвиден профил, посочен в член 29, параграф 2, буква а) и в член 34, параграф 2, буква а) от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, отговаря на следните условия:
а) доставчикът и получателят на ликвидност са спазвали необходимото отношение на ликвидно покритие, установено в
членове 4 и 38 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, както и свързаните с ликвидността надзорни изисквания или
мерки в съответствие с дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива 2013/36/ЕС, непрекъснато и в продължение на
най-малко дванадесет месеца преди да бъде одобрено прилагането на преференциална ставка за входящите или
изходящите потоци при неусвоени кредитни или ликвидни улеснения съгласно член 29, параграф 1 и член 34,
параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61;
б) ликвидните позиции на доставчика и получателя на ликвидност, установени в рамките на най-актуалния процес на
надзорен преглед и оценка, извършен в съответствие с дял VII, глава 2, раздел III от Директива 2013/36/ЕС, са
нискорискови.
За да се определи дали е изпълнено условието по буква а) от настоящия параграф, изискваното отношение на ликвидно
покритие се изчислява, като се приема, че преференциалната ставка за изходящи или входящи потоци е била прилагана
през дванадесетмесечния срок, указан в посочената буква.
2.
Когато доставчикът или получателят на ликвидност е получил одобрение от компетентните органи за освобождаване
от условието по член 29, параграф 1, буква г) и член 34, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 и
когато той не спазва или се очаква да не спази изискваното отношение на ликвидно покритие, установено в членове 4
и 38 от посочения делегиран регламент, или други свързани с ликвидността надзорни изисквания или мерки, прилагани
(1) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
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съгласно дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива 2013/36/ЕС, той незабавно уведомява съответните компетентни
органи, като описва последствията, които неспазването на отношението на ликвидно покритие или свързаните с
ликвидността надзорни изисквания или мерки ще породи по отношение на съответната преференциална ставка за
входящи или изходящи потоци, прилагана за неговия контрагент.
3.
Когато доставчикът или получателят на ликвидност е получил одобрение от компетентните органи за освобождаване
от условието по член 29, параграф 1, буква г) и член 34, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 и
когато той не спазва или се очаква да не спази изискваното отношение на ликвидно покритие, установено в посочения
делегиран регламент, уведомлението по параграф 2 се включва в незабавното уведомление и плана за възобновяване на
спазването на разпоредбите, изисквани в член 414 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
4.
В случаите, посочени в параграфи 2 и 3, съответните компетентни органи определят дали преференциалните ставки
за входящи или изходящи потоци продължават да се прилагат в съответствие с процедурата, посочена в член 20,
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 3
Правнообвързващи споразумения и задължения между субектите от групата по отношение на
неусвоената кредитна линия или линия за осигуряване на ликвидност
1.
Правнообвързващите споразумения и задължения, посочени в член 29, параграф 2, буква б) и член 34, параграф 2,
буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, отговарят на следните условия:
а) кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност е линия, за която е поето задължение и която
юридически и на практика е непрекъснато на разположение за срока на улеснението, на трансгранична основа и дори
в периоди на напрежение. Тя е предназначена специално за целите на прилагането на предвидената в членове 29 и 34
от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 преференциална ставка за изходящи или входящи потоци и е на разположение
при поискване. За тази цел кредитните институции са извършили достатъчно изчерпателен правен анализ, подкрепен
от мотивирано правно становище в писмен вид, което е одобрено от ръководните им органи и в което се потвърждава
правната валидност и приложимостта във всички относими юрисдикции на споразумението или задължението за
кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност;
б) валутата, в която е деноминирана кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност, за която е поето
задължение, е в съответствие с разпределението по валути на нетните изходящи ликвидни потоци на получателя на
ликвидност, които не са свързани с линията;
в) размерът на кредитна линия или линията за осигуряване на ликвидност, за която е поето задължение, и разходите за
нея са ясно определени в съответния договор;
г) споразуменията и задълженията не съдържат клаузи, даващи възможност на доставчика на ликвидност:
i)

да изисква изпълнението на условия преди предоставянето на ликвидност;

ii) да се оттегли от ангажиментите си за изпълнение на тези споразумения и задължения;
iii) да променя условията на споразуменията и задълженията без предварително одобрение от съответните
компетентни органи;
д) остатъчният срок до падежа на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност във всеки един момент е
над шест месеца. Ако кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност няма дата на падеж, минималният
срок за предизвестие с цел прекратяване е шест месеца.
2.
Правният анализ, посочен в параграф 1, буква а), се актуализира редовно, за да бъдат отразени евентуални промени
в законодателството на съответните юрисдикции. Резултатът от тези правни анализи се съобщава на компетентните
органи.
3.
Размерът на посочената в параграф 1, буква в) кредитна линия или линия за осигуряване на ликвидност не подлежи
на преразглеждане без предварителното съгласие на съответните компетентни органи.
4.
Ако посоченият в параграф 1, буква д) остатъчен срок до падежа спадне под шест месеца или бъде подадено
предизвестие за прекратяване на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност, кредитните институции
незабавно уведомяват съответните компетентни органи. Тези органи определят дали преференциалните ставки за входящи
или изходящи потоци продължават да се прилагат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 1, буква б)
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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Член 4
Отчитане на ликвидния рисков профил на получателя на ликвидност при управлението на
ликвидния риск на доставчика на ликвидност
Ликвидният рисков профил на получателя на ликвидност се взема предвид при управлението на ликвидния риск на
доставчика на ликвидност, както е посочено в член 29, параграф 2, буква в) и член 34, параграф 2, буква в) от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/61, когато са изпълнени следните условия:
а) доставчикът на ликвидност ежедневно наблюдава и следи ликвидността на получателя. При банки кореспонденти
наблюдението на ликвидната позиция на получателя може да се ограничи до салдото по vostro сметките на
получателя на ликвидност.
б) въздействието на преференциалната ставка за изходящите или входящите потоци е отчетено в пълна степен и е
включено в плановете на доставчика и получателя на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства, като
в тях са взети предвид евентуалните пречки при прехвърлянето на тази ликвидност и е направена оценка на
необходимото за прехвърлянето време. За тази цел доставчикът на ликвидност доказва пред съответните компетентни
органи, че основателно може да се очаква той да продължи да предоставя ликвидното улеснение на получателя на
ликвидност дори в периоди на напрежение, без това да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху
собствената му ликвидна позиция. Планът на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства
гарантира, че той не разчита на ликвидността, за която е поел задължение към получателя на ликвидност по
кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност;
в) в плана на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства се взема под внимание преферен
циалната ставка за входящите или изходящите потоци, за да се гарантира, че когато е необходимо, той може да
предостави необходимата ликвидност.
Член 5
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 31 май 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

8.7.2017 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1231 НА КОМИСИЯТА
от 6 юни 2017 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 за създаване на методика за определяне
на корелационните параметри, необходими за отразяване на промяната в регламентираната
процедура на изпитване за целите на изясняване на процедурни елементи и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1014/2010
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне
на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея
и член 13, параграф 7, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

Методиките за определяне на корелационните параметри, необходими за отразяване на промяната в регламенти
раната процедура, са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията (2) и, по отношение на
лекотоварните превозни средства, в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията (3). за да се улесни
преходът към новата регламентирана процедура на изпитване за измерване на емиссите на СО2 и на разхода на
гориво от лекотоварните превозни средства (хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на
лекотоварни превозни средства — WLTP), процедурата за установяване на съответствието на пътническите
превозни средства следва да се уеднакви, доколкото е възможно, с тази за леките търговски превозни средства.

(2)

Следва да се внесе яснота при определянето на звена за контакт в органите по одобряване на типа и техническите
служби от страна на държавите членки, така че предоставянето на електронните ключове за подпис, които са
необходими за задействането на официалния корелационен инструмент, да може да се осъществява ефикасно и
сигурно.

(3)

В случая на превозни средства от категория M1 с технически допустима максимална маса в натоварено състояние
3 000 kg или повече, е подходящо на производителите да се даде възможността, която съществува и при
превозните средства от категория N1, да извеждат коефициентите на съпротивление при движение по NEDC от
изпитванията по WLTP или да използват табличните стойности, посочени в таблица 3 или приложение 4а към
Правило № 83 на Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН)
(Правило № 83 на ИКЕ на ООН) (4). Това следва да улесни изпитванията за одобряване на типа на тази конкретна
група превозни средства.

(4)

Въз основа на по-нататъшното развитие на корелационния инструмент, някои параметри на входните данни вече
не са необходими, докато други данни от административно естество следва да се добавят, за да се гарантира
проследимостта на процеса и възможността за осъществяване на проверки.

(5)

Подходящо е също така да се въведе използването на електронни хеш кодове за изходните корелационни файлове.
На Комисията следва да се даде достъп до някои ограничени и неповерителни резултати от корелационния
инструмент, за да се гарантира непрекъснатото развитие и подобряване на корелационния инструмент и да се
осигурят възможности за последващи проверки на резултатите от корелирането.

(6)

Изчисляването на характерната стойност на CO 2 по NEDC следва да се опрости, като се премахне необходимостта
от последваща обработка на резултатите от изпитването по WLTP и изчисляването на разликата между стойността
на CO2 по WLTP, симулирана с помощта на корелационния инструмент и стойността на CO2, получена по NEDC.
Новият метод за изчисляване предоставя абсолютна характерна стойност на CO2 по NEDC и всякакво отклонение
на корелационния инструмент следва да може лесно да се изчисли и покаже в обобщаващия неповерителен
изходен файл. Този подход значително намалява риска от грешки при изчисляването на характерните стойности.

(1) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните
параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура, и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1014/2010 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 679).
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1152 на Комисията от 2 юни 2017 г. за установяване на методика за определяне на корелационните
параметри, необходими за отразяване на изменението на регламентираната изпитвателна процедура по отношение на леки търговски
превозни средства и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 644).
4
( ) Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически
предписания за одобрение на типа на превозни средства по отношение на емисиите на замърсители в съответствие с изискванията относно
горивото за двигателя [2015/1038] (ОВ L 172, 3.7.2015 г., стр. 1).
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(7)

Той освен това е подходящ за опростяване на изчисляването на стойностите за комбиниран режим и зависещите от
фазата стойности на разхода на гориво. Разходът на гориво следва да се изчислява от крайната стойност на CO2 по
NEDC (обявената стойност, тази от корелационния инструмент или стойността, получена при физическо
изпитване), като се използват формулите, посочени в приложение XII към Регламент 692/2008 на Комисията (1).

(8)

Поради това приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 следва съответно да се изменят.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на
климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 се изменя в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2) се изменя в съответствие с приложение II
към настоящия регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 6 юни 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския
парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз
на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199,
28.7.2008 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на
леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 се изменя, както следва:
1) точка 2.1.2 се заменя със следното:
„2.1.2. Определяне на ползвателите на корелационния инструмент
Държавите членки уведомяват Комисията за съответните звена за връзка, отговарящи за задействането на
корелационния интрумент в органите по одобряване, и, където е приложимо, в техническите служби.
Назначава се само по едно звено за връзка във всеки отделен орган по одобряване или техническа служба.
Информацията, предоставена на Комисията, включва следното (наименованието на организацията, името на
отговорното лице, пощенския адрес, адреса на електронна поща и телефонния номер). Посочената
информация се изпраща на следната служебна пощенска кутия (*):
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
Електронните ключове за подпис за целите на задействането на корелационния инструмент се предоставят
само при поискване от страна на звеното за връзка. (**) Комисията публикува насоки относно процедурите,
които да се следват в случай на поискване.
(*) Актуализациите на адресите на пощенските кутии ще бъдат обявявани на страницата в интернет.
(**) Електронните ключове за подпис се осигуряват от Съвместния изследователски център на Европейската
комисия“;
2) в точка 2.2 букви а) и б) се заменят със следното:
„а) В случай че се извършат две изпитвания за одобряване на типа, използват се резултатите от изпитванията с найвисоки емисии на CO2 при комбиниран цикъл;
б) В случай че се извършат три изпитвания за одобряване на типа, използват се резултатите от изпитванията със
средни емисии на CO2 при комбиниран цикъл.“;
3) точка 2.3.1 се заменя със следното:
„2.3.1. Определяне на инерцията на превозното средство по NEDC
Базовата маса по NEDC на превозните средства H, и където е приложимо, L и R, се определя както следва:
RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]
RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]
RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]
Където:
превозно средство R е представително превозно средство за фамилията с матрица на съпротивленията при
движение, определена в точка 5.1 от подприложение 4 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151
на Комисията (*);
MRO е масата в готовност за движение, определена в член 2, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 (**) съответно за превозни средства H, L и R.
Базовата маса, която трябва да се използва като входна данна за изчисленията и, когато е приложимо, за
изпитване с истинско превозно средство, е посочената в таблица 3 от приложение 4а към Правило № 83 на
ИКЕ на ООН стойност на инерцията, която е еквивалентна на базовата маса RM, определена в съответствие с
настоящата точка и означена като TMn,L, TMn,H и TMn,R.;
(*) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на
Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на
емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до
информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО)
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).
(**) Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по
отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на
Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 353, 21.12.2012 г., стр. 31).“;
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4) точки 2.3.5 и 2.3.6 се заменят със следното:
„2.3.5. Определяне на разликата в предписанията за налягането на гумите
Съгласно точка 6.6.3 от допълнение 3 към приложение I към Регламент (ЕС) 2017/1151, при движение по
инерция за определяне на съпротивлението при движение в изпитването се използва най-ниското налягане на
гумите, препоръчано за масата при изпитване на превозното средство, докато при NEDC такова не се посочва.
Налягането на гумите, което трябва да се вземе предвид за целите на изчисляване на съпротивлението по
движение по NEDC в съответствие с точка 2.3.8, е средната стойност, получена между две оси от средната
стойност между минималното и максималното налагане на гумите, което е разрешено за избраните гуми на
всяка ос за базовата маса по NEDC. Изчисляването се извършва с превозно средство Н и, където е
приложимо, с превозни средства L и R по следните формули:
�
�
Pmax,H þ Pmin,H
С превозно средство H: Pavg,H ¼
2
�
�
Pmax,L þ Pmin,L
С превозно средство L: Pavg,L ¼
2
�
С превозно средство R: Pavg,R ¼

Pmax,R þ Pmin,R
2

�′

Където:
Pmax,

е средната стойност от максималното налягане на избраните гуми на двете оси;

Pmin,

е средната стойност от минималното налягане на избраните гуми на двете оси;

Съответното въздействие по отношение на съпротивлението, оказвано на превозното средство, се изчислява с
използване на следните формули за превозните средства H, L и R:
�
С превозно средство H: TPH ¼
�
С превозно средство L: TPL ¼

Pavg,L
Pmin,L

�
С превозно средство R: TPR ¼

Pavg,H
Pmin,H

� − 0,4

� − 0,4

Pavg,R
Pmin,R

� − 0,4

2.3.6. Определяне на дълбочината на протектора на гумата (TTD)
Съгласно точка 4.2.2.2 от подприложение 4 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151,
минималната дълбочина на протектора на гумата е 80 % при изпитване по WLTP, докато съгласно точка 4.2
от допълнение 7 към приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, допустимата минимална
дълбочина на протектора за целите на изпитванията по NEDC е 50 % от номиналната стойност. Това води до
средна разлика от 2 mm в дълбочината на протектора между двете процедури. Съответното въздействие,
отчитано като съпротивление при движение, оказвано на превозното средство, се определя за целите на
изчисляването на съпротивлението при движение по NEDC в точка 2.3.8 в съответствие със следните
формули за превозни средства H, L и R:
�
�
0,1 � RMn,H � 9,81
за превозно средство H: TTDH ¼ 2 �
1 000
�
�
0,1 � RMn,L � 9,81
за превозно средство L: TTDL ¼ 2 �
1 000
�
�
0,1 � RMn,R � 9,81
за превозно средство R: TTDR ¼ 2 �
1 000
Където:
RMn,H, RMn,L, и RMn,R са базовите маси на превозните средства H, L и R, определени в съответствие с
точка 2.3.1“;
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5) към точка 2.3.8.1 се добавят следните два параграфа:
„Коефициентите на движение по NEDC се изчисляват в съответствие с формулите, посочени в точка 2.3.8.1.1 (за
превозно средство H) и точка 2.3.8.1.2 (за превозно средство L).
Освен ако не е посочено друго, посочените формули се прилагат както при симулации, так и при изпитвания с
действително превозно средство.“;
6) точка 2.3.8.2 се заменя със следното:
„2.3.8.2. Определяне на съпротивлението на движение в случаите, в които за целите на изпитването по WLTP,
съпротивлението на движение е определено в съответствие с точка 5 от подприложение 4 към
приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151.
2.3.8.2.1. Фамилия с матрица на съпротивленията при движение в съответствие с точка 5.1 от подприложение 4
към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151.
Когато съпротивлението на движение на превозно средство е изчислено в съответствие с точка 5.1 от
подприложение 4 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, съпротивлението на движение по
NEDC, което трябва да се въведе като изходнии данни при симулациите с корелационния инструмент, се
определя както следва:
а) табличните стойности на съпротивлението на движение по NEDC в съответствие с таблица 3 от
приложение 4А към Правило № 83 на ИКЕ на ООН
превозно средство H
F0n,H = T0n,H + (F0w,H – Aw,H)
F1n,H = F1w,H – Bw,H
F2n,H = T2n,H + (F2w,H – Cw,H)
превозно средство L:
F0n,L = T0n,L + (F0w,L – Aw,L)
F1n,L = F1w,L – Bw,L
F2n,L = T2n,L + (F2w,L – Cw,L)
Където:
F0n,i, F1n,i, F2n,i, при i = H,L,

са коефициентите на съпротивление на движение за превозни средства H
или L;

T0n,i, T2n,i, при i = H,L

са коефициентите по NEDC, получени с помощта на динамометричен
стенд, на превозни средства H или L, определени в съответствие с
таблица 3 от приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН;

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

са коефициентите по NEDC, получени с помощта на динамометричен
стенд, на превозното средство, използвано за подготовката на динамоме
тричния стенд в съответствие с точки 7 и 8 оо подприложение 4 към
приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151;

б) стойности на съпротивлението на движение, определено с помощта на представително превозно
средство.
По искане на производителя стойностите на съпротивлението на движение по NEDC на превозни
средства с проектна технически допустима максимална маса, равна на 3 000 kg или по-голяма, могат
да се определят в съответствие със следното:
1) Определяне на коефициентите на съпротивление на движение на представителното превозно
средство от фамилията с матрица на съпротивленията при движение
i) Въздействие на различна инерция:
�
F10n,R ¼ F0w,R �

RMn,R
TMw,R

�

когато коефициентите във формулата съответстват на определените в точка 2.3.1, с изключение на
следното:
F0w,R е коефициентът на съпротивление на движение F0, определен за изпитването по WLTP на
превозното средство R; TMw,R е масата при изпитване по WLTP на представителното превозно
средство R.
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ii) Въздействие на различно налягане на гумите:
F20n,R ¼ F10n,R � TPR
когато коефициентите във формулата съответстват на определените в точка 2.3.5.
iii) Въздействие на инерцията на въртящите се части:
�
�
1,015
3
2
F0n,R ¼ F0n,R �
1,03
При извършване на изпитване с истинско превозно средство се използва следната формула:
�
�
1
3
2
F0n,R ¼ F0n,R �
1,03
iv) въздействие на различна дълбочина на протектора на гумите:
F40n,R ¼ F30n,R − TTDR
когато коефициентите във формулата съответстват на определените в точка 2.3.6.
v) Въздействие на предварителна подготовка:
F0n,R ¼ F40n,R − 6
При извършване на изпитване с истинско превозно средство не се прилага корекция за въздей
ствието на предварителната подготовка.
vi) Коефициентът на съпротивление при движение F1n за превозно средство R се определя както
следва:
Въздействие на инерцията на въртящите се части:
�

F1n,R

1,015
¼ F1w,R �
1,03

�

При извършване на изпитване с истинско превозно средство се използва следната формула:
�
�
1
F1n,R ¼ F1w,R �
1,03
vii) Коефициентът на съпротивление при движение F2n за превозно средство R се определя както
следва:
Въздействие на инерцията на въртящите се части:
�
F2n,R ¼ F*2w,R �

1,015
1,03

�

При извършване на изпитване с истинско превозно средство се използва следната формула:
�
�
1
*
F2n,R ¼ F2w,R �
1,03
където величината F*2w,R е коефициентът на съпротивление при движение F2, определен при
изпитване по WLTP на превозно средство R, като обаче е отстранено въздействието на всякакво
незадължително оборудване за подобряване на аеродинамичните характеристики.
2) Определяне на коефициентите на съпротивление при движение на превозно средство H на базата на
процедура NEDC
За изчисляването на стойностите на съпротивлението на движение на превозно средство H се
използват следните формули:
i) F0n,H за превозно средство H се определя както следва:
F0n,H ¼ Max

0,05 � F0n,R þ 0,95 � F0n,R �

!!
!!!
�
�
�
�
RMn,H
RMn,H
RRH − RRr
RRH − RRr
; 0,2 � F0n,R þ 0,8 � F0n,R �
þ
þ
� 9,81 � RMn,H
� 9,81 � RMn,H
RMn,R
1 000
RMn,R
1 000
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Където:
F0n,R

е коефициентът на постоянно съпротивление при движение на превозно средство R, изразен
в N;

RMn,H

е базовата маса на превозното средство H

RMn,R

е базовата маса на превозното средство R

RRH

е съпротивлението при търкаляне на гумите на превозно средство R, изразено в kg/t;

RRR

е съпротивлението при търкаляне на гумите на превозно средство R, изразено в kg/t;

ii) F2n,H за превозно средство H се определя както следва:
F2n,H ¼ Max

!
!!
Af,H
Af,H
; 0,2 � F2n,R þ 0,8 � F2n,R �
0,05 � F2n,R þ 0,95 � F2n,R �
Af,R
Af,R

където:
F2n,R

е коефициентът на съпротивление при движение от втори ред, изразен в N/(km/h)2;

Af,H

е челната площ на превозно средство H, m2;

Af,R

е челната площ на превозно средство R, m2;

iii) За F1n,H за превозно средство H се задава 0.
3) Определяне на коефициента на съпротивление при движение по NEDC на превозно средство L
За изчисляването на стойностите на съпротивлението на движение по NEDC на превозно средство L
се използват следните формули:
i) F0n,L за превозно средство L се определя както следва:
F0n,L ¼ Max

0,05 � F0n,R þ 0,95 �

F0n,R �

!!
!!!
�
�
�
�
RMn,L
RMn,L
RRL − RRr
RRL − RRr
; 0,2 � F0n,R þ 0,8 � F0n,R �
þ
þ
� 9,81 � RMn,L
� 9,81 � RMn,L
RMn,R
1 000
RMn,R
1 000

където:
F0n,R

е коефициентът на постоянно съпротивление при движение на превозно средство R, изразен
в N;

RMn,L

е базовата маса на превозното средство L

RMn,R

е базовата маса на превозното средство R;

RR,L

е съпротивлението при търкаляне на гумите на превозно средство L, изразено в kg/t;

RRR

е съпротивлението при търкаляне на гумите на превозно средство R, изразено в kg/t;

ii) F2n,L за превозно средство L се определя както следва:
F2n,L ¼ Max

!
!!
Af,L
Af,L
; 0,2 � F2n,R þ 0,8 � F2n,R �
0,05 � F2n,R þ 0,95 � F2n,R �
Af,R
Af,R

където:
F2n,R

е коефициентът на съпротивление при движение от втори ред, изразен в N/(km/h)2;

Af,L

е челната площ на превозно средство L, m2;

Af,R

е челната площ на превозно средство R, m2;

iii) за F1n,L за превозно средство L се задава 0.
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2.3.8.2.2. Стойности по подразбиране на съпротивлението при движение в съответствие с точка 5.2 от подпри
ложение 4 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151
Когато стойностите по подразбиране на съпротивлението при движение са изчислени в съответствие с
точка 5.2 от подприложение 4 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, стойностите на
съпротивлението при движение по NEDC се изчисляват в съответствие с точка 2.3.8.2.1, буква а) от
настоящото приложение.
Ако се провежда изпитване с истинско превозно средство, изпитването се извършва, като се използват
коефициентите по NEDC, получени с помощта на динамометричен стенд, на превозни средства H или L,
определени в съответствие с таблица 3 от приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН.“;
7) в раздел 2.4 таблица 1 се изменя, както следва:
а) в реда за вписване 30 („инерция на превозното средство по NEDC“), препратката в графа „Източник“ се заменя със
следното:
„таблица 3 от приложение 4а към Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Допълва се от органа по одобряване на типа
или техническата служба“;
б) редът за вписване 34 се заменя със следното:

„34

Параметри на
инерцията по WLTP

kg

Точка 2.5.3 от подприложение 4 Инерция, приложена при изпи
от приложение XXI към Регла тване на динамометричен стенд
по WLTP“
мент (ЕС) 2017/1151

в) в реда за вписване 59 („Температура на охлаждащата течност на двигателя по WLTP“) препратката в графа
„Забележки“ се заменя със следното:
„Масив: Данни от бордовата диагностика, 1 hz, стъпка 1 °C“;
г) редовете за вписвания 63—66 се заменят и ред 67 се добавя както следва:

„63

Декларирани емисии
при комбиниран
цикъл по NEDC на
СО2 на превозни
средства H и L

Декларирана стойност за изпи
тване по NEDC При превозни
средства, оборудвани със система
с периодично регенериране, стой
ността се коригира с оглед на Ki

gCO2/km

Масив: 1hz, стъпка 0,1 km/h.
Както е определена в точка 6 от Ако не е зададена, прилага се
приложение 4 към Правило профилът на скоростта в точка 6
от приложение 4 към Правило
№ 83 на ИКЕ на ООН
№ 83 на ИКЕ на ООН

64

Скорост по NEDC
(теоретична)

65

Предавка при
процедура NEDC
(теоретична)

—

Също както по-горе

66

Идентификационен
номер на фамилията
превозни средства

—

Точка 5.0 от приложение XXI
към Регламент (ЕС) 2017/1151

—

При превозни средства без сис
тема с периодично регенериране
Определен в допълнение 1 към стойността се приема за равна
подприложение 6 от приложе на 1. При превозни средства, обо
ние XXI към Регламент (ЕС) рудвани със система с перио
2017/1151
дично регенериране, ако стой
ността не е зададена, тя се приема
за равна на 1,05“

67

Коефициент на
регенериране Ki

km/h

Масив: 1 hz Ако не е зададена,
прилага се профилът на скоростта
в точка 6 от приложение 4 към
Правило № 83 на ИКЕ на ООН

8) в точка 3.1 втората алинея се заменя със следното:
„Когато разликата между превозно средство H и превозно средство L се дължи само на разликата в незадължителното
оборудване (напр. ако масата в готовност за движение, формата на каросерията и коефициентите на съпротивлението
на движение са еднакви), характерната стойност на СО2 по NEDC се определя само за превозното средство H“;
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9) точки 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3 се заменят със следното:
„3.1.1.

Входни и изходни данни на корелационния инструмент

3.1.1.1. Оригинален протокол с резултатите от корелационния инструмент;
Органът по одобряване на типа или определената техническа служба гарантират пълнотата на файла с
входните данни за корелационния инструмент. След приключване на изпитвателното задействане на корела
ционния инструмент се създава оригинален протокол с резултатите от корелационния инструмент и му се
приписва хеш-код. протоколът включва следните подфайлове:
а) входните данни, посочени в точка 2.4;
б) изходните данни, получени в резултат от изпълнението на симулацията;
в) файл с обобщение, включващ:
i)

идентификационният номер на фамилията превозни средства;

ii) разликата между обявената от производителя стойност на СО2 и стойността, която се получава с
помощта на корелационния инструмент (стойност при комбиниран цикъл на СО2);
iii) неповерителни технически данни (т.е., вид гориво, обем на двигателя, тип предавателна кутия,
наличие на турбокомпресор).
3.1.1.2. Цялостен файл за съответствието
Когато оригиналният протокол с резултатите от корелационния инструмент се създава в съответствие с
точка 3.1.1.1, органът по одобряване на типа или, където е приложимо, определената техническа служба,
използва подходящите команди в корелационния инструмент, за да изпрати файла с обобщението към
сървър, издаващ електронен времеви печат, който връща на изпращача отговор с електронен времеви печат
(а също и копие на съответните служби на Комисията), като влага в него и генерирано на случаен принцип
цяло число между 1 и 99.
Създава се цялостен файл за съответствието, включващ отговора с времевия печат и оригиналния протокол
с резултатите от корелационния инструмент, посочен в точка 3.1.1.1. На цялостния файл за съответсвието
се приписва хеш-код. Файлът се съхранява от органа по одобряване на типа като протокол от изпитване в
съответствие с приложение VIII към Директива 2007/46/ЕО.
3.1.2.

Характерна стойност на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство H
Корелационният инструмент се използва за провеждане на симулационно изпитване по NEDC на
превозното средство H, като се използват съответните входни данни, посочени в точка 2.4.
Характерната стойност на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство H се определя както следва:
CO2,H = NEDC CO2,C,H · Ki,H
където:
CO2,H

е характерната стойност на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство H;

NEDC CO2,C,H

е изчислената чрез симулация с корелационния инструмент стойност на емисиите на CO2
при комбиниран цикъл по NEDC за превозно средство H;

Ki,H

е стойността, определена в съответствие с допълнение 1 към подприложение 6 от
приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 за превозното средсто H.

Освен характерната стойност на СО2 по NEDC, корелационният инструмент също дава зависещи от фазата
стойности за СО2 за превозно средство H.
3.1.3.

Характерна стойност на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство L
В случите, когато е приложимо, се извършва симулация на изпитване по NEDC на превозно средство L,
като се използва корелационният инструмент и относимите входни данни съгласно точка 2.4.
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Характерната стойност на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство L се определя както следва:
CO2,L = NEDC CO2,C,L · Ki,L
където:
CO2,L

е характерната стойност на CO2 по NEDC за превозно средство L;

NEDC CO2,C,L

е изчислената чрез симулация с корелационния инструмент стойност на емисиите на CO2
при комбиниран цикъл по NEDC за превозно средство L;

Ki,L

е стойността, определена по допълнение 1 към подприложение 6 в приложение XXI към
Регламент (ЕС) 2017/1151 за превозно средство L.

Освен характерната стойност на СО2 по NEDC, корелационният инструмент също дава зависещи от фазата
стойности за СО2 за превозно средство L.“;
10) точка 3.2.6 се заменя със следното:
„3.2.6. Когато посоченото в точка 3.1.1.2 число, генерирано на случаен принцип, е в интервала от 90 до 99,
превозното средство се избира за едно действително измерване в съответствие с процедурата, посочена в
приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, като се вземат предвид уточненията, определени в
раздел 2 от настоящото приложение. Резултатите от изпитването се документират в съответствие с
приложение VIII към Директива 2007/46/ЕО.
Когато стойността на емисиите на CO2 по NEDC за двете превозни средства H и L е определена в
съответствие с точка 3.2.1, конфигурацията на превозното средство, избрана за провеждане на действително
измерване, трябва да бъде превозното средство L, ако случайно генерираното число е в интервала от 90
до 94, и съответно превозното средство H — ако случайно генерираното число е в интервала от 95 до 99.
Когато стойността на СО2 по NEDC е определена в съответствие с точка 3.2.1 само за едно от превозните
средства L или H от интерполационната фамилия, въпросното превозно средство се избира за действително
измерване, ако случайно генерираното число е в интервала от 90 до 99.
Когато стойностите на СО2 по NEDC не са определени в съответствие с точка 3.2.1, но на физическо
изпитване са подложени и двете превозни средства H и L, случайно генерираното число не се взема под
внимание.“;
11) в точка 3.2.8 втора алинея се заменя със следното:
„Стойността на показателя De се изчислява с точност до третия десетичен знак и се записва в сертификата за
одобрение на типа и в сертификата за съответствие.“;
12) точки 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 се заменят със следното:
„3.3.1.

Изчисляване на зависимите от фазата стойности на емисиите на CO2 по NEDC за превозно средство H
Зависимите от фазата стойности на разхода на гориво по NEDC за превозно средство H се изчисляват както
следва:
NEDC CO2,p,H = NEDC CO2,p,H,c · CO2,AF,H
Където:
p

е фазата „UDC“ или „EUDC“ при процедура NEDC

NEDC CO2,p,H,c

е изчислената чрез симулация с корелационния инструмент стойност на CO2 по NEDC
за посочената в точка 3.1.2 фаза, или, където е приложимо, резултатите от физическо
измерване, посочени в точка 3.2.2;

NEDC CO2,p,H

е специфичната за фазата стойност при процедура NEDC за превозно средство H при
приложимата фаза р, g CO2/km;

CO2,AF,H

е уточняващият коефициент за превозното средство H, изчислен като отношение между
стойността на емисиите на CO2 по NEDC, определена в съответствие с точка 3.2, и
резултата от изпитването чрез симулация с корелационния инструмент по NEDC,
посочен в точка 3.1.2, или когато е приложимо, резултатите от физическо измерване.
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Изчисляване на специфичните за фазата стойности на CO2 по NEDC за превозно средство L
Специфичните за фазата стойности по NEDC за превозно средство L се изчисляват както следва:
NEDC CO2,p,L = NEDC CO2,p,L,c · CO2,AF,L
Където:

3.3.3.

p

е фазата „UDC“ или „EUDC“ при процедура NEDC

NEDC CO2,p,L,c

е изчислената чрез симулация с корелационния инструмент стойност на CO2 по NEDC
за посочената в точка 3.1.2 фаза р, или, където е приложимо, резултатите от физическо
измерване, посочени в точка 3.2.2;

NEDC CO2,p,L

е специфичната за фазата стойност при процедура NEDC за превозно средство L при
приложимата фаза р, g CO2/km;

CO2,AF,L

е уточняващият коефициент за превозното средство L, изчислен като отношение между
стойността на емисиите на CO2 по NEDC, определена в съответствие с точка 3.2, и
резултата от изпитването чрез симулация с корелационния инструмент по NEDC,
посочен в точка 3.1.2, или когато е приложимо, резултатите от физическо измерване.

Изчисляване на разхода на гориво по NEDC за превозните средства H и L

3.3.3.1. Изчисляване на разхода на гориво по NEDC (при комбиниран цикъл на движение)
Разходът на гориво по NEDC (при комбиниран цикъл на движение) на превозните средства L и H се
изчислява, като се използват стойностите на емисиите на СО2 по NEDC при комбиниран цикъл на
движение, определени в съответствие с точка 3.2 и разпоредбите, посочени в приложение XII към
Регламент (ЕО) № 692/2008. Стойностите на емисиите на останалите замърсители, използвани при
изчисляването на разхода на гориво (въглеводороди, въглероден оксид) се приемат за равни на
0 (нула) g/km;
3.3.3.2. Изчисляване независимите от фазата стойности на разхода на гориво по NEDC
Специфичният за фазата разход на гориво по NEDC на превозните средства L и H се изчислява, като се
използват стойностите на емисиите на СО2 по NEDC при комбиниран цикъл на движение, определени в
съответствие с точка 3.2 и разпоредбите, посочени в приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008.
Стойностите на емисиите на останалите замърсители, използвани при изчисляването на разхода на гориво
(въглеводороди, въглероден моноксид) се приемат за равни на 0 (нула) g/km.“;
13) добавя се следната точка 4.2.1.4а:
„4.2.1.4a Стойности на съпротивлението на движение по NEDC, получени с помощта на представително превозно
средство от фамилията с матрица на съпротивленията при движение
Когато съпротивлението на движение по NEDC на представителното превозно средство е изчислено с
помощта на представително за WLTP превозно средство, съответстващо на точка 2.3.8.2.1, буква б),
съпротивлението на движение по NEDC на конкретно превозно средство се изчислява по следните
формули:
а) F0n,ind за конкретното превозно средство се определя както следва:
F0n,ind ¼ Max

0,05 � F0n,R þ 0,95 �

F0n,R �

!!
�
�
RMn,ind
RRind − RRr
; 0,2 � F0n,R þ 0,8 �
þ
� 9,81 � RMn,ind
RMn,R
1 000

F0n,R �

!!!
�
�
RMn,ind
RRind − RRr
þ
� 9,81 � RMn,ind
RMn,R
1 000

където:
F0n,R

е коефициентът на постоянно съпротивление при движение на превозното средство R, изразен
в N;

RMn,ind

е базовата маса на конкретното превозно средство;

RMn,R

е базовата маса на превозното средство R;

RR,ind

е съпротивлението при търкаляне на гумите на конкретното превозно средство, изразено в kg/t;

RRR

е съпротивлението при търкаляне на гумите на превозното средство R, изразено в kg/t;
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б) F2n,ind за конкретното превозно средство L се определя както следва:
F2n,ind ¼ Max

!
!!
Af,ind
Af,ind
; 0,2 � F2n,R þ 0,8 � F2n,R �
0,05 � F2n,R þ 0,95 � F2n,R �
Af,R
Af,R

където:
F2n,R

е коефициентът от втори ред на съпротивление при движение на превозното средство R, изразен
в N/(km/h)2;

Af,ind

е челната площ на конкретното превозно средство, изразена в m2;

Af,R

е челната площ на превозно средство R, изразена в m2.

в) за конкретното превозно средство за f1n,ind се задава 0.“;
14) в буква а) от раздел 5 думите „протокол за резултатите от пресмятането с корелационния инструмент“ се заменят със
следните думи: „Цялостен файл за съответствието“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение I към Регламент (ЕС) № 1014//2010, в таблицата „Източници на данни“ се добавя следният ред:
„Идентификационен номер на фамилията пре
возни средства

Точка 5.0 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151
на Комисията (*)

(*) Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент
и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за измене
ние на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС)
№ 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1232 НА КОМИСИЯТА
от 3 юли 2017 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в
приложението към настоящия регламент.

(2)

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

(3)

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

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва
от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва
да бъде три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

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

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по
силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на
настоящия регламент.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
(ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 3 юли 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Stephen QUEST

Генерален директор
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически
съюз“
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по
КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Кръгъл продукт с диаметър приблизително
500 mm и тегло около 23 kg. Изработен е от чу
гун със сфероидален графит (пластичен чугун,
EN-GJS-500-7). Продуктът е боядисан с черен
битум за защита срещу корозия.

7325 99 10

Класирането се определя въз основа на общи пра
вила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната но
менклатура и на описанието на кодове по КН
7325, 7325 99 и 7325 99 10.

Продуктът е сертифициран в съответствие със
стандарта EN 124 (канализационни решетки и
капаци за ревизионни шахти за транспортни и
пешеходни зони) и се използва за покриване на
канализацията за отпадни води (например на
дъждовната канализация).
Вж. изображението (*).

В Обяснителните бележки към Комбинираната
номенклатура към код по КН 7307 19 10 се съ
държа определение на ковък чугун. Съгласно тези
бележки изразът „ковък“ включва чугун със сфе
роидален графит. С оглед на правната сигурност
и съгласуваното тълкуване на Комбинираната но
менклатура тези обяснителни бележки към КН
следва да се прилагат аналогично и за позиция
7325. Следователно класификация на продукта в
код по КН 7325 10 00 като други изделия, от
лети от нековък чугун, се изключва.
Поради това продуктът следва да бъде класиран в
код по КН 7325 99 10 като други чугунени из
делия, отлети от ковък чугун.

(*) Изображението е само за информация.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1233 НА КОМИСИЯТА
от 3 юли 2017 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в
приложението към настоящия регламент.

(2)

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

(3)

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

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва
от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва
да бъде три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

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

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по
силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на
настоящия регламент.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
(ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

8.7.2017 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 3 юли 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Stephen QUEST

Генерален директор
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически
съюз“
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по
КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Ново многофункционално автомобилно превозно
средство с четири задвижващи колела (от типа на
вановете). Превозното средство е оборудвано с бу
тален двигател със запалване чрез компресия с ра
ботен обем, превишаващ 1 500 cm3, но непреви
шаващ 2 500 cm3. Общото му брутно тегло е
приблизително 2 800 kg.

8703 32 19

Класирането се определя въз основа на общи пра
вила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната но
менклатура и на описанието на кодовете по КН
8703, 8703 32 и 8703 32 19.

Превозното средство разполага с два реда се
далки, като първият ред е с две седалки (място на
водача и седалка тип пейка, която може да бъде
използвана от двама пътници), а вторият ред е с
три седалки. Има врати с прозорец от двете
страни на първия ред седалки, а при втория ред
седалки — прозорец от лявата страна и плъзгаща
се врата с прозорец от дясната страна.
Зад втория ред седалки е разположена постоянна
преграда (преградна решетка), отделяща зоната за
пътници от зоната за транспорт на стоки. В зо
ната за транспорт на стоки няма нито обезопаси
телни колани, нито приспособления за монтира
нето им. В зоната за транспорт на стоки има
задна врата, която се отваря навън, но няма про
зорци. Превозното средство разполага с функции
за осигуряване на удобство и с материали и прис
пособления във вътрешното обзавеждане, които
са свързани със зоната за пътници в превозното
средство.
Зоната за транспорт на стоки е с дължина около
1,9 m и обем 4,4 m3.

Класирането на многофункционалните автомо
билни превозни средства се определя от някои
характеристики, които показват дали превозните
средства са предназначени основно за транспорт
на хора или за транспорт на стоки (вж. също
Обяснителните бележки към Хармонизираната
система за позиции 8703 и 8704 и Обяснител
ните бележки към Комбинираната номенклатура
за позиция 8703).
Класирането в позиция 8704 като превозно сред
ство за транспорт на стоки се изключва, тъй като
обективните характеристики и общият външен
вид са на превозно средство, предназначено
главно за транспорт на хора (наличие на втори
ред седалки с оборудване за безопасност, наличие
на четири прозореца, наличие на плъзгаща се
врата с прозорец за намиращите се в задната част
пътници, наличие на функции за осигуряване на
удобство в зоната за пътници, намиращи се както
в предната, така и в задната част). Наличието на
постоянна преграда между зоната за пътници и
зоната за транспорт на стоки не може да се
приеме за решаващ критерий за изключване на
класирането в позиция 8703, тъй като това е ти
пична функция за много превозни средства, кла
сирани като превозни средства за транспорт на
хора (обичайно SUV). Вж. също мнения за класи
ране 8703 32/1 и 8703 32/2 в Хармонизираната
система.
Поради това превозното средство трябва да бъде
класирано в код по КН 8703 32 19 като ново
автомобилно превозно средство, предназначено
главно за транспорт на хора.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1234 НА КОМИСИЯТА
от 3 юли 2017 година
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в
приложението към настоящия регламент.

(2)

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

(3)

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

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на
обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва
от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва
да бъде три месеца.

(5)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

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

Член 2
Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по
силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на
настоящия регламент.

Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
(ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 3 юли 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Stephen QUEST

Генерален директор
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически
съюз“

8.7.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по
КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

4202 12 50

Класирането се определя от общи правила 1, 3,
буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната но
менклатура и от текстовете на кодове по КН
4202, 4202 12 и 4202 12 50.

Съставно изделие, състоящо се от следните части:
— вертикална алуминиева колона, висока при
близително 95 cm, с ос в основата и по едно
пластмасово колело, прикрепено към всеки от
двата края на оста,
— сгъваема хоризонтална алуминиева греда,
предназначена за стъпване, с пластмасово ко
лело, прикрепено към далечния край, и спи
рачен механизъм към него,
— куфар с външна повърхност от формован
пластмасов материал, с размери приблизи
телно 55 cm × 30 cm × 20 cm, прикрепен
към вертикалната колона с отварящи се
скоби.
Изделието е предвидено за употреба от лица на
възраст най-малко 8 години. Функцията му на
средство за пренос на вещи може да се съчетае с
функцията на тротинетка или изделието може да
се тегли или бута с цел придвижване на куфара с
помощта на колелата, когато хоризонталната
греда е изправена.
Вж. изображенията на изделието (*)

(*) Изображенията са само за информация

Изделието е съставно. Главната му функция е пре
насянето на вещи в куфара. Това може да се из
вършва по два начина: в първия случай потреби
телят стъпва на хоризонталната греда и задвижва
изделието (като гредата е наведена във водоравно
положение), а във втория потребителят бута или
дърпа изделието като обикновен куфар на колела
(като гредата е изправена в отвесно положение).
Частите на тротинетката (които не са части от
обикновените куфари или чанти на колела, а
именно: сгъваемата хоризонтална греда с пластма
сово колело (със спирачка) са допълнителни по
своята същност и улесняват преноса на вещи в
куфара. Следователно куфарът придава на изде
лието неговия основен характер. Поради това кла
сирането в позиция 8716 като друго превозно
средство или в позиция 9503 като тротинетка се
изключва.
Следователно изделието трябва да се класира в
код по КН 4202 12 50 като куфар с външна по
върхност от формован пластмасов материал.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1235 НА КОМИСИЯТА
от 6 юли 2017 година
за изменение за 270-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с
организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограни
чителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1),
и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от
мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 3 юли 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши
да извади три физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага
замразяването на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002
следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня 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 6 юли 2017 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Началник на Службата за инструментите в областта
на външната политика

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В категорията „Физически лица“ от приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се заличават следните вписвания:
„Ahmad Zerfaoui (известен още като: а) Abdullah, б) Abdalla, в) Smail, г) Abu Khaoula, д) Abu Cholder, е) Nuhr).
Дата на раждане: 15.7.1963 г. Място на раждане: Chréa, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Бивш
член на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб, б) Потвърдено е, че е починал в Северно Мали на
19.9.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.“
„Dhou El-Aich (известен още като: Abdel Hak). Дата на раждане: 5.8.1964 г. Място на раждане: Blida, Алжир.
Гражданство: алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Чад на 8.3.2004 г. Дата на определянето,
посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.“
„Hacene Allane (наричан още: a) Hassan the Old (Стария Хасан), б) Al Sheikh Abdelhay, в) Boulahia, г) Abu alFoutouh, д) Cheib Ahcéne). Дата на раждане: 17.1.1941 г. Място на раждане: Médéa, Алжир. Гражданство:
алжирско. Други сведения: Потвърдено е, че е починал на 16.4.2004 г. в Северен Нигер. Дата на определянето,
посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1236 НА КОМИСИЯТА
от 7 юли 2017 година
за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2017 година
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и
по-специално член 26, параграф 3 от него,
след консултации с Комитета по земеделските фондове,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвижда създаването на резерв, предназначен за
предоставяне на допълнителна подкрепа за селскостопанския сектор в случай на значими кризисни ситуации,
които засягат селскостопанското производство или дистрибуция, чрез прилагане в началото на всяка година на
намаление на директните плащания в рамките на механизма за финансова дисциплина, посочен в член 26 от
същия регламент.

(2)

В член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвижда, че за да се гарантира спазването на
годишните тавани, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2), за финансирането на
свързани с пазара разходи и директни плащания се определя ставка на корекция на директните плащания, когато
прогнозите за финансирането на мерките в рамките на посочения подтаван за дадена финансова година показват,
че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.

(3)

Сумата на резерва за кризи в селскостопанския сектор, включена в проектобюджета на Комисията за 2018 г.,
възлиза на 459,5 млн. евро по текущи цени. За покриването на тази сума механизмът за финансова дисциплина
трябва да се прилага за календарната 2017 г. по отношение на директните плащания по схемите за подпомагане,
изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

Прогнозите за директните плащания и свързаните с пазара разходи, определени в проектобюджета на Комисията за
2018 г., сочат, че няма необходимост от по-нататъшна финансова дисциплина.

(5)

В съответствие с член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 30 март 2017 г. Комисията прие
предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2017 година (4).

(6)

До 30 юни 2017 г. не беше определена ставката на корекция от Европейския парламент и Съвета. Поради това в
съответствие с член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията трябва да определи ставката на
корекция посредством акт за изпълнение и незабавно да информира Европейския парламент и Съвета за него.

(7)

В съответствие с член 26, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 до 1 декември 2017 г. Комисията може да
адаптира ставката на корекция въз основа на новата информация, с която разполага. При постъпване на нова
информация Комисията ще я вземе предвид и до 1 декември 2017 г. ще приеме регламент за изпълнение за
адаптиране на ставката на корекция в рамките на писмото за внасяне на корекции към проектобюджета за 2018 г.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(2) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините
2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(3) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни
плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).
(4) COM(2017) 150.
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(8)

Като общо правило земеделските стопани, които са подали заявление за помощ за директни плащания за дадена
календарна година N, получават плащанията в рамките на определен срок за плащане през финансовата година
N +1. Държавите членки обаче могат да извършват закъснели плащания в полза на земеделски стопани след
изтичането на този срок за плащане, в рамките на определени срокове. Такива закъснели плащания могат да бъдат
извършени през последваща финансова година. Когато за дадена календарна година се прилага финансова
дисциплина, ставката на корекция не следва да се прилага за плащанията по заявления за помощ, подадени през
календарни години, различни от календарната година, за която се прилага финансовата дисциплина. Поради това,
с цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани, е уместно да се предвиди ставката на
корекцията да се прилага единствено спрямо плащанията по заявления за помощ, подадени през календарната
година, за която се прилага финансовата дисциплина, независимо кога се извършва плащането в полза на
земеделските стопани.

(9)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 ставката на корекция на директните плащания,
определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилага само за директни плащания,
надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на земеделските стопани през съответната календарна година. Освен
това в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се предвижда, че вследствие на постепенното въвеждане
на директните плащания ставката на корекция за Хърватия следва да се прилага едва от 1 януари 2022 г. Поради
това ставката на корекция, която се определя с настоящия регламент, не следва да се прилага спрямо плащанията
за земеделските стопани в посочената държава членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
За целите на определянето на ставката на корекция в съответствие с членове 25 и 26 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 и в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 сумите на директните плащания по
схемите за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, които ще се отпускат на земеделски
стопани над сумата от 2 000 EUR по заявление за помощ, подадено за календарната 2017 година, се намаляват със
ставка на корекция 1,388149 %.
2.

Предвиденото в параграф 1 намаляване не се прилага в Хърватия.
Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия 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 7 юли 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1237 НА КОМИСИЯТА
от 7 юли 2017 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото
количество циановодородна киселина в непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени,
нарязани кайсиеви ядки, пуснати на пазара за крайния потребител
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури
относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните.

(2)

Експертната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) на Европейския орган за безопасност на
храните (ЕОБХ) прие научно становище относно острите рискове за здравето, свързани с наличието на цианогенни
гликозиди в суровите кайсиеви ядки и продуктите, получени от сурови кайсиеви ядки (3). Терминът „сурови
кайсиеви ядки и продукти, получени от сурови кайсиеви ядки“, употребен в научното становище, се отнася за
същите продукти като термина „необработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки“,
посочен в настоящия регламент.

(3)

Амигдалин е главният цианогенен гликозид, наличен в непреработените кайсиеви ядки, който при сдъвкване се
разгражда до циановодородна киселина (цианид). Циановодородната киселина (цианид) е силно токсична за
хората. Острата референтна доза (ARfD) от 20 µg/kg телесно тегло е получена от експертната група CONTAM за
оценка на рисковете, свързани с наличието на цианогенни гликозиди в непреработени цели, раздробени, смлени,
разцепени, нарязани кайсиеви ядки. Предвид докладваните количества цианогенни гликозиди в непреработените
кайсиеви ядки острата референтна доза може да бъде надвишена при консумация и на съвсем малък брой непрера
ботени кайсиеви ядки.

(4)

Поради това е целесъобразно да се установи максимално допустимо количество на циановодородната киселина
(цианид) в непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, пуснати на пазара за
крайния потребител.

(5)

Като се има предвид силно фрагментирания пазар на непреработени кайсиеви ядки и евентуалните остри рискове
за здравето във връзка с общественото здраве, следва да се предвиди необходимостта операторът да гарантира, че
всички непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, пуснати на пазара за
крайния потребител, съответстват на максималното допустимо количество.

(6)

Целесъобразно е да бъдат установени правилата за вземане на проби, които да се прилагат при контрола на
съответствието с максимално допустимото количество.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(8)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
(1) ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
(3) Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2016 г. Научно становище
относно острите рискове за здравето, свързани с наличието на цианогенни гликозиди в суровите кайсиеви ядки и продуктите,
получени от сурови кайсиеви ядки (Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in
raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;
14(4):4424, 47 стр. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424.
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf
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Член 2
Оператор, който пуска на пазара непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки за крайния
потребител предоставя, при искане от компетентния орган, доказателства за съответствието на търгувания продукт с
максимално допустимото количество.
Член 3
Вземането на проби за целите на контрола на съответствието с максимално допустимото количество се извършва съгласно
правилата, предвидени в част Г.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията (1).
Член 4
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 7 юли 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 г. за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на
официалния контрол на нивата за микотоксини в храни (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В раздел 8 на приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се добавя следното вписване:
„8.3

Циановодородна киселина, включително циановодородна киселина, свързана в циано
генни гликозиди

8.3.1

Непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, пуснати
на пазара за крайния потребител (54) (55)

20,0

(54) „Непреработени продукти“, както са определени в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
(55) „Пускане на пазара“ и „краен потребител“, както са определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съ
вета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, за съ
здаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31,
1.2.2002 г., стр. 1)“

8.7.2017 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1238 НА КОМИСИЯТА
от 7 юли 2017 година
за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои корозионноустойчиви стомани с
произход от Китайската народна република
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу
дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 14,
параграф 5 от него,
след като информира държавите членки,
като има предвид, че:
(1)

На 9 декември 2016 г. Европейската комисия („Комисията“) обяви чрез известие, публикувано в Официален
вестник на Европейския съюз (2), започването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на някои
корозионноустойчиви стомани с произход от Китайската народна република („Китай“) по повод на жалба,
подадена на 25 октомври 2016 г. от EUROFER („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват
над 25 % от общото производство в Съюза на някои корозионноустойчиви стомани.

1. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ
(2)

Продуктът, обект на разследването, са някои корозионноустойчиви стомани (КУС) с произход от Китайската
народна република.

(3)

КУС се състоят от плосковалцовани продукти от желязо или легирана или нелегирана стомана; откислени с
алуминий; плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий, но не и с други метали;
химически пасивирани; съдържащи тегловно: 0,015 % или повече, но не повече от 0,170 % въглерод, 0,015 %
или повече, но не повече от 0,100 % алуминий, не повече от 0,045 % ниобий, не повече от 0,010 % титан и не
повече от 0,010 % ванадий; на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти.
Изключени са следните продукти:
— от неръждаеми стомани, от силициеви електротехнически (магнитни) стомани и от бързорежещи стомани;
— само горещовалцовани или студеновалцовани.

(4)

Разглежданият продукт понастоящем е класиран в следните кодове по КН: ex 7210 41 00, ex 7210
ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225
ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 и ex 7226 99 70 (кодове по ТАРИК: 7210 41 00 20, 7210 49
7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92
7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 и 7226 99 70 94).

49
92
00
00

00,
00,
20,
20,

2. ИСКАНЕ
(5)

Искането за въвеждане на регистрационен режим съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент беше
отправено от жалбоподателя на 24 май 2017 г. Жалбоподателят поиска за вноса на разглеждания продукт да се
въведе регистрационен режим, което да позволи последващото прилагане на мерки по отношение на този внос,
считано от датата на регистрация.

(1) ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.
(2) ОВ C 459, 9.12.2016 г., стр. 17.
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3. ОСНОВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
(6)

Съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент Комисията може да възложи на митническите органи да
предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим на внос, което да позволява
последващо прилагане на мерки по отношение на този внос, считано от датата на регистрация. Регистрационен
режим по отношение на вноса може да бъде въведен по искане на промишлеността на Съюза, в което се съдържат
достатъчно доказателства, обосноваващи подобно действие.

(7)

Жалбоподателят изтъква, че регистрационният режим е обоснован, тъй като разглежданият продукт продължава да
е дъмпингов и вносителите са знаели за дъмпинговите практики, които са били осъществявани в рамките на
продължителен период, причинявайки вреда на промишлеността на Съюза. Жалбоподателят изтъква също така, че
китайският внос води до вреда за промишлеността на Съюза и че той се е увеличил съществено дори след
разследвания период, което би възпрепятствало сериозно постигането на коригиращ ефект от антидъмпинговото
мито, в случай че такова мито бъде наложено.

(8)

Комисията счита, че вносителите действително са били наясно или е трябвало да са наясно с дъмпинговите
практики на износителите. В това отношение в жалбата се съдържаха достатъчно prima facie доказателства и това
беше посочено в известието за започване на тази процедура (1). В неповерителната версия на жалбата дъмпинговите
маржове за китайския внос бяха изчислени в размер на 50 %. Съдържащите се в жалбата доказателства за
дъмпинга се основават на сравнението между нормалните стойности, установени на базата на информация за
цената на производител в Канада, избрана за държава аналог, и експортната цена (франко завода) на разглеждания
продукт, когато същият се продава за износ за Съюза. Китайската експортна цена беше определена въз основа на
информацията, посочена от китайските производители износители на пазара на Съюза от август 2012 г. до април
2016 г.

(9)

Предвид размера на дъмпинга, който би могъл да възникне, е обосновано да се предположи, че вносителите са
били наясно или е трябвало да са наясно с положението.

(10)

Освен това жалбоподателят представи в жалбата и в искането за въвеждане на регистрационен режим достатъчно
доказателства под формата на статии от пресата, в които са описани дъмпинговите практики на китайските
износители и които prima facie не е можело и не би трябвало да са неизвестни за вносителите. Искането за прераз
глеждане съдържа позоваване и на мерките за търговска защита, включително антидъмпингови, понастоящем
приложими в трети държави.

(11)

След започването на процедурата през декември 2016 г. се наблюдава допълнително увеличение с над 50 % при
съпоставяне на обема на вноса на месечна основа в периода октомври 2015 г. — септември 2016 г. (т.е.
разследвания период) с този в периода януари — април 2017 г. (т.е. периода след началото на процедурата).
Допълнителни prima facie доказателства свидетелстват за увеличаване на пазарния дял и натрупаните запаси.

(12)

Освен това в жалбата има достатъчно prima facie доказателства за причинявана вреда, а направените в хода на
разследването изявления, включително искането за въвеждане на регистрационен режим, съдържат доказателства
за съществуващата вероятност да бъде нанесена още по-голяма вреда, ако продължи да се увеличава този внос.
Като се имат предвид моментът, в който се извършва дъмпинговият внос, увеличението в обема му и други обстоя
телства (като например свръхкапацитетът в Китай и ценовото поведение на китайските износители, за които са
приведени данни в първоначалната жалба), дъмпинговият внос най-вероятно сериозно би възпрепятствал
постигането на коригиращия ефект от евентуалните окончателни мита, освен ако такива бъдат наложени с обратно
действие. Освен това, с оглед на започването на настоящата процедура и като се отчита досегашната динамика на
китайския внос от гледна точка на цени и обеми, с основание може да се очаква допълнително увеличение на
вноса на разглеждания продукт преди приемането на евентуални временни мерки, както и че вносителите могат
бързо да увеличат своите стокови запаси.

4. ПРОЦЕДУРА
(13)

С оглед на гореизложеното Комисията достигна до заключението, че жалбоподателят е предоставил достатъчно
prima facie доказателства, които обосновават въвеждането на регистрационен режим за вноса на разглеждания
продукт в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

(14)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат писмено становищата си и да предоставят доказателства в
тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят
писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани.

(1) ОВ C 459, 9.12.2016 г., стр. 17 (раздел 3 от известието за започване на процедура).
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5. РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ
(15)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент за вноса на разглеждания продукт следва да се въведе
регистрационен режим, за да се гарантира, че ако резултатите от разследването доведат до налагане на антидъм
пингови мита и ако бъдат изпълнени необходимите условия, тези мита могат да бъдат наложени с обратно
действие върху регистрирания внос в съответствие с член 10, параграф 4 от основния регламент.

(16)

За разглеждания продукт жалбоподателят посочва в жалбата си среден дъмпингов марж от приблизително 50 % и
среден марж на подбиване на цените от 37,8 до 41 %. Прогнозната стойност на евентуални бъдещи задължения се
определя за Китай на нивото на маржа на подбиване на цените, установено на базата на жалбата, а именно
37,8—41 % от CIF стойността на вноса на разглеждания продукт.

6. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(17)

Всички лични данни, събрани в рамките на регистрационния режим, ще се обработват в съответствие с Регламент
(ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
С настоящото се указва на митническите власти в съответствие с член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036
да предприемат необходимите стъпки за регистриране на вноса в Съюза на някои корозионноустойчиви стомани („КУС“) с
произход от Китайската народна република, състоящи се от плосковалцовани продукти от желязо или легирана или
нелегирана стомана; откислени с алуминий; плакирани или покрити чрез горещо поцинковане с цинк и/или с алуминий,
но не и с други метали; химически пасивирани; съдържащи тегловно: 0,015 % или повече, но не повече от 0,170 %
въглерод, 0,015 % или повече, но не повече от 0,100 % алуминий, не повече от 0,045 % ниобий, не повече от 0,010 %
титан и не повече от 0,010 % ванадий; на рулони, на разкроени по размери листове и на тесни ленти, с изключение на
следните продукти:
— от неръждаеми стомани, от силициеви електротехнически (магнитни) стомани и от бързорежещи стомани;
— само горещовалцовани или студеновалцовани,
и понастоящем класирани в следните кодове по КН: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00,
ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 и ex 7226 99 70
(кодове по ТАРИК: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20,
7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10
и 7226 99 70 94).
Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.
Всички заинтересовани страни се приканват да изложат писмено становищата си и да предоставят доказателства в
тяхна подкрепа или да поискат да бъдат изслушани в срок от 20 дни от датата на публикуване на настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г.,
стр. 1).
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 7 юли 2017 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

8.7.2017 г.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1239 НА КОМИСИЯТА
от 6 юли 2017 година
относно признаването на Етиопия по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските
лица
(нотифицирано под номер C(2017) 4555)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно
минималното ниво на обучение на морските лица (1), и по-специално член 19, параграф 3 от нея,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно Директива 2008/106/ЕО държавите членки могат да признават чрез потвърждаване съответните
свидетелства на морските лица за правоспособност или професионална компетентност, издадени от трети държави,
при условие че съответната трета държава е призната в това отношение от Комисията. Посочените трети държави
трябва да отговарят на всички изисквания на Конвенцията на Международната морска организация за вахтената
служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенцията STCW).

(2)

С писма съответно от 9 януари 2014 г. и 5 ноември 2014 г. Люксембург и Кипър поискаха признаването на
Етиопия. Въз основа на посочените искания Комисията се свърза с органите на Етиопия с оглед да извърши оценка
на техните системи за обучение и освидетелстване, за да провери дали Етиопия отговаря на всички изисквания на
Конвенцията STCW и дали са взети подходящи мерки за предотвратяването на измами, свързани със свидетел
ствата. Беше обяснено, че оценката ще се основава на резултатите от инспекция за установяване на фактите,
проведена от експерти на Европейската агенция по морска безопасност (Агенцията) в Етиопия.

(3)

Въз основа на резултатите от инспекцията, проведена през октомври 2015 г., Комисията извърши оценка на
системата за обучение и освидетелстване в Етиопия. В оценката си Комисията установи някои проблеми, които
трябваше да бъдат разрешени от органите на Етиопия, включително пропуски във връзка с одобрението на
програмите и съдържанието на учебните курсове, обучението на борда и режимите за освидетелстване и
одобрение.

(4)

През май 2016 г. органите на Етиопия представиха доброволен план за корективни действия, който впоследствие
бе допълнен през юли, октомври и декември 2016 г.

(5)

По-специално Етиопия прие ново законодателство, с което се разрешават установените в оценката на Комисията
пропуски във връзка с национални разпоредби, актуализират се процедурите по качеството в рамките на админи
страцията и институциите за морско образование, както и учебните планове и програмите за обучение на
институциите за морско образование.

(6)

Въз основа на цялата налична информация Комисията заключи, че органите на Етиопия са предприели мерки за
привеждане на системата на държавата за обучение и освидетелстване на морските лица в съответствие с
изискванията на Конвенцията STCW, за което бяха предоставени и подходящи писмени доказателства.

(7)

През април 2017 г. Комисията представи на органите на Етиопия доклад за оценката, който се основава на
резултатите от инспекцията от октомври 2016 г. и взема предвид актуализирания план за корективни действия.

(1) ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 33.
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(8)

Крайният резултат от оценката показва, че Етиопия отговаря на изискванията на Конвенцията STCW и е
разрешила всички установени пропуски, като държавата е предприела подходящи мерки, за да предотвратява
измами във връзка със свидетелствата.

(9)

На държавите членки беше предоставен доклад за резултатите от оценката.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по морската
безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
По смисъла на член 19 от Директива 2008/106/ЕО Етиопия се признава по отношение на системите за обучение и
освидетелстване на морските лица.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2017 година.
За Комисията
Violeta BULC

Член на Комисията
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1240 НА КОМИСИЯТА
от 7 юли 2017 година
за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните
мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
(нотифицирано под номер C(2017) 4896)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по
отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9,
параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите
проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване
изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,
като има предвид, че:
(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна
инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на
предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива
2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от
компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват
най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за
изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се
прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от
Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото
решение за изпълнение.

(3)

Впоследствие с решения за изпълнение (ЕС) 2017/417 (5), (ЕС) 2017/554 (6), (ЕС) 2017/696 (7), (ЕС) 2017/780 (8),
(ЕС) 2017/819 (9), (ЕС) 2017/977 (10) и (ЕС) 2017/1139 (11) на Комисията приложението към Решение за
изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с цел да се отчетат промените в предпазните и надзорните зони, създадени
от компетентните органи на държавите членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, поради появата на нови

(1) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.
(2) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.
(3) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопа
тогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).
(4) Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна
на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).
(5) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/417 на Комисията от 7 март 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 63,
9.3.2017 г., стр. 177).
(6) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/554 на Комисията от 23 март 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 79,
24.3.2017 г., стр. 15).
(7) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247
относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101,
13.4.2017 г., стр. 80).
(8) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/780 на Комисията от 3 май 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
(ОВ L 116, 5.5.2017 г., стр. 30).
(9) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/819 на Комисията от 12 май 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
(ОВ L 122, 13.5.2017 г., стр. 76).
(10) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/977 на Комисията от 8 юни 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно
защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 146, 9.6.2017 г.,
стр. 155).
11
( ) Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1139 на Комисията от 23 юни 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки
(ОВ L 164, 27.6.2017 г., стр. 59).
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огнища на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5 в Съюза. Освен това Решение за изпълнение
(ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696, за да бъдат определени правила относно
изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение
(ЕС) 2017/247, след настъпването на известно подобрение в епидемиологичната обстановка по отношение на
вируса в Съюза.
(4)

Въпреки че цялостната ситуация в Съюза във връзка с болестта непрекъснато се подобрява, след датата на
последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1139,
Франция откри ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в селско стопанство за
домашни птици в Brillon в северна Франция близо до границата с Белгия. Тя уведоми също така Комисията, че е
предприела необходимите мерки съгласно изискванията в Директива 2005/94/ЕО, в т.ч. като е създала предпазни
и надзорни зони около заразеното стопанство.

(5)

Белгия също е създала надзорна зона в съответствие с изискванията на Директива 2005/94/ЕО в Brunehaut и
Rumes в северна Белгия близо до границата с Франция, във връзка с потвърденото ново огнище във Франция.

(6)

Комисията разгледа мерките, взети от Франция и Белгия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на
новото огнище на инфлуенца по птиците от подтип Н5N8 в северна Франция, и установи, че границите на
предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган на Франция, и надзорната зона, създадена в
Белгия, са на достатъчно разстояние от стопанството, в което е потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца
по птиците от подтип H5N8.

(7)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от
налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро
предпазните и надзорните зони, създадени във Франция, както и надзорната зона, създадена в Белгия, да бъдат
описани на равнището на Съюза, в сътрудничество с Франция и Белгия, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО,
след появата на новото огнище във Франция. Поради това в приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2017/247 следва да бъдат вмъкнати новите области за Франция и Белгия.

(8)

Следователно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено с цел
да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като бъдат включени предпазните и
надзорните зони, създадени от Франция, и надзорната зона, създадена в Белгия, в съответствие с Директива
2005/94/ЕО, и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(9)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(10)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото
решение.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2017 година.
За Комисията
Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията

8.7.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:
1) В част А вписването относно Франция се заменя със следното:
„Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Les communes suivantes dans le département du Nord:

Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 29, параграф 1 от
Директива 2005/94/ЕО

21.7.2017 г.“

— BOUSIGNIES
— BRILLON
— ROSULT
— SARS-ET-ROSIERES
— TILLOY-LEZ-MARCHIENNES
2) Част Б се изменя, както следва:
а) вписването за Белгия се заменя със следното:
„Държава членка: Белгия

Зона, която включва:

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de
gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde,
Torhout en Ichtegem.
De zone omvat in wijzerzin:
— de spoorweg Oostende — Brugge
— Expresweg
— Bevrijdingslaan
— Hoefijzerlaan
— Koning Albertlaan
— Buiten Begijnvest
— Buiten Katelijnevest
— Buiten Gentpoortvest
— Generaal Lemanlaan
— Astridlaan
— Bruggestraat
— Beverhoutsveldstraat
— Akkerstraat
— Parkstraat
— Stationstraat
— Wingene Steenweg
— Reigerlostraat
— Torenweg
— Vagevuurstraat
— Bruggesteenweg

Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

16.7.2017 г.
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Зона, която включва:

8.7.2017 г.
Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

— Predikherenstraat
— Rakestraat
— Keukelstraat
— Balgenhoekstraat
— Ruiseledesteenweg
— Tieltstraat
— Kapellestraat
— Kokerstraat
— Egemsestraat
— Wingensesteenweg
— Egemveldweg
— Grootveldstraat
— Schoolstraat
— Marktplein
— Lichterveldestraat
— Zegwegestraat
— Sprietstraat
— Zwevezelestraat
— Koolkampstraat
— Ringlaan
— Brugsebaan
— Roeselaarseweg
— Vredelaan
— Oostendestraat
— Wijnendale-Molenstraat
— Smissestraat
— Spoorwegstraat
— Schoolstraat
— Torhoutbaan
— Korenstraat
— Heuvelstraat
— Zuidstraat
— Mitswegestraat
— Achterstraat
— Bruggestraat
— Barletegemweg
— Aartrijksesteenweg
— Dorpstraat
— Stationsstraat
— Expressweg
— de spoorweg / le chemin de fer Oostende — Brugge

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).
De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

8.7.2017 г. до 16.7.2017 г.

8.7.2017 г.
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Зона, която включва:

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de
gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne,
Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.
De zone omvat in wijzerzin:
— de Franse grens
— Busbekestraat
— Laagweg
— Vagevuurstraat
— Hoogweg
— Calvariestraat
— N58
— Geluwesesteenweg
— Wervikstraat
— Sint Denijsplaats
— Beselarestraat
— Magerheidstraat
— A19
— Dadizelestraat
— Geluwestraat
— Beselarestraat
— Plaats
— Ledegemstraat
— Dadizelestraat
— Papestraat
— Stationsstraat
— Sint-Eloois-Winkelstraat
— Rollegemstraat
— Sint-Jansplein
— Sint-Janstraat
— Rollegemkapelsestraat
— A17/E403
— Woestijnstraat
— Meensesteenweg
— Woestynestraat
— Bosmolenstraat
— Geitestraat
— Roterijstraat
— Beiaardstraat
— Molenstraat
— Kortrijksestraat
— Winkelsestraat
— Stationsstraat
— Hulstemolenstraat

L 177/49
Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

17.7.2017 г.

L 177/50

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Зона, която включва:

8.7.2017 г.
Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

— Rijksweg
— Roeselaarseweg
— Marichaalstraat
— N36
— Ringlaan
— Stationsstraat
— Pladijsstraat
— Kleine Brandstraat
— Deerlijkstraat
— N391/Kanaalweg
— Keiberg
— Avelgemstraat
— Kastanjeboomstraat
— Hoogstraat
— Perrestraat
— Vinkestraat
— Marquettestraat
— Brucqstraat
— Zandbeekstraat
— Beerbosstraat
— Doornikserijsweg
— Kanadezenlaan
— Lagestraat
— Frankrijkstraat
— Herseauxlaan
— Rue de Roubaix
— Chaussée d'Estampuis
— de Franse grens
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

9.7.2017 г. до 17.7.2017 г.

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kort
rijk.

De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes.
De zone omvat in wijzerzin:
— de Franse grens / la frontière française
— Chaussée Montgomery
— Rue du Crinquet
— Rue Albert 1er
— Rue Royal
— Rue du bas Préau
— Rue de l'Elnon
— Rue du Planti
— Place de Howardries

31.7.2017 г.“

8.7.2017 г.
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Зона, която включва:

L 177/51
Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

— Petit Howardries
— Rue des Patûres
— Rue du Château
— Rue des Marteaux
— Rue de Sallenelles
— Rue de la Bourbe
— Rue Jules Décarpentrie
— Rue Wibault-Bouchart
— Rue de l'Eclusette
— Rue Fernand Gernez
— Rue du Pont de Maulde
— de Franse grens / la frontière française
б) вписването за Франция се заменя със следното:
„Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Les communes suivantes dans le département du Nord:

Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

17.7.2017 г.

— BOUSBECQUE
— HALLUIN
— NEUVILLE EN FERRAIN
— RONCQ
— TOURCOING
— WATTRELOS
Les communes suivantes dans le département du Nord:
— AIX
— AUCHY-LEZ-ORCHIES
— BELLAING
— BEUVRY-LA-FORET
— BOUVIGNIES
— COUTICHES
— ERRE
— FENAIN
— FLINES-LEZ-RACHES
— HASNON
— HAVELUY
— HELESMES
— HORNAING
— LANDAS
— LECELLES
— MARCHIENNES

31.7.2017 г.
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Зона, която включва:

8.7.2017 г.
Дата, до която се прилагат мерките, в
съответствие с член 31 от Директива
2005/94/ЕО

— MAULDE
— MILLONFOSSE
— MOUCHIN
— NIVELLE
— NOMAIN
— ORCHIES
— PECQUENCOURT
— RAISMES
— RIEULAY
— RUMEGIES
— SAINT-AMAND-LES-EAUX
— SAMEON
— SOMAIN
— THUN-SAINT-AMAND
— VRED
— WALLERS
— WANDIGNIES-HAMAGE
— WARLAING
Les communes suivantes dans le département du Nord:
— BOUSIGNIES
— BRILLON
— ROSULT
— SARS-ET-ROSIERES
— TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

22.7.2017 г. до 31.7.2017 г.“
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