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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1844 НА КОМИСИЯТА
от 22 октомври 2019 година
за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „BPF_Iodine_VET“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно
предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 7 август 2015 г. Applied Biocide GmbH подаде заявление съгласно член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 за разрешаване на употребата на групата биоциди, наречена „BPF_Iodine_VET“ и спадаща към
продуктов тип 3 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено
потвърждение, че компетентният орган на Австрия е приел да извърши оценка на заявлението. Заявлението бе
заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-XJ019074-33.

(2)

„BPF_Iodine_VET“ съдържа йод като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества. Като отчита присъщите свойства на
активното вещество и установените в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията (2) научни критерии за
определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, Комисията ще прецени дали е
необходимо да се преразгледа одобрението на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, в съответствие с
член 15 от Регламент (ЕС) № 528/2012. След това в зависимост от резултата от това преразглеждане Комисията ще
прецени дали разрешенията на Съюза за употреба на продукти, съдържащи активното вещество, трябва да бъдат
преразгледани в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

На 22 август 2018 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен
орган представи доклада за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4)

На 4 април 2019 г. Агенцията представи пред Комисията становище (3), в т.ч. проекта за обобщение на
характеристиките на биоцидите от групата биоциди и окончателния доклад за оценката на „BPF_Iodine_VET“ в
съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012. В становището се стига до заключението, че
„BPF_Iodine_VET“ е група биоциди по смисъла на определението в член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС)
№ 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия
регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на
условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(1) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на
свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1).
(3) Становище на ECHA от 27 февруари 2019 г. относно разрешението на Съюза за „BPF_Iodine_VET“ (ECHA/BPC/219/2019).
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(5)

На 4 юни 2019 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на
Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(6)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави
разрешение на Съюза за „BPF_Iodine_VET“.

(7)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
На дружеството Applied Biocide GmbH се предоставя разрешение на Съюза с номер EU-0020540-0000 за пускането на
пазара и употребата на групата биоциди „BPF_Iodine_VET“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида,
посочени в приложението.
Разрешението на Съюза е валидно от 25 ноември 2019 г. до 31 октомври 2029 година.
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 22 октомври 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

5.11.2019 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 283/3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди
BPF_Iodine_VET
Вид продукт 3 — Ветеринарна хигиена (Дезинфекциращи средства)
Номер на разрешението: EU-0020540-0000
Номер на актив R4BP: EU-0020540-0000
ЧАСТ I
Първо информационно ниво
1.

Административна информация

1.1.

Наименование на групата

Наименование

1.2.

BPF_Iodine_VET

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

1.3.

1.4.

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разре
шението

Име

Applied Biocide GmbH

Адрес

Sprl 31, Rue Jules Melotte, 4350, Remi
court, Белгия

Номер на разрешението

EU-0020540-0000

Номер на актив R4BP

EU-0020540-0000

Дата на издаване на разрешението

25 ноември 2019 г.

Дата на изтичане срока на валидност на
разрешението

31 октомври 2029 г.

Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Ewabo Chemikalien GmbH & Co KG

Адрес на производителя

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Германия

Местонахождение на производстве
ните обекти

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Германия

Име на производителя

FINK TEC GmbH

Адрес на производителя

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Германия

Местонахождение на производстве
ните обекти

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Германия

Име на производителя

IRCASERVICE

1.5.
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Адрес на производителя

S.S. Cremasca 591 № 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Италия

Местонахождение на производстве
ните обекти

S.S. Cremasca 591 № 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Италия

Име на производителя

Laboratorios Maymo SA

Адрес на производителя

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Испания

Местонахождение на производстве
ните обекти

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Испания

Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Йод

Име на производителя

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Адрес на производителя

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Чили

Местонахождение на производствените обек
ти

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Чили

Активно вещество

Йод

Име на производителя

ACF Minera S.A.

Адрес на производителя

San Martin 499, 1100000 Iquique Чили

Местонахождение на производствените обек
ти

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Чили

Активно вещество

Йод

Име на производителя

Sociedad Quimica y Minera SA

Адрес на производителя

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Чили

Местонахождение на производствените обек
ти

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Чили
Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Чили

2.

СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1.

Качествени и количествени данни за състава на групата

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Poly(oxy-1,2-et
hanediyl).alpha.tridecyl-.omega.hydroxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.
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Вид(ове) формулация

Формулация(и)

meta SPC 1-5: AL – всяка друга течност
meta SPC 6-8: SL - разтворим концентрат

ЧАСТ II
Второ информационно ниво — Мета SPC

Мета SPC 1
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 1

1.1.

Идентификатор на Мета SPC 1

Идентификатор

1.2.

Meta SPC 1

Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Poly(oxy-1,2-et
hanediyl).alpha.tridecyl-.omega.hydroxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.
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Вид (видове) рецептура на мета SPC 1

Формулация(и)

3.

5.11.2019 г.

1-1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява вустойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна
облицовка.

4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1.

Описание за използване
Таблица 1
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за цицки — професионален —
на закрито — пръскане (след доене)
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на раз
решената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на
развитие)

Бактерии
Дрожди

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Пръскане: Ръчна и автоматизирана немедицинска дезинфекция на
цицки с готова за използване смес за пръскане (за крави, след доене)

Степен и честота на приложение

Количество при приложение: 10-15 ml на крава
Честота на приложение:
По време на лактация:
— ръчно: 2 приложения на ден (след доене)
— автоматизирано: 3 приложения на ден (след доене)
Без лактация: 1 приложение на ден

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC: HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
--4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
---
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4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
--4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
--4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
--5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1) НА МЕТА SPC 1

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
Продуктът трябва да е с температура над 20 °C преди използване.
Препоръчва се използването на дозираща помпа за подаване на продукт към оборудването за нанасяне.
Непосредствено след доене на всяка крава, напръскайте цялата повърхност на всяка цицка с разтвора. Оставете
продукта до следващото доене. Кравите трябва да останат прави, Не почиствайте цицките директно след дезинфекция.
докато продуктът изсъхне (поне 5 минути).
Продуктът може да се нанася ръчно или чрез автоматична пръскачка.
Преди следващото доене, цицките трябва да се почистят, за предпочитане с различна нова, влажна кърпа за всяка
крава.
Честотата на приложение не трябва да надвишава две прилагания на крава на ден при ръчно прилагане и три
прилагания на крава на ден с автоматична пръскачка за цицките (след доене).

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
През фазата на подготовка и приложение на продукта да се носят предпазни химически устойчиви ръкавици,
импрегниран гащеризон и ботуши (материалът да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в
рамките на информацията за продукта).
В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, за дезинфекция преди доене трябва да се
използва друг биоциден продукт, който не съдържа йод.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко минути под
течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].

(1) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.
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Аварийни мерки за околната среда:
уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канали, водни потоци,
почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални станции за пречистване на отпадъчни
води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят на места за съхранение на тор (за
разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или в градската канализация, ако
това е позволено от закона.
5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от
замръзване. Дръжте съда плътно затворен.
Срок на годност: 12 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

FINK - Io Spray 15
FINK - Euter-DIP PVP-S
FINK Pattedyp PVP
IOSpray 15 PVP

Номер на разрешението

EU-0020540-0001 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

0,15

МЕТА SPC 2
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 2

1.1.

Идентификатор на мета SPC 2

Идентификатор

1.2.

Meta SPC 2

Последната част от номера на разрешението

Номер

1-2

1.3.
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Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

2.2.

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно ве
щество

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidop
hosphorus phosphoric
acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9-11 Al
cohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9-11 Al
cohol Ethoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 2

Формулация(и)

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява вустойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна облицовка.
Да се изхвърли съдържанието в контейнер към местните/националните разпоредби.

4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

4.1.

Описание за използване
Таблица 2
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за цицки — професионален —
на закрито — пръскане (след доене)
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената
употреба

-
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Целеви организъм(и) (включително стадий на разви
тие)

Бактерии
Дрожди

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Пръскане: Ръчна и автоматизирана немедицинска дезинфек
ция на цицки с готова за използване смес за пръскане (за кра
ви, след доене)

Степен и честота на приложение

Количество при приложение: 10-15 ml на крава
Честота на приложение:
По време на лактация:
— ръчно: 2 приложения на ден (след доене)
— автоматизирано: 3 приложения на ден (след доене)
Без лактация: 1 приложение на ден

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC: HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
–

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
–

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
–

4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
–

4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
–

5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (2) НА МЕТА SPC 2

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
Продуктът трябва да е с температура над 20 °C преди използване.
Препоръчва се използването на дозираща помпа за подаване на продукт към оборудването за нанасяне.

(2) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 2.
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Непосредствено след доене на всяка крава, напръскайте цялата повърхност на всяка цицка с разтвора. Оставете
продукта до следващото доене. Кравите трябва да останат прави, Не почиствайте цицките директно след дезинфекция.
докато продуктът изсъхне (поне 5 минути).
Продуктът може да се нанася ръчно или чрез автоматична пръскачка.
Преди следващото доене, цицките трябва да се почистят, за предпочитане с различна нова, влажна кърпа за всяка
крава.
Честотата на приложение не трябва да надвишава две прилагания на крава на ден при ръчно прилагане и три
прилагания на крава на ден с автоматична пръскачка за цицките (след доене).

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
През фазата на подготовка и приложение на продукта да се носят предпазни химически устойчиви ръкавици,
импрегниран гащеризон и ботуши (материалът да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в
рамките на информацията за продукта).
В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, за дезинфекция преди доене трябва да се
използва друг биоциден продукт, който не съдържа йод.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко минути под
течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда:
Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канали, водни потоци,
почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални станции за пречистване на отпадъчни
води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят на места за съхранение на тор (за
разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или в градската канализация, ако
това е позволено от закона.

5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от
замръзване. Дръжте съда плътно затворен.
Срок на годност: 12 месеца в HDPE.
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6.

Друга информация

7.

Трето информационно ниво: отделни продукти в мета SPC 2

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Fink Io Spray - 30
ST-Io Spray
DESINTEC MH Iodine S
DESINTEC MH Raidip plus
Iodine Spray 3000
Iodine Spray

Номер на разрешението

EU-0020540-0002 1-2

Общоприето име

IUPAC име

Йод

7.2.

Функция

Активно веще
ство

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

7553-56-2

231-442-4

0,3

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Fink - Io Spray 50
DESINTEC MH Raidip 5000
Iodine Spray 5000

Номер на разрешението

EU-0020540-0003 1-2

Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

Активно веще
ство

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

7553-56-2

231-442-4

0,5

МЕТА SPC 3
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 3

1.1.

Идентификатор на мета SPC 3

Идентификатор

1.2.

Meta SPC 3

Последната част от номера на разрешението

Номер

1-3
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Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

Състав на мета SPC 3

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Функция

Йод

2.2.

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно
вещество

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosp
horus phosphoric acid

Неактив
но еще
ство

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).
alpha.-tridecyl-.omega.hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).
alpha.-tridecyl-.omega.hydroxy-,branched

Неактив
но еще
ство

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxyla
ted 90 %, C 9-11 Alcohol
Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated
90 %, C 9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактив
но еще
ство

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 3

Формулация(и)

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява вустойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна
облицовка.
Да се изхвърли съдържанието в контейнер към местните/националните
разпоредби.

4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

4.1.

Описание за използване
Таблица 3
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за цицки — професионален —
на закрито — пръскане (след доене)
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената
употреба

-

BG

L 283/14

Официален вестник на Европейския съюз

5.11.2019 г.

Целеви организъм(и) (включително стадий на разви
тие)

Бактерии
Дрожди

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Пръскане: Ръчна и автоматизирана немедицинска дезинфек
ция на цицки с готова за използване смес за пръскане (за кра
ви, след доене)

Степен и честота на приложение

Количество при приложение: 10-15 ml на крава
Честота на приложение:
По време на лактация:
— ръчно: 2 приложения на ден (след доене)
— автоматизирано: 3 приложения на ден (след доене)
Без лактация: 1 приложение на ден

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC: HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
–
4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
—
4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
–
4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
—
4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
—
5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (3) НА МЕТА SPC 3

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
Продуктът трябва да е с температура над 20 °C преди използване.
Препоръчва се използването на дозираща помпа за подаване на продукт към оборудването за нанасяне.
Непосредствено след доене на всяка крава, напръскайте цялата повърхност на всяка цицка с разтвора. Оставете
продукта до следващото доене. Кравите трябва да останат прави, Не почиствайте цицките директно след дезинфекция.
докато продуктът изсъхне (поне 5 минути).
Продуктът може да се нанася ръчно или чрез автоматична пръскачка.

(3) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 3.

5.11.2019 г.
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Преди следващото доене, цицките трябва да се почистят, за предпочитане с различна нова, влажна кърпа за всяка
крава.
Честотата на приложение не трябва да надвишава две прилагания на крава на ден при ръчно прилагане и три
прилагания на крава на ден с автоматична пръскачка за цицките (след доене).
5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
През фазата на подготовка и приложение на продукта да се носят предпазни химически устойчиви ръкавици,
импрегниран гащеризон и ботуши (материалът да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в
рамките на информацията за продукта).
В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, за дезинфекция преди доене трябва да се
използва друг биоциден продукт, който не съдържа йод.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко минути под
течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда:
Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канали, водни потоци,
почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални станции за пречистване на отпадъчни
води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят на места за съхранение на тор (за
разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или в градската канализация, ако
това е позволено от закона.

5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от
замръзване. Дръжте съда плътно затворен.
Срок на годност: 12 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)
Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Номер на разрешението

EU-0020540-0004 1-3
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Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

Активно веще
ство

5.11.2019 г.

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

7553-56-2

231-442-4

0,5

МЕТА SPC 4
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 4

1.1.

Идентификатор на мета SPC 4

Идентификатор

1.2.

Meta SPC 4

Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

1-4

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

2.2.

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно
вещество

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidop
hosphorus phospho
ric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethan
diyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
doxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethan
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydoxy-,
branched

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 4

Формулация(и)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява вустойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна
облицовка.

4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4

4.1.

Описание за използване

Таблица 4
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за цицки — професионален —
на закрито —потопяване (след доене)
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената
употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на разви
тие)

Бактерии
Дрожди

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: потапяне
Потопяване на цицка: Ръчна немедицинска дезинфекция на
цицки с готова за използване течност за пръскане (за крави,
след доене)

Степен и честота на приложение

Количество при приложение: 5-10 ml на крава - 0
Честота на приложение:
По време на лактация: — 2 приложения на ден (след доене)
Без лактация: 1 приложение на ден

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
—

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
—

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
—
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4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
—
4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
—
5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (4) НА МЕТА SPC 4

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
Продуктът трябва да е с температура над 20 °C преди използване.
Препоръчва се използването на дозираща помпа за подаване на продукт към оборудването за нанасяне.
Напълнете чаша за потопяване на цицка до 2/3 с продукта. Непосредствено след доене на всяка крава, потопете всяка
цицка ръчно в разтвора. Уверете се, че поне две трети от цицките, за предпочитане целите цицки, влизат в контакт с
разтвора.
Не почиствайте цицките директно след дезинфекция. Оставете продукта до следващото доене. Кравите трябва да
останат прави, докато продуктът изсъхне (поне 5 минути).
Допълнете чашата, ако е необходимо.
Чашите за потопяване на цицка трябва да се изпразват след доене и да се измиват преди повторна употреба. Преди
следващото доене, цицките трябва да се почистят, за предпочитане с различна нова, влажна кърпа за всяка крава.
Честотата на приложение не трябва да надвишава две прилагания на крава на ден (след доене).

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, за дезинфекция преди доене трябва да се
използва друг биоциден продукт, който не съдържа йод.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко минути под
течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда:
Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канали, водни потоци,
почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални станции за пречистване на отпадъчни
води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят на места за съхранение на тор (за
разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или в градската канализация, ако
това е позволено от закона.

(4) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 4.
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Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от
замръзване. Дръжте съда плътно затворен.
Срок на годност: 12 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

FINK - Io Dip 10
IODip 10 PVP

Номер на разрешението

EU-0020540-0005 1-4

Общоприето име

IUPAC име

Йод

7.2.

Функция

Активно веще
ство

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

7553-56-2

231-442-4

0,1

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

FINK - Io Dip Protect
DESINTEC MH Iodine Barrier
TvP - Barrier Dip

Номер на разрешението

EU-0020540-0006 1-4

Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

Активно веще
ство

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

7553-56-2

231-442-4

0,15

МЕТА SPC 5
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 5

1.1.

Идентификатор на мета SPC 5

Идентификатор

Meta SPC 5

1.2.
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Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

5.11.2019 г.

1-5

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Функция

Йод

2.2.

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно
вещество

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidop
hosphorus phospho
ric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethan
diyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
doxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethan
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydoxy-,
branched

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 5

Формулация(и)

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява вустойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна
облицовка.
Да се изхвърли съдържанието в контейнер към местните/националните
разпоредби.
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4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5

4.1.

Описание за използване
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Таблица 5
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за цицки — професионален — на
закрито — потопяване (след доене)
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената
употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Бактерии
Дрожди

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: потапяне
Потопяване на цицка: Ръчна немедицинска дезинфекция
на цицки с готова за използване течност за пръскане (за
крави, след доене)

Степен и честота на приложение

Количество при приложение: 5-10 ml на крава
Честота на приложение:
По време на лактация: 2 приложения на ден (след доене)
Без лактация: 1 приложение на ден

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
—
4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
—
4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
—
4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
—
4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
—
5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (5) НА МЕТА SPC 5

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.

(5) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 5.
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Продуктът трябва да е с температура над 20 °C преди използване.
Препоръчва се използването на дозираща помпа за подаване на продукт към оборудването за нанасяне.
Напълнете чаша за потопяване на цицка до 2/3 с продукта. Непосредствено след доене на всяка крава, потопете всяка
цицка ръчно в разтвора. Уверете се, че поне две трети от цицките, за предпочитане целите цицки, влизат в контакт с
разтвора.
Не почиствайте цицките директно след дезинфекция. Оставете продукта до следващото доене.
Кравите трябва да останат прави, докато продуктът изсъхне (поне 5 минути).
Допълнете чашата, ако е необходимо.
Чашите за потопяване на цицка трябва да се изпразват след доене и да се измиват преди повторна употреба. Преди
следващото доене, цицките трябва да се почистят, за предпочитане с различна нова, влажна кърпа за всяка крава.
Честотата на приложение не трябва да надвишава две прилагания на крава на ден (след доене).

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, за дезинфекция преди доене трябва да се
използва друг биоциден продукт, който не съдържа йод.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
При контакт с кожата: Измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко минути под
течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда:
Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канали, водни потоци,
почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални станции за пречистване на отпадъчни
води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят на места за съхранение на тор (за
разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или в градската канализация, ако
това е позволено от закона.

5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта на стайна температура, далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от
замръзване. Дръжте съда плътно затворен.
Срок на годност: 12 месеца в HDPE.
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6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 5

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Jodofilm 75/5 4500 ppm

Номер на разрешението

EU-0020540-0007 1-5

Общоприето име

IUPAC име

Йод
Phosphoric Acid

7.2.

Trihydroxi
dooxidop
hosphorus
phosphoric
acid

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

0,45

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,4

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Jodofilm 75/5 3000 ppm

Номер на разрешението

EU-0020540-0008 1-5

Общоприето име

IUPAC име

Йод
Phosphoric Acid

Trihydroxi
dooxidop
hosphorus
phosphoric
acid

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

0,3

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

0,35

МЕТА SPC 6
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 6

1.1.

Идентификатор на мета SPC 6

Идентификатор

1.2.

Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

Meta SPC 6

1-6

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
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2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6

5.11.2019 г.

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

2.2.

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Poly(oxy-1,2-et
hanediyl).alpha.tridecyl-.omega.hydroxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

Вид (видове) рецептура на мета SPC 6

Формулация(и)

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Вреден при поглъщане.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Може да причини увреждане на органите да се посочи пътят на експозицията, ако е
доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата
опасност:.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Не вдишвайте дим.
Не вдишвайте аерозоли.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици.
Използвайте предпазно облекло.
Използвайте предпазна маска за лице.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено
облекло. Облейте кожата с вода.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко
минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължете с изплакването.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява под ключ.
Да се съхранява извън обсега на деца.

5.11.2019 г.
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4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6

4.1.

Описание за използване
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Таблица 6
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за твърди повърхности —
професионален — на закрито — пръскане
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на раз
решената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на
развитие)

Бактерии
Дрожди
Вируси

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Дезинфектант за твърди повърхности в обори (без люпилни).
Пръскане с разреден концентрат чрез гръбна пръскачка (4–7 bar)

Степен и честота на приложение

100 ml/m2 - Концентрация на йод в разтвора: 750 ppm (0,075 % w/
w).
Честота на приложение на година:
Млечни крави: 1
Говеда за месо: 1
Телета за месо: 4
Свине, в отделни кочини: 5
Свине в групи: 5
Свине за угояване: 3
Кокошки носачки в батерии от клетки без обработка: 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с аерация (лентово
изсушаване): 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с принудително изсушаване
(дълбока дупка, високи) 1
Кокошки носачки в компактни батерии от клетки: 1
Кокошки носачки, свободно отглеждани с постеля (отчасти постеля,
от части настилка): 1
Бройлери, свободно отглеждани с постеля: 7
Кокошки носачки, свободно отглеждане с решетъчен под
(птичарник): 1
Майки бройлери, свободно отглеждани с решетъчен под: 1
Майки бройлери за угояване с решетъчен под: 3
Пуйки, свободно отглеждани с постеля: 2
Патици, свободно отглеждани с постеля: 13
Гъски, свободно отглеждани с постеля: 6

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
Iodosan 30: Смесете 29 ml продукт с 971 ml вода, за да получите 1 l разтвор за приложение.
Iodosan 18: Смесете 40 ml продукт с 960 ml вода, за да получите 1 l разтвор за приложение.
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4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
--4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
--4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
--4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
--5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (6) НА МЕТА SPC 6

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
За да приготвите разтвора за дезинфекция, смесете течния продукт с вода. Винаги изливайте първо водата, след което
внимателно добавяйте продукта, докато разбърквате.
Използвайте макс. 100 ml разтвор за приложение на m2 обработвана площ. Не приготвяйте повече течност,
отколкото е абсолютно необходимо.
Продуктът трябва да се използва само в празни (без животни) помещения за животни след като повърхностите са
били почистени внимателно с подходящ препарат.
Предварително почистване е задължително. Изплакнете или избършете повърхностите, които ще бъдат третирани
след това. Оставете ги да изсъхнат около 24 до 36 часа преди дезинфекция, за да бъдат повърхности с влажността на
почва. Напоете инсталациите и оборудването обилно с тънък слой от подготвения разтвор, като напръскате с
помощта на подходящи устройства (4 до 7 bar). По време на пръскане и в рамките на времето за контакт (мин. 30
минути), всички отвори трябва да се затворят и вентилацията да се изключи.

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
Формата на бутилката на продукта следва да свежда до минимум риска от пръски, за да се предотврати експозицията
на очите и кожата по време на разреждането му.
През фазата на смесване и зареждане: задължително да се носят лицева маска и предпазни ръкавици (материалът на
ръкавиците да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта)
През фазата на приложение при разреждане и пръскане: да се носят ръкавици и защитен гащеризон (най-малко тип Х,
EN ХХХХХ), който е непромокаем за биоцидния продукт (материалът на ръкавиците и гащеризона да се посочи от
притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта). За всяка работна смяна да се
използват нови ръкавици.
Специалистите не трябва да извършват дезинфекция на къщички за животни повече от 3 пъти в месеца. Те не трябва
да използват йодни продукти за допълнителни цели.
Да се използва само един вид продукт със съдържание на йод дневно.
Оборите не трябва да се дезинфекцират повече от веднъж годишно или веднъж в рамките на живота на телета и
прасета. Коритата за хранене трябва да се покрият по време на нанасяне.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.

(6) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 6.

5.11.2019 г.
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След контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте кожата старателно.
При контакт с кожата: Незабавно измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Незабавно изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко
минути под течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
При изпадане в безсъзнание, поставете пациента стабилно на лявата му страна при транспортиране. Никога не давайте
нищо през устата на човек в безсъзнание
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда: уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на
околната среда (канали, водни потоци, почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални
станции за пречистване на отпадъчни води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят
на места за съхранение на тор (за разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или
в градската канализация, ако това е позволено от закона.
Методи и материали за събиране и почистване:
Спрете теча, ако е безопасно. Съберете разлятото количество с материал, който се свързва с течности (пясък, почва,
диатомит, вещества, които се свързват с киселини, универсални уловители, стърготини) и го поставете в съд за
изхвърляне в съответствие с местните/националните нормативни разпоредби.
5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от замръзване. Дръжте съда
плътно затворен.
Срок на годност: 24 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

IODOSAN 30
IODOSAN
IODAT
DESINTEC FL-JODES
ROTIE-SOL J
Disinfect Jod
FINK - Jodophos 15
Jod-Reiniger sauer
Tankrein extra

Номер на разрешението

EU-0020540-0009 1-6

Официален вестник на Европейския съюз
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Общоприето име

IUPAC име

Йод

7.2.

5.11.2019 г.

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxi
dooxidop
hosphorus
phosphoric
acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).
alpha.-tridecyl.omega.-hy
droxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

25,6

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

IODOSAN 18

Номер на разрешението

EU-0020540-0010 1-6

Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxi
dooxidop
hosphorus
phosphoric
acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxy
lated 90 %, C 9-11 Al
cohol Ethoxylate

Isotridecanol,
ethoxylated
90 %, C 9-11
Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

3,.8

МЕТА SPC 7
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 7

1.1.

Идентификатор на мета SPC 7

Идентификатор

1.2.

Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

Meta SPC 7

1-7

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Официален вестник на Европейския съюз
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2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7

L 283/29

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Функция

Йод

2.2.

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

1,.0

10,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Poly(oxy-1,2-et
hanediyl).alpha.tridecyl-.omega.hydroxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 7

Формулация(и)

3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Вреден при поглъщане.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Може да причини увреждане на органите да се посочи пътят на
експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция,
който води до същата опасност:.
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Не вдишвайте дим.
Не вдишвайте аерозоли.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици.
Използвайте предпазно облекло.
Използвайте предпазна маска за лице.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено
облекло.Облейте кожата с вода.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това
е възможно. Продължете с изплакването.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява под ключ.
Да се съхранява извън обсега на деца.
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4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7

4.1.

Описание за използване

5.11.2019 г.

Таблица 7
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за твърди повърхности —
професионален — на закрито — пръскане
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание
на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително
стадий на развитие)

Бактерии
Дрожди
Вируси

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Дезинфектант за твърди повърхности в обори (без люпилни). Пръскане с
разреден концентрат чрез гръбна пръскачка (4–7 bar)

Степен и честота на приложение

100 ml/m2 - Концентрация на йод в разтвора: 750 ppm (0,075 % w/w).
Честота на приложение на година:
Млечни крави: 1
Говеда за месо: 1
Телета за месо: 4
Свине, в отделни кочини: 5
Свине в групи: 5
Свине за угояване: 3
Кокошки носачки в батерии от клетки без обработка: 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с аерация (лентово изсушаване): 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с принудително изсушаване (дълбока
дупка, високи) 1
Кокошки носачки в компактни батерии от клетки: 1
Кокошки носачки, свободно отглеждани с постеля (отчасти постеля, от части
настилка): 1
Бройлери, свободно отглеждани с постеля: 7
Кокошки носачки, свободно отглеждане с решетъчен под (птичарник): 1
Майки бройлери, свободно отглеждани с решетъчен под: 1
Майки бройлери за угояване с решетъчен под: 3
Пуйки, свободно отглеждани с постеля: 2
Патици, свободно отглеждани с постеля: 13
Гъски, свободно отглеждани с постеля: 6

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
Iodosan 30 plus: Смесете 23 ml продукт с 977 ml вода, за да получите 1 l разтвор за приложение.

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
---

BG
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4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
--4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
--4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
--5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (7) НА МЕТА SPC 7

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
За да приготвите разтвора за дезинфекция, смесете течния продукт с вода. Винаги изливайте първо водата, след което
внимателно добавяйте продукта, докато разбърквате.
Използвайте макс. 100 ml разтвор за приложение на m2 обработвана площ. Не приготвяйте повече течност,
отколкото е абсолютно необходимо.
Продуктът трябва да се използва само в празни (без животни) помещения за животни след като повърхностите са
били почистени внимателно с подходящ препарат.
Предварително почистване е задължително. Изплакнете или избършете повърхностите, които ще бъдат третирани
след това. Оставете ги да изсъхнат около 24 до 36 часа преди дезинфекция, за да бъдат повърхности с влажността на
почва. Напоете инсталациите и оборудването обилно с тънък слой от подготвения разтвор, като напръскате с
помощта на подходящи устройства (4 до 7 bar). По време на пръскане и в рамките на времето за контакт (мин. 30
минути), всички отвори трябва да се затворят и вентилацията да се изключи.

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
Формата на бутилката на продукта следва да свежда до минимум риска от пръски, за да се предотврати експозицията
на очите и кожата по време на разреждането му.
През фазата на смесване и зареждане: задължително да се носят лицева маска и предпазни ръкавици (материалът на
ръкавиците да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта)
През фазата на приложение при разреждане и пръскане: да се носят ръкавици и защитен гащеризон (най-малко тип Х,
EN ХХХХХ), който е непромокаем за биоцидния продукт (материалът на ръкавиците и гащеризона да се посочи от
притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта). За всяка работна смяна да се
използват нови ръкавици.
Специалистите не трябва да извършват дезинфекция на къщички за животни повече от 3 пъти в месеца. Те не трябва
да използват йодни продукти за допълнителни цели.
Да се използва само един вид продукт със съдържание на йод дневно.
Оборите не трябва да се дезинфекцират повече от веднъж годишно или веднъж в рамките на живота на телета и
прасета. Коритата за хранене трябва да се покрият по време на нанасяне.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда

(7) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 7.
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При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
След контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте кожата старателно.
При контакт с кожата: Незабавно измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Незабавно изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко
минути под течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
При изпадане в безсъзнание, поставете пациента стабилно на лявата му страна при транспортиране. Никога не давайте
нищо през устата на човек в безсъзнание
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда: Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на
околната среда (канали, водни потоци, почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални
станции за пречистване на отпадъчни води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят
на места за съхранение на тор (за разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или
в градската канализация, ако това е позволено от закона.
Методи и материали за събиране и почистване:
Спрете теча, ако е безопасно. Съберете разлятото количество с материал, който се свързва с течности (пясък, почва,
диатомит, вещества, които се свързват с киселини, универсални уловители, стърготини) и го поставете в съд за
изхвърляне в съответствие с местните/националните нормативни разпоредби.
5.4.

Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от замръзване. Дръжте съда
плътно затворен.
Срок на годност: 24 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 7

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

IODOSAN 30 Plus
YODO CONTROL
YODIVEN

Номер на разрешението

EU-0020540-0011 1-7

Общоприето име

IUPAC име

Йод
Phosphoric Acid

Trihydroxi
dooxidop
hosphorus
phosphoric
acid

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

3,0

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

10,0

Официален вестник на Европейския съюз
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Общоприето име

IUPAC име

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2ethanediyl).
alpha.-tridecyl.omega.-hy
droxy-,branc
hed

Функция

Неактивно
ещество

L 283/33

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

69011-36-5

500-241-6

31,8

МЕТА SPC 8
1.

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 8

1.1.

Идентификатор на мета SPC 8

Идентификатор

1.2.

Meta SPC 8

Последната част от номера на разрешението

Номер

1.3.

1-8

Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2.

СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8

2.1.

Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8

Съдържание (%)
Общоприето име

IUPAC име

Йод

2.2.

Функция

CAS номер

EО номер
Мин.

Макс.

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Poly(oxy-1,2-et
hanediyl).alpha.tridecyl-.omega.hydroxy-,branc
hed

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Isotridecanol, et
hoxylated 90 %, C
9-11 Alcohol Et
hoxylate

Неактивно
ещество

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

Вид (видове) рецептура на мета SPC 8

Формулация(и)

L 283/34
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8

Категория на опасност

Може да бъде корозивно за металите.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Може да причини увреждане на органите да се посочи пътят на
експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция,
който води до същата опасност:.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Не вдишвайте дим.
Не вдишвайте аерозоли.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици.
Използвайте предпазно облекло.
Използвайте предпазна маска за лице.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено
облекло.Облейте кожата с вода.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на
няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това
е възможно. Продължете с изплакването.
Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.
Да се съхранява под ключ.
Да се съхранява извън обсега на деца.

4.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8

4.1.

Описание за използване
Таблица 8
Употреба # 1 — Ветеринарна хигиена — животновъдство — дезинфектант за твърди повърхности —
професионален — на закрито — пръскане
Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената
употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на разви
тие)

Бактерии
Дрожди
Вируси

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Отворена система: опръскване
Дезинфектант за твърди повърхности в обори (без люпилни).
Пръскане с разреден концентрат чрез гръбна пръскачка (4–7
bar)

Степен и честота на приложение

100 ml/m2 - Концентрация на йод в разтвора: 750 ppm
(0,075 % w/w).
Честота на приложение на година:
Млечни крави: 1
Говеда за месо: 1
Телета за месо: 4
Свине, в отделни кочини: 5
Свине в групи: 5
Свине за угояване: 3
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Кокошки носачки в батерии от клетки без обработка: 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с аерация (лентово из
сушаване): 1
Кокошки носачки в батерии от клетки с принудително изсу
шаване (дълбока дупка, високи) 1
Кокошки носачки в компактни батерии от клетки: 1
Кокошки носачки, свободно отглеждани с постеля (отчасти
постеля, от части настилка): 1
Бройлери, свободно отглеждани с постеля: 7
Кокошки носачки, свободно отглеждане с решетъчен под
(птичарник): 1
Майки бройлери, свободно отглеждани с решетъчен под: 1
Майки бройлери за угояване с решетъчен под: 3
Пуйки, свободно отглеждани с постеля: 2
Патици, свободно отглеждани с постеля: 13
Гъски, свободно отглеждани с постеля: 6
Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка HDPE: 1 литър, капачката е изработена от PP
Туба HDPE: 5 – 60 литра
Варел HDPE: 200 литра
IBC HDPE: 600 – 1000 литра

4.1.1. Специфични инструкции за употреба
Iodosan 15: Смесете 46 ml продукт с 954 ml вода, за да получите 1 l разтвор за приложение.
4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби
--4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа
помощ и спешни мерки за опазване на околната среда
--4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата
опаковка
--4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при
нормални условия на съхранение
--5.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (8) НА МЕТА SPC 8

5.1.

Инструкции за употреба
Винаги четете етикета или листовката преди използване и спазвайте всички инструкции.
За да приготвите разтвора за дезинфекция, смесете течния продукт с вода. Винаги изливайте първо водата, след което
внимателно добавяйте продукта, докато разбърквате.
Използвайте макс. 100 ml разтвор за приложение на m2 обработвана площ. Не приготвяйте повече течност,
отколкото е абсолютно необходимо.

(8) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка
разрешена употреба в рамките на мета SPC 8.
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Продуктът трябва да се използва само в празни (без животни) помещения за животни след като повърхностите са
били почистени внимателно с подходящ препарат.
Предварително почистване е задължително. Изплакнете или избършете повърхностите, които ще бъдат третирани
след това. Оставете ги да изсъхнат около 24 до 36 часа преди дезинфекция, за да бъдат повърхности с влажността на
почва. Напоете инсталациите и оборудването обилно с тънък слой от подготвения разтвор, като напръскате с
помощта на подходящи устройства (4 до 7 bar). По време на пръскане и в рамките на времето за контакт (мин. 30
минути), всички отвори трябва да се затворят и вентилацията да се изключи.

5.2.

Мерки за намаляване на риска
Дръжте далеч от деца.
Формата на бутилката на продукта следва да свежда до минимум риска от пръски, за да се предотврати експозицията
на очите и кожата по време на разреждането му.
През фазата на смесване и зареждане: задължително да се носят лицева маска и предпазни ръкавици (материалът на
ръкавиците да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта)
През фазата на приложение при разреждане и пръскане: да се носят ръкавици и защитен гащеризон (най-малко тип Х,
EN ХХХХХ), който е непромокаем за биоцидния продукт (материалът на ръкавиците и гащеризона да се посочи от
притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта). За всяка работна смяна да се
използват нови ръкавици.
Специалистите не трябва да извършват дезинфекция на къщички за животни повече от 3 пъти в месеца. Те не трябва
да използват йодни продукти за допълнителни цели.
Да се използва само един вид продукт със съдържание на йод дневно.
Оборите не трябва да се дезинфекцират повече от веднъж годишно или веднъж в рамките на живота на телета и
прасета. Коритата за хранене трябва да се покрият по време на нанасяне.

5.3.

Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване
на околната среда
При вдишване: Осигурете свеж въздух; консултирайте се с лекар при оплаквания.
След контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте кожата старателно.
При контакт с кожата: Незабавно измийте кожата обилно.
При контакт с очите: Незабавно изплакнете отвореното око, отстранете контактите лещи, промивайте няколко
минути под течаща вода. След което се консултирайте с лекар.
При поглъщане: Изплакнете устата и изпийте малко вода. Не предизвиквайте повръщане; потърсете медицинска
помощ незабавно.
При изпадане в безсъзнание, поставете пациента стабилно на лявата му страна при транспортиране. Никога не давайте
нищо през устата на човек в безсъзнание
Когато търсите медицински съвет, вземете опаковката или етикета и се обадете на местния център по токсикология
[посочете телефонен номер].
Аварийни мерки за околната среда: Уведомете съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на
околната среда (канали, водни потоци, почвата или въздуха). За да се предотвратят неизправности в индивидуални
станции за пречистване на отпадъчни води, евентуалните остатъци, които съдържат продукта, трябва да се изхвърлят
на места за съхранение на тор (за разпръскване върху земеделски почви или ферментация в инсталация за биогаз) или
в градската канализация, ако това е позволено от закона.
Методи и материали за събиране и почистване:
Спрете теча, ако е безопасно. Съберете разлятото количество с материал, който се свързва с течности (пясък, почва,
диатомит, вещества, които се свързват с киселини, универсални уловители, стърготини) и го поставете в съд за
изхвърляне в съответствие с местните/националните нормативни разпоредби.
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Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка
След края на обработката изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните нормативни
разпоредби. Използваният продукт може да се отмие в битовата канализационна мрежа или да се отведе към базата
за обработка на животински отпадъци в зависимост от местните нормативни разпоредби. Избягвайте изпускането
към пречиствателна станция за обработка на води.
Европейски каталог на отпадъците: 200130-перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

5.5.

Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение
Съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина и в непрозрачни съдове. Пазете от замръзване. Дръжте съда
плътно затворен.
Срок на годност: 24 месеца в HDPE.

6.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.

ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 8

7.1.

Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

IODOSAN 15

Номер на разрешението

EU-0020540-0012 1-8

Общоприето име

IUPAC име

Йод

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание
(%)

Активно веще
ство

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxi
dophosphorus
phosphoric acid

Неактивно
ещество

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethane
diyl).alpha.-tridecyl-.
omega.-hydroxy-,
branched

Poly(oxy-1,2-etha
nediyl).alpha.-tride
cyl-.omega.-hy
droxy-,branched

Неактивно
ещество

69011-36-5

500-241-6

18,0
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ДИРЕКТИВИ
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1845 НА КОМИСИЯТА
от 8 август 2019 година
за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III
към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат в някои гумени компоненти,
използвани в уредбите на двигателите
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф
1, буква а) от нея,
като има предвид, че:
(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване,
което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това
изискване не се прилага за приложенията, изброени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(2)

Различните категории електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са
изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) е ограничено вещество, изброено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС. На
29 юни 2017 г. Комисията получи заявление, направено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/
ЕС, за освобождаване, което да бъде вписано в приложение III към посочената директива за употреба на DEHP в
гумени артикули като например О-пръстени, уплътнители, виброгасители, уплътнения, маркучи, гумени
уплътнителни пръстени и запушалки, които се използват в уредбите на двигателите, включително изпускателни
тръбопроводи и турбокомпресори, проектирани за употреба в оборудване, което не е предназначено единствено за
употреба от потребителите („исканото освобождаване“).

(4)

Оценката на исканото освобождаване включваше консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5,
параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(5)

DEHP се добавя към гумения материал като пластификатор с цел придаване на гъвкавост. Гумените компоненти се
използват като гъвкави връзки между части на уредбите на двигателите за предотвратяване на течове, за уплътняване
на частите на двигателите и защита срещу вибрации или замърсявания и течности през срока на експлоатация на
двигателите.

(6)

Понастоящем на пазара не се предлагат несъдържащи DEHP алтернативи, които да осигуряват достатъчно равнище на
надеждност за приложения в двигателите, където поради дългия период на експлоатация се изискват специални
свойства като устойчивост при контакт с всякакви материали (напр. гориво, смазочно масло, охладителни течности,
газове, онечиствания), устойчивост на температура и вибрации.

(7)

Поради липсата на надеждни алтернативи, замяната или премахването на DEHP са научно и технически
неприложими за някои гумени части, използвани в двигатели. Исканото освобождаването е в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) и поради това не отслабва защитата на
околната среда и здравето, постановена в него.

(8)

Поради това е целесъобразно да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от
него, в приложение III към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическо и електронно оборудване от
категория 11 от приложение I към Директива 2011/65/ЕС.

(1) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
(2) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г.,
стр. 1).
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(9)

Освобождаването следва да се предостави за максимален срок на действие от 5 години, считано от 22 юли 2019 г.
съгласно член 4, параграф 3 и първата алинея на член 5, параграф 2 от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на
резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността
на освобождаването да има неблагоприятни въздействия върху иновациите.

(10)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.
Член 2
1.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2020 г. законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на
Комисията текста на тези разпоредби.
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2020 г..
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

L 283/40

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС се добавя следната точка 43:
„43.

Бис(2-етилхексилов) фталат в гумени компоненти на уредбите на
двигателите, проектирани за употреба в оборудване, което не е
предназначено единствено за използване от потребителите и при условие
че никакъв пластифициран материал не влиза в контакт с човешки
лигавици или в продължителен контакт с човешката кожа и стойността на
концентрацията на бис(2-етилхексилов) фталат не надвишава:
а) 30 тегловни % от гумата за:
i)

покрития на уплътнения;

ii) уплътнения от твърда гума; или
iii) гумени компоненти, включени в монтажни възли от най-малко три
компонента, които използват електрическа, механична или
хидравлична енергия, за да функционират, и които са прикрепени
към двигателя.
б) 10 тегловни % от гумата в съдържащи гума компоненти, невключени в
буква а)
За целите на настоящото вписване „продължителен контакт с човешката
кожа“ означава непрекъснат контакт с продължителност повече от 10
минути, или контакт с прекъсвания за период от 30 минути дневно.

Приложимо за категория 11, срокът
на валидност изтича на 21 юли
2024 г.“

5.11.2019 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/41

ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1846 НА КОМИСИЯТА
от 8 август 2019 година
за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III
към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за
употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф
1, буква а) от нея,
като има предвид, че:
(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване,
което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това
изискване не се прилага за приложенията, изброени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(2)

Различните категории електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са
изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Оловото е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС. На 29 юни 2017 г.
Комисията получи заявление, направено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС за
освобождаване, което да бъде вписано в списъка по приложение III към Директива 2011/65/ЕС за употреба на олово
в припои за датчици, изпълнителни механизми и блокове за управление на двигателя, които се използват за
наблюдение и управление на системите на двигателя, в това число и на турбокомпресори и устройства за контрол на
емисиите в отработилите газове от двигателите с вътрешно горене, които се използват в оборудване, което не е
предназначено за употреба единствено от потребителите („поисканото освобождаване“).

(4)

Оценката на поисканото освобождаване включваше консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5,
параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(5)

Всеки двигател в рамките на обхвата на поисканото освобождаване е оборудван със специфични видове датчици,
изпълнителни механизми и блокове за управление, които следят и контролират неговите емисии с цел гарантиране
на съответствието с Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета (2). Условията във и около
двигателя и изпускателната уредба, които са в обхвата на исканото освобождаване, могат да бъдат много тежки, с
високи нива на температурата и вибрациите, които могат бързо да предизвикат неизправност в спойките.

(6)

Понастоящем за приложенията на оловото, обхванати от исканото освобождаване, е необходимо още време за
изпитване, за да се гарантира надеждността на наличните безоловни заместители.

(7)

Поради липсата на надеждни алтернативи, замяната или премахването на оловото са научно и технически
неприложими за някои части, използвани в двигатели с горене. Исканото освобождаването е в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) и поради това не отслабва защитата на
околната среда и здравето, постановена в него.

(8)

Поради това е подходящо да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от
него, в приложение III към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическо и електронно оборудване от
категория 11 от приложение I към Директива 2011/65/ЕС.

(9)

Освобождаването следва да се предостави за максимален срок на действие от 5 години, считано от 22 юли 2019 г.
съгласно член 4, параграф 3 и първата алинея на член 5, параграф 2 от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на
резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността
на освобождаването да има неблагоприятни въздействия върху иновациите.

(1) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
(2) Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните
стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на
Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).
(3) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г.,
стр. 1).
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Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.
Член 2
1.
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [последния ден на петия месец след датата на влизане в сила
на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Те прилагат тези разпоредби, считано от [последния ден на петия месец след датата на влизане в сила на настоящата
директива + 1 ден].
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС се добавя следната точка 44:
„44

Олово в припой за датчици, изпълни
телни механизми и блокове за упра
вление на двигателя на двигатели с го
рене, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕС) 2016/1628 на Европейския пар
ламент и на Съвета (*) , монтирани в
оборудване, използвано в неподвижно
положение по време на експлоатация,
което е проектирано за професионална
употреба, но с което могат да работят и
непрофесионални потребители

Прилага се за категория 11, а срокът му
на действие изтича на 21 юли 2024 г.

(*) Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните
стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за
извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на
Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).“
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1847 НА КОМИСИЯТА
от 31 юли 2019 година
за изменение на Решение за изпълнение 2014/190/ЕС по отношение на годишното разпределение на
специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държави членки, както
и на списъка на допустимите региони
(нотифицирано под номер С(2019) 5438)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и поспециално член 91, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Решение за изпълнение 2014/190/ЕС на Комисията (2) се определя, наред с другото, годишното разпределение по
държави членки на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (ИМЗ), заедно със
списък на допустимите региони за ИМЗ в съответствие с член 91, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(2)

С Регламент (ЕС) 2019/711 на Европейския парламент и на Съвета (3) за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013
специално разпределените средства за ИМЗ за 2019 г. бяха увеличени.

(3)

Регионите, допустими за увеличението на средствата по линия на специално разпределените средства за ИМЗ за
2019 г., са определени в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на
Съвета (4) чрез позоваване на последните налични годишни данни за младежката безработица. СъщВ съответствие с
член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 разходите по ИМЗ са допустими до 31 декември 2023 г. както
за регионите, които вече са изброени в двата списъка в приложение IV към Решение за изпълнение 2014/190/ЕС, така
и за регионите, допустими за увеличение на средствата по линия на специално разпределените средства за ИМЗ за
2019 г. Следователно съществуващите списъци следва да продължат да се прилагат и трябва да бъдат допълнени със
списък на регионите, допустими за увеличение на средствата по линия на специално разпределените средства за ИМЗ
за 2019 г. От съображения за яснота и прозрачност приложение IV към Решение за изпълнение 2014/190/ЕС следва
да бъде съответно изменено.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.
(2) Решение за изпълнение 2014/190/ЕС на Комисията от 3 април 2014 г. за определяне на годишното разпределение на глобалните
средства по държава членка за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по цели
„Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“, и на годишното разпределение на специално
разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държава членка, както и списъка на допустимите региони и размера на
средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка средства по Кохезионния фонд и структурните фондове
към Механизма за свързване на Европа и за подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 г. (ОВ L 104, 8.4.2014 г.,
стр. 13).
(3) Регламент (ЕС) 2019/711 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по
отношение на средствата по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (ОВ L 123, 10.5.2019 г.,
стр. 1).
4
( ) Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).
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(4)

В съответствие с приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1303/2013 разпределението по държави членки на
увеличените средства за 2019 г. следва да се извършва по същата процедура като при първоначалното разпределение
и разпределението на средствата за периода 2017—2020 г. Годишното разпределение на специално разпределените
средства за ИМЗ, посочени по цени от 2011 г. в приложение III към Решение а изпълнение 2014/190/ЕС, следва да
бъде съответно изменено.

(5)

За да се даде възможност на държавите членки да планират отрано, годишното разпределение следва да бъде
представено и по текущи цени, за да бъде отразена индексацията в размер на 2 % годишно в съответствие с член 91,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Поради това приложение X към Решение за изпълнение 2014/190/ЕС
следва да бъде съответно изменено.

(6)

Предвид гореизложеното, Решение за изпълнение 2014/190/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение за изпълнение 2014/190/ЕС се изменя, както следва:
1) Приложения III и IV се заменят с текста на приложение I към настоящото решение;
2) Приложение X се заменя с текста на приложение II към настоящото решение.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2019 година.
За Комисията
Johannes HAHN

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ III
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ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ — СПЕЦИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА

(В евро, по цени от 2011 г.)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

5 740 441

1 664 356

59 813 064

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

21 102 150

6 418 916

236 984 856

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

109 838 027

34 018 181

1 286 188 127

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

39 706 031

13 123 002

443 233 165

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

9 001 567

2 856 884

95 592 956

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

83 831 742

27 905 173

855 931 838

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0
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BE

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

4 181 837

1 332 522

251 567 682

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

13 327 866

5 091 580

207 665 456

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

3 413 850

1 005 873

79 561 976

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

298 721 630

97 621 448

4 143 225 010

BG

2014 г.

5.11.2019 г.

(В евро, по цени от 2011 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ — СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ РЕГИОНИ

Списък на допустимите региони на базата на данни за младежката безработица за 2012 г.
BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 — Prov. Hainaut
BE33 — Prov. Liège
BG31 — Северозападен (Severozapaden)
BG32 — Северен централен (Severen tsentralen)
BG33 — Североизточен (Severoiztochen)
BG34 — Югоизточен (Yugoiztochen)
BG42 — Южен централен (Yuzhen tsentralen)
CZ04 — Severozápad
IE01 — Border, Midland and Western
IE02 — Southern and Eastern
EL11 — Anatoliki Makedonia, Thraki
EL12 — Kentriki Makedonia
EL13 — Dytiki Makedonia
EL14 — Thessalia
EL21 — Ipeiros
EL23 — Dytiki Ellada
EL24 — Sterea Ellada
EL25 — Peloponnisos
EL30 — Attiki
EL41 — Voreio Aigaio
EL42 — Notio Aigaio
EL43 — Kriti
ES11 — Galicia
ES12 — Principado de Asturias
ES13 — Cantabria
ES21 — País Vasco
ES22 — Comunidad Foral de Navarra
ES23 — La Rioja
ES24 — Aragón
ES30 — Comunidad de Madrid
ES41 — Castilla y León
ES42 — Castilla-La Mancha

5.11.2019 г.

5.11.2019 г.
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ES43 — Extremadura
ES51 — Cataluña
ES52 — Comunidad Valenciana
ES53 — Illes Balears
ES61 — Andalucía
ES62 — Región de Murcia
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 — Canarias
FR61 — Aquitaine
FR21 — Champagne-Ardenne
FR22 — Picardie
FR23 — Haute-Normandie
FR24 — Centre
FR30 — Nord-Pas-de-Calais
FR72 — Auvergne
FR81 — Languedoc-Roussillon
FR91 — Guadeloupe
FR92 — Martinique
FR93 — Guyane
FR94 — Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC3 — Liguria
ITC4 — Lombardia
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH5 — Emilia-Romagna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI1 — Toscana
ITI2 — Umbria
ITI3 — Marche
ITI4 — Lazio
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CY00 — Kýpros
LV00 — Latvija
LT00 — Lietuva
HU23 — Dél-Dunántúl
HU31 — Észak-Magyarország
HU32 — Észak-Alföld
HU33 — Dél-Alföld
PL11 — Łódzkie
PL21 — Małopolskie
PL31 — Lubelskie
PL32 — Podkarpackie
PL33 — Świętokrzyskie
PL42 — Zachodniopomorskie
PL43 — Lubuskie
PL51 — Dolnośląskie
PL61 — Kujawsko-Pomorskie
PL62 — Warmińsko-Mazurskie
PT11 — Norte
PT15 — Algarve
PT16 — Centro (PT)
PT17 — Lisboa
PT18 — Alentejo
PT20 — Região Autónoma dos Açores
PT30 — Região Autónoma da Madeira
RO12 — Centru
RO22 — Sud-Est
RO31 — Sud — Muntenia
SI01 — Vzhodna Slovenija
SK02 — Západné Slovensko
SK03 — Stredné Slovensko
SK04 — Východné Slovensko
SE22 — Sydsverige
SE31 — Norra Mellansverige
SE32 — Mellersta Norrland
UKC1 — Tees Valley and Durham
UKD7 — Merseyside
UKG3 — West Midlands
UKI1 — Inner London
UKM3 — South Western Scotland
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Списък на допустимите региони на базата на данни за младежката безработица за 2016 г.
BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 — Prov. Hainaut
BE34 — Prov. Luxembourg (BE)
BE35 — Prov. Namur
EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki
EL52 — Kentriki Makedonia
EL53 — Dytiki Makedonia
EL54 — Ipeiros
EL61 — Thessalia
EL62 — Ionia Nisia
EL63 — Dytiki Ellada
EL64 — Sterea Ellada
EL65 — Peloponnisos
EL30 — Attiki
EL41 — Voreio Aigaio
EL42 — Notio Aigaio
EL43 — Kriti
ES11 — Galicia
ES12 — Principado de Asturias
ES13 — Cantabria
ES21 — País Vasco
ES22 — Comunidad Foral de Navarra
ES23 — La Rioja
ES24 — Aragón
ES30 — Comunidad de Madrid
ES41 — Castilla y León
ES42 — Castilla-la Mancha
ES43 — Extremadura
ES51 — Cataluña
ES52 — Comunidad Valenciana
ES53 — Illes Balears
ES61 — Andalucía
ES62 — Región de Murcia
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES70 — Canarias (ES)
FR21 — Champagne-Ardenne
FR22 — Picardie
FR23 — Haute-Normandie
FR24 — Centre (FR)
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FR26 — Bourgogne
FR30 — Nord-Pas-de-Calais
FR42 — Alsace
FR81 — Languedoc-Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — La Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC2 — Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ITC3 — Liguria
ITC4 — Lombardia
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI1 — Toscana
ITI2 — Umbria
ITI3 — Marche
ITI4 — Lazio
CY00 — Kypros
PL32 — Podkarpackie
PT11 — Norte
PT16 — Centro (PT)
PT17 — Área Metropolitana de Lisboa
PT18 — Alentejo
PT20 — Região Autónoma dos Açores (PT)
PT30 — Região Autónoma da Madeira (PT)
RO22 — Sud-Est
RO31 — Sud — Muntenia
RO41 — Sud-Vest Oltenia
SK04 — Východné Slovensko

5.11.2019 г.
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5.11.2019 г.
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Списък на допустимите региони на базата на данни за младежката безработица за 2017 г.
BE10 — Région de Bruxelles-Capitale/ Brussel Hoofdstedelijk Gewest
BE32 — Prov. Hainaut
BE33 — Prov. Liège
EL30 — Attiki
EL41 — Voreio Aigaio
EL42 — Notio Aigaio
EL43 — Kriti
EL51 — Anatoliki Makedonia, Thraki
EL52 — Kentriki Makedonia
EL53 — Dytiki Makedonia
EL54 — Ipeiros
EL61 — Thessalia
EL62 — Ionia Nisia
EL63 — Dytiki Ellada
EL64 — Sterea Ellada
EL65 — Peloponnisos
ES11 — Galicia
ES12 — Principado de Asturias
ES13 — Cantabria
ES21 — País Vasco
ES22 — Comunidad Foral de Navarra
ES23 — La Rioja
ES24 — Aragón
ES30 — Comunidad de Madrid
ES41 — Castilla y León
ES42 — Castilla-La Mancha
ES43 — Extremadura
ES51 — Cataluña
ES52 — Comunidad Valenciana
ES53 — Illes Balears
ES61 — Andalucía
ES62 — Región de Murcia
ES63 — Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
ES64 — Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
ES70 — Canarias (ES)
FR21 — Champagne-Ardenne
FR22 — Picardie
FR30 — Nord - Pas-de-Calais
FR61 — Aquitaine

L 283/53

L 283/54

BG

FR81 — Languedoc-Roussillon
FRA1 — Guadeloupe
FRA2 — Martinique
FRA3 — Guyane
FRA4 — Réunion
FRA5 — Mayotte
HR03 — Jadranska Hrvatska
HR04 — Kontinentalna Hrvatska
ITC1 — Piemonte
ITC3 — Liguria
ITF1 — Abruzzo
ITF2 — Molise
ITF3 — Campania
ITF4 — Puglia
ITF5 — Basilicata
ITF6 — Calabria
ITG1 — Sicilia
ITG2 — Sardegna
ITH4 — Friuli-Venezia Giulia
ITI2 — Umbria
ITI4 — Lazio
PL32 — Podkarpackie
PT11 — Norte
PT20 — Região Autónoma dos Açores
PT30 — Região Autónoma da Madeira
SK04 — Východné Slovensko“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

BG

ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ — СПЕЦИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА

(В евро, по текущи цени)
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

г.Общо

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

6 725 841

1 989 059

65 641 685

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

24 724 532

7 671 199

259 802 924

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

128 692 755

40 654 875

1 409 043 754

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

10 546 771

3 414 241

105 013 341

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

98 222 247

33 349 267

942 055 993

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0
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BE

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

4 899 688

1 592 486

270 532 398

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

15 615 719

6 084 909

226 805 705

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

3 999 869

1 202 111

86 135 471

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

350 000 000

116 666 666

4527882072“
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020

г.Общо
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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/1848 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 29 октомври 2019 година
за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2-ЕЦБ (ЕЦБ/2019/32)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и
четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално
член 11.6 и членове 17, 22 и 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 4 октомври 2019 г. Управителният съвет (1) измени Насоки ЕЦБ/2012/27 (2), за да: а) въведе нова функционалност
на ЕСП, която позволява обработването на много критични и критични плащания при извънредни ситуации, към
която централните банки от Евросистемата трябва да се присъединят; б) изясни условията, съгласно които
инвестиционните посредници могат да участват в TARGET2, включително изискването за правно становище във
връзка с инвестиционните посредници, установени извън Европейско икономическо пространство (ЕИП), които
кандидатстват за директно участие в системния компонент на TARGET2; в) поясни, че участниците в системните
компоненти на TARGET2 трябва да изпълнят условието за предоставяне на декларация за съответствие с
изискванията за сигурност на системата TARGET2, да спазят изискванията за сигурност при крайната точка,
определени от доставчика на мрежови услуги на TARGET2, и да уведомят съответната централна банка от
Евросистемата за мерките за предотвратяване на кризи или мерките за управление на кризи, които се прилагат към
тях; и г) изясни и актуализира някои други аспекти на Насоки ЕЦБ/2012/27.

(2)

Измененията на Насоки ЕЦБ/2012/27, които засягат условията на TARGET2-ЕЦБ, следва да се отразят в Решение
ЕЦБ/2007/7 (3).

(3)

Поради това Решение ЕЦБ/2007/7 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Приложения I, II и III към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.
(1) Насоки (ЕС) 2019/1849 от 4 октомври 2019 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2019/30) (вж. страница 64 от настоящия брой на
Официален вестник).
(2) Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).
(3) Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2 – ЕЦБ (ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71).
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Член 2
Заключителни разпоредби
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 17 ноември 2019 г.
Съставено във Франкфурт на Майн на 29 октомври 2019 година.
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

5.11.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменят, както следва:
1. Приложение I се изменя, както следва:
а) в член 1 се заличава определението на Contingency Module;
б) в член 1 определението на Information and Control Module (ICM) се заменя със следното:
„—„ Information and Control Module (ICM)“ means the SSP module that allows PM account holders to obtain
online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if
applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,“;
в) в член 1 се добавя следното определение:
„—„ Contingency Solution“ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in
contingency,“;
г) в член 9 параграф 8 се заменя със следното:
„8. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they
are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU of the European Parliament and of the Council (*) or any other equivalent applicable legislation.
_____________
(*) Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the
recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and
Directives 2001/24/ЕС, 2002/47/ЕС, 2004/25/ЕС, 2005/56/ЕС, 2007/36/ЕС, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU,
and Regulations (EU) № 1093/2010 and (EU) № 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173,
12.6.2014, p. 190).“;

д) член 21 се заменя със следното:

„Член 21
Business continuity and contingency procedures
1.
In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the
business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.
2.
The Eurosystem provides a Contingency Solution if the events described in paragraph 1 occur. Connection to
and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical. Other
participants may, on request, connect to the Contingency Solution.“;
е) член 22 се изменя, както следва:
i) параграф 3 се заменя със следното:
„3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.“;
ii) добавя се следният параграф 4:
„4. Participants shall provide the ECB with their TARGET2 self-certification and their attestation of adherence to
the TARGET2 network service provider’s endpoint security requirements. In the event of non-adherence to
the latter, participants shall provide a document describing alternative mitigating measures to the
satisfaction of the ECB.“;
ж) в член 23, параграф 1 буква (c) се заменя със следното:
„в) allows participants to initiate backup liquidity redistribution and backup contingency payments or payment
orders to the Contingency Solution in the event of a failure of the participant’s payment infrastructure.“;
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з) в член 32, параграф 2 буква (c) се заменя със следното:
„в) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the
disclosure is not in conflict with the applicable law.“;
и) допълнение I се изменя, както следва:
i) в параграф 2, точка 1 петият ред от таблицата се заменя със следното:
„MT 202COV

Mandatory

Cover payment“

ii) в параграф 8 точка 7 се заменя със следното:
„If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted
backup liquidity redistribution and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such
functionality upon request of the participant“;
й) в допълнение III под заглавието „Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET2“
параграф 3.2, озаглавен „General insolvency issues“, се заменя със следното:
„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.а. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of
this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant’s assets or any branch it may have in
[jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list
proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency
Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in
[jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any
other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or
limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings, including crisis prevention
and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language
and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following
insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].“;
к) в допълнение IV параграф 6 се изменя, както следва:
i) букви (a) and (b) се заменят със следното:
„а) If the ECB deems it necessary to do so, it shall initiate the contingency processing of payment orders using
the Contingency Solution of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to
participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by any available
means of communication.
б) In contingency processing, payment orders shall be submitted by the participants and authorised by the ECB.
In addition, the participants may submit files containing payment instructions, which may be uploaded into
the Contingency Solution by the ECB.“;
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ii) букви (d) и (e) се заменят със следното:
„г) Payments required to avoid systemic risk shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate
contingency processing in relation to them.
д) Participants shall submit payment orders for contingency processing directly into the Contingency Solution
and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via
authenticated fax. Participants shall submit files which contain payment instructions to the ECB for
uploading into the Contingency Solution and which authorise the ECB to do so. The ECB may,
exceptionally, also manually input payments on behalf of participants. Information concerning account
balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.“;
л) в допълнение IV, параграф 7 букви (a) и (b) се заменят със следното:
„a) In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its
responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM
functionality, i.e. backup liquidity redistribution and backup contingency payments (e.g. CLS, EURO1).
б) If a participant decides to use the ICM functionality for making backup liquidity redistribution, the ECB shall, if
the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall
transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant’s use of backup liquidity
redistribution. The participant shall be responsible for sending such backup liquidity redistribution exclusively
to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps
in relation to such payments.“;
м) в допълнение VI, точка 5 третият и четвъртият ред от таблицата се заменят със следното:
„T2S DCA to T2S DCA liquidity
transfer orders

14,1

per transfer

Intra-balance movement (i.e. bloc
king, unblocking, reservation of li
quidity etc.)

9,4

per transaction“

2. Приложение II се изменя, както следва:
а) член 1 се изменя, както следва:
i) определението на Information and Control Module (ICM) се заменя със следното:
„—„ Information and Control Module (ICM)“ means the SSP module that allows PM account holders to obtain
online information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and, if
applicable, initiate backup payment orders or payment orders to the Contingency Solution in a contingency,“;
ii) добавя се следнoто определение:
„—„ Contingency Solution“ means the SSP functionality that processes very critical and critical payments in
contingency,“;
б) в член 10 параграф 9 се заменя със следното:
„9. T2S DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if
they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.“;
в) в член 18 параграф 3 се заменя със следното:
„3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all T2S DCA holders and/or on T2S DCA holders that are considered critical by the
ECB.“;
г) в член 27, параграф 2 буква (c) се заменя със следното:
„в) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure
is not in conflict with the applicable law.“;
д) в допълнение III под заглавието „Terms of reference for country opinions for non-EEA T2S DCA holders in
TARGET2“ параграф 3.2, озаглавен „General insolvency issues“, се заменя със следното:
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„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of
this Opinion, shall include all proceedings in respect of the T2S DCA holder’s assets or any branch it may
have in [jurisdiction] to which the T2S DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following:
[list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency
Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the T2S DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in
[jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any
other proceedings as a result of which payment orders to and/or from the T2S DCA holder may be
suspended, or limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings,
including crisis prevention and crisis management measures equivalent to those defined in Directive
2014/59/EU, in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following
insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].“;
е) в допълнение VI третият и четвъртият ред от таблицата се заменят със следното:
„T2S DCA to T2S DCA liquidity
transfer orders

14,1 euro cent

per transfer

Intra-balance movement (i.e. bloc
king, unblocking, reservation of li
quidity etc.)

9,4 euro cent

per transaction“

3. Приложение III се изменя, както следва:
а) в член 14 параграф 8 се заменя със следното:
„8. TIPS DCA holders shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if
they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive
2014/59/EU or any other equivalent applicable legislation.“;
б) член 21 се изменя, както следва:
i) параграф 5 се заменя със следното:
„5. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the
prevention of fraud, on all TIPS DCA holders.“;
ii) добавя се следният параграф 6:
„6. TIPS DCA holders using instructing parties in line with Article 7(2) or (3), or allowing access to their TIPS
DCA as set out in Article 8(1), shall be deemed to have addressed the risk stemming from such use or access
in accordance with the additional security requirements imposed upon them.“;
в) в член 26 параграф 4 се заменя със следното:
„4. In the event that the ECB suspends or terminates a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB under
paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform, by means of a ICM broadcast message, other CBs and PM
account holders in all of the TARGET2 component systems of such suspension or termination. Such message
shall be deemed to have been issued by the home CB of the PM account holder that received the message.
Linked PM account holders shall have the responsibility to inform their Linked TIPS DCA holders of the suspension
or termination of any TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB.
In the event that the suspension or termination of a TIPS DCA holder’s participation in TARGET2-ECB occurs during
the technical maintenance window, the ICM broadcast message shall be sent after the start of daytime processing on
the next TARGET2 business day.“;
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г) в член 29, параграф 3 буква (c) се заменя със следното:
„в) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent
that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure
is not in conflict with the applicable law.“;
д) в допълнение II под заглавието „Terms of reference for country opinions for non-EEA TIPS DCA holders in
TARGET2“ параграф 3.2, озаглавен „General insolvency issues“, се заменя със следното:
„3.2. General insolvency and crisis management issues
3.2.a. Types of insolvency and crisis management proceedings
The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this
Opinion, shall include all proceedings in respect of the TIPS DCA holder’s assets or any branch it may have in
[jurisdiction] to which the TIPS DCA holder may become subject in [jurisdiction], are the following: [list
proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency
Proceedings’).
In addition to Insolvency Proceedings, the TIPS DCA holder, any of its assets, or any branch it may have in
[jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other
proceedings as a result of which payment orders to and/or from the TIPS DCA holder may be suspended, or
limitations can be imposed in relation to such payment orders, or similar proceedings, including crisis prevention
and crisis management measures equivalent to those defined in Directive 2014/59/EU, in original language and
English translation] (hereinafter collectively referred to as „Proceedings“).
3.2.b. Insolvency treaties
[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following
insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].“
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НАСОКИ
НАСОКИ (ЕС) 2019/1849 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 4 октомври 2019 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен
сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2019/30)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално
член 3.1 и членове 17, 18 и 22 от него,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и
четвърто тире от него,
като има предвид, че:
(1)

На 26 април 2007 г. Управителният съвет на Европейската централна банка прие Насоки ЕЦБ/2007/2 (1), които
уреждат системата TARGET2, която се характеризира с единна техническа платформа — единната съвместна
платформа (ЕСП). Тези насоки бяха изменени и преработени като Насоки ЕЦБ/2012/27 (2).

(2)

Създаде се нова функционалност на ЕСП, която позволява обработването на много критични и критични плащания
при извънредни ситуации, към която централните банки от Евросистемата трябва да се присъединят.

(3)

Необходимо е да се изяснят условията, съгласно които инвестиционните посредници могат да участват в TARGET2,
включително изискването за правно становище във връзка с инвестиционните посредници, установени извън
Европейското икономическо пространство (ЕИП), които кандидатстват за директно участие в системния компонент
на TARGET2.

(4)

Необходимо е да се поясни, че участниците в системните компоненти на TARGET2 трябва да изпълнят условието за
предоставяне на декларация за съответствие с изискванията за сигурност на системата TARGET2, да спазят
изискванията за сигурност при крайната точка, определени от доставчика на мрежови услуги на TARGET2, и да
уведомят съответната централна банка от Евросистемата за мерките за предотвратяване на кризи или мерките за
управление на кризи, които се прилагат към тях.

(5)

Необходимо е също така да се изяснят и актуализират някои други аспекти на Насоки ЕЦБ/2012/27.

(6)

Поради това Насоки ЕЦБ/2012/27 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1
Изменения
Насоки ЕЦБ/2012/27 се изменят, както следва:
1. Член 2 се изменя, както следва:
а) точка 44 се заменя със следното:
„(44) „модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на
титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават
нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират
резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации
при извънредни ситуации;“;
(1) Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април 2007 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2) (ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1).
(2) Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни
преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).
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б) добавя се следната точка 86:
„(86) „функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва
много критични и критични плащания при извънредни ситуации.“
2. В член 21 се добавя следният параграф 6:
„6. ЦБ от Евросистемата трябва да се свържат с функционалността за извънредни ситуации.“
3. Приложения II, IIa, IIб, III, IV и V се изменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.
Член 2
Действие и изпълнение
1.
Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки,
чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.
2.
Националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, вземат необходимите мерки, за
да изпълнят настоящите насоки, и ги прилагат от 17 ноември 2019 г. Те уведомяват ЕЦБ относно текстовете и средствата,
свързани с тези мерки, най-късно до 17 октомври 2019 г.
Член 3
Адресати
Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 октомври 2019 година.
За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

L 283/66

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, IIa, IIб, III, IV и V към Насоки ЕЦБ/2012/27 се изменят, както следва:
1. Приложение II се изменя, както следва:
а) в член 1 се заличава определението на модул за извънредни ситуации;
б) в член 1 определението на модул за информация и контрол се заменя със следното:
— „„модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на
титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават
нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират
резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации при
извънредни ситуации;“
в) в член 1 се добавя следното определение:
— „„функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва
много критични и критични плащания при извънредни ситуации.“;
г) в член 4, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки;“
д) в член 4, параграф 2 буква в) се заменя със следното:
„в) i) инвестиционни посредници, установени в Съюза или ЕИП, включително когато те извършват дейност чрез
клон, установен в Съюза или ЕИП; и
ii) инвестиционни посредници, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен
в Съюза или ЕИП;“
е) в член 8, параграф 1, буква б) подточка ii) се заменя със следното:
„ii) за лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и в член 4, параграф 2, буква в), подточка ii), да предоставят
становище относно държавата във формата, посочена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията,
които следва да се представят в него, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод.“;
ж) в член 11 параграф 9 се заменя със следното:
„9. Участниците уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на неизпълнение, който ги засяга, или
ако към тях се прилагат мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи по смисъла на
Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) или друго еквивалентно приложимо
законодателство.“;
з) член 27 се заменя със следното:
„Член 27
Процедури за непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации
1.
В случай на необичайно външно събитие или друго събитие, което засяга дейността на ЕСП, се прилагат
процедурите за непрекъсваемост на бизнес процесите и процедурите при извънредни ситуации, описани в
допълнение IV.
2.
Евросистемата осигурява функционалност за извънредни ситуации, ако описаните в параграф 1 събития
настъпят. Свързването с функционалността за извънредни ситуации и използването ѝ са задължителни за
участниците, които [посочете име на ЦБ] счита за критични. Другите участници може да се свържат с
функционалността за извънредни ситуации при поискване.“;
и) член 28 се изменя, както следва:
i) параграф 3 се заменя със следното:
„3. [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност, по-специално във връзка с
киберсигурността и предотвратяването на измами, на всички участници и/или на участниците, които
[посочете име на ЦБ] счита за критични.“;
(1) Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на
регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).
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ii) добавят се следните параграфи 4 и 5:
„4. Участниците предоставят на [посочете име на ЦБ] декларацията си за съответствие с изискванията за
сигурност на системата TARGET2 и удостоверението си за спазване на изискванията за сигурност при
крайната точка, определени от доставчика на мрежови услуги на TARGET2. В случай че не спазват тези
изисквания, участниците предоставят документ, в който са описани алтернативните мерки за ограничаване
на риска, които удовлетворяват [посочете име на ЦБ].
5. Участниците, които разрешават достъпа на трети лица до сметката си в платежния модул, както е посочено в
член 5, параграфи 2, 3 и 4, вземат мерки срещу риска, който произтича от разрешаването на този достъп, в
съответствие с изискванията за сигурност, посочени в параграфи 1—4. В декларацията за съответствие с
изискванията за сигурност на системата TARGET2 по параграф 4 се посочва, че участникът налага на трети
лица с достъп до сметката му в платежния модул изискванията за сигурност при крайната точка, определени
от доставчика на мрежови услуги на TARGET2.“;
й) в член 29, параграф 1 буква в) се заменя със следното:
„в) позволява на участниците да инициират резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни
плащания при извънредни ситуации или да инициират платежни нареждания към функционалността за
извънредни ситуации в случай на проблем, свързан с платежната инфраструктура на участника.“;
к) в член 38, параграф 2, първото изречение буква в) се заменя със следното:
„в) надзорните органи, органите за преструктуриране и контролните органи на държавите членки и Съюза,
включително ЦБ, доколкото това е необходимо за изпълнението на публичните им задачи, при условие че във
всички тези случаи разкриването на информация не противоречи на приложимото право.“;
л) в допълнение I, точка 2 „Типове платежни съобщения“, подточка 1 петият ред от таблицата се заменя със следното:
„MT 202COV

Задължително

Покриващо плащане“;

м) в допълнение III под заглавието „Образец за становище относно държавата за участници в TARGET2 извън ЕИП“
параграф 3.2 се заменя със следното:
„3.2. Общи въпроси относно несъстоятелността и управлението на кризи
3.2.а. Видове производства по несъстоятелност и управление на кризи
В [държава] към участника се прилагат единствено следните видове производства по несъстоятелност
(включително спогодба или оздравително производство), които за целите на настоящото становище
включват всички производства във връзка с активите на участника или негов клон в [държава]: [списък
на производствата на оригиналния език и в превод на английски език] (наричани по-долу заедно
„производството по несъстоятелност“).
Освен производството по несъстоятелност, към участника, неговите активи или клонове в [държава]
може да се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава] право: [посочете, на
оригиналния език и в превод на английски, приложимите мораториуми, производства по
принудително изпълнение или други производства, в резултат на които плащания към и/или от
участника могат временно да се спрат или ограничат, както и други подобни производства,
включително мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи, еквивалентни на
определените в Директива 2014/59/ЕС] (наричани общо „производствата“).
3.2.б. Международни договори относно несъстоятелността
[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] са страна по следните
международни договори относно несъстоятелността: [посочете, ако е приложимо, международни договори,
които засягат или могат да засегнат настоящото становище].“;
н) в допълнение IV параграф 6 се изменя, както следва:
i) букви а) и б) се заменят със следното:
„а) Ако [посочете име на ЦБ] счете за необходимо, тя инициира обработката на платежни нареждания при
извънредни ситуации, като използва функционалността за извънредни ситуации на ЕСП. В такива случаи на
участниците и спомагателните системи се предоставя единствено минимален набор от услуги. [Посочете име
на ЦБ] информира участниците си и спомагателните системи чрез всички възможни средства за комуникация
за началото на обработката при извънредни ситуации.
б) При обработката при извънредни ситуации платежните нареждания се подават от участниците и се одобряват
от [посочете име на ЦБ]. Освен това спомагателните системи могат да подават файлове, съдържащи платежни
инструкции, които [посочете име на ЦБ] може да зарежда във функционалността за извънредни ситуации.“;
ii) букви г) и д) се заменят със следното:
„г) Плащанията, необходими за да се избегне системен риск, се считат за критични и [посочете име на ЦБ] може
да реши да инициира тяхната обработка при извънредни ситуации.
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д) Участниците подават платежни нареждания за обработка при извънредни ситуации директно във
функционалността за извънредни ситуации, като информацията до получателя на плащането се предоставя
чрез [посочете средствата за комуникация]. Спомагателните системи подават файлове, които съдържат
платежни инструкции, до [посочете име на ЦБ] с цел зареждането им във функционалността за извънредни
ситуации и упълномощават [посочете име на ЦБ] за това. По изключение [посочете име на ЦБ] може да
въвежда и ръчно плащания от името на участниците. Информация относно салдото по сметка, дебитни и
кредитни операции може да се получи чрез [посочете име на ЦБ].“;
о) в допълнение IV, параграф 7 „Повреди, свързани с участници или със спомагателни системи“ буква а) се заменя със
следното:
„а) В случай че участник има проблем, който го възпрепятства да извърши сетълмент на плащания в TARGET2, той е
отговорен за разрешаването на проблема. По-конкретно, участникът може да използва собствени решения или
функционалността на модула за информация и контрол, т.е. резервни плащания за преразпределяне на
ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации (напр. CLS, EURO1).“;
п) в допълнение VI, точка 13 третият и четвъртият ред от таблицата се заменят със следното:
„нареждания за прехвърляне на ликвидност от
T2S специална парична сметка към T2S спе
циална парична сметка;

14,1 евроцента

за прехвърляне

Вътрешнобалансово движение (т.е. блокиране,
отблокиране, резервиране на ликвидност и т.н.)

9,4 евроцента

за трансакция“;

2. Приложение IIа се изменя, както следва:
а) член 1 се изменя, както следва:
i) определението на модул за информация и контрол се заменя със следното:
— „„модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява
на титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да
подават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да
инициират резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни
ситуации при извънредни ситуации;“
ii) добавят се следните определения:
— „ „инвестиционен посредник“ (investment firm) е инвестиционен посредник по смисъла на [посочете
разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива
2014/65/ЕС] с изключение на институциите, посочени в [посочете разпоредбите от националното
законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС], при условие че въпросният
инвестиционен посредник:
а) притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в
съответствие с Директива 2014/65/ЕС; и
б) има право да извършва дейностите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство
за прилагане на точки 2, 3, 6 и 7 от раздел А на приложение I към Директива 2014/65/ЕС];
— „„функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която
обработва много критични и критични плащания при извънредни ситуации.“;
б) в член 5, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки;“;
в) в член 5, параграф 2 буква в) се заменя със следното:
„в) i) инвестиционни посредници, установени в Съюза или ЕИП, включително когато те извършват дейност чрез
клон, установен в Съюза или ЕИП; и
ii) инвестиционни посредници, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен
в Съюза или ЕИП;“;
г) в член 6, параграф 1, буква б) подточка ii) се заменя със следното:
„ii) за кредитните институции или инвестиционните посредници, установени извън ЕИП, които извършват дейност
чрез клон, установен в Съюза или ЕИП, да предоставят становище относно държавата във формата, посочена в
допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в него, вече са получени
от [посочете име на ЦБ] по друг повод;“;
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д) в член 10 параграф 9 се заменя със следното:
„9. Титулярите на T2S специална парична сметка уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на
неизпълнение, който ги засяга, или ако към тях се прилагат мерки за предотвратяване на кризи или мерки за
управление на кризи по смисъла на Директива 2014/59/ЕС или друго еквивалентно приложимо
законодателство.“;
е) в член 18 параграф 3 се заменя със следното:
„3. [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност, по-специално във връзка с
киберсигурността и предотвратяването на измами, на всички титуляри на T2S специална парична сметка и/или
на титулярите на T2S специална парична сметка, които [посочете име на ЦБ] счита за критични.“;
ж) в член 27, параграф 2, първото изречение буква в) се заменя със следното:
„в) надзорните органи, органите за преструктуриране и контролните органи на държавите членки и Съюза,
включително ЦБ, доколкото това е необходимо за изпълнението на публичните им задачи, при условие че във
всички тези случаи разкриването на информация не противоречи на приложимото право.“;
з) в допълнение III под заглавието „Образец на становище относно държавата за титуляри на T2S специални парични
сметки в TARGET2 извън ЕИП“ параграф 3.2 се заменя със следното:
„3.2. Общи въпроси относно несъстоятелността и управлението на кризи
3.2.а. Видове производства по несъстоятелност и управление на кризи
В [държава] към титуляря на T2S специална парична сметка се прилагат единствено следните видове
производства по несъстоятелност (включително спогодба или оздравително производство), които за
целите на настоящото становище включват всички производства във връзка с активите на титуляря на
T2S специална парична сметка или негов клон в [държава]: [списък на производствата на оригиналния
език и в превод на английски език] (наричани по-долу заедно „производството по несъстоятелност“).
Освен производството по несъстоятелност, към титуляря на T2S специална парична сметка, неговите
активи или клонове в [държава] може да се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава]
право: [посочете, на оригиналния език и в превод на английски, приложимите мораториуми, производства
по принудително изпълнение или други производства, в резултат на които платежни нареждания към и/
или от титуляря на T2S специална парична сметка могат временно да се спрат или ограничат, както и
други подобни производства, включително мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление
на кризи, еквивалентни на определените в Директива 2014/59/ЕС] (наричани общо „производствата“).
3.2.б. Международни договори относно несъстоятелността
[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] са страна по следните
международни договори относно несъстоятелността: [посочете, ако е приложимо, международни
договори, които засягат или могат да засегнат настоящото становище].“;
и) в допълнение VI третият и четвъртият ред от таблицата се заменят със следното:
„нареждания за прехвърляне на ликвидност от
T2S специална парична сметка към T2S спе
циална парична сметка

14,1 евроцента

за прехвърляне

Вътрешнобалансово движение (т.е. блокиране,
отблокиране, резервиране на ликвидност и т.н.)

9,4 евроцента

за трансакция“;

3. Приложение IIб се изменя, както следва:
а) в член 5, параграф 2 буква а) се заменя със следното:
„а) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки;“
б) в член 5, параграф 2 буква в) се заменя със следното:
„в) i) инвестиционни посредници, установени в Съюза или ЕИП, включително когато те извършват дейност чрез
клон, установен в Съюза или ЕИП; и
ii) инвестиционни посредници, установени извън ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен
в Съюза или ЕИП;“
в) в член 6, параграф 1, буква б) подточка ii) се заменя със следното:
„ii) за кредитните институции или инвестиционните посредници, установени извън ЕИП, които извършват дейност
чрез клон, установен в Съюза или ЕИП, да предоставят становище относно държавата във формата, посочена в
допълнение II, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в него, вече са получени от
[посочете име на ЦБ] по друг повод; и“
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г) в член 14 параграф 8 се заменя със следното:
„8. Титулярите на TIPS специална парична сметка уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на
неизпълнение, който ги засяга, или ако към тях се прилагат мерки за предотвратяване на кризи или мерки за
управление на кризи по смисъла на Директива 2014/59/ЕС или друго еквивалентно приложимо
законодателство.“
д) член 21 се изменя, както следва:
i) параграф 5 се заменя със следното:
„5. [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност, по-специално във връзка с
киберсигурността и предотвратяването на измами, на всички титуляри на TIPS специална парична сметка.“
ii) добавя се следният параграф 6:
„6. Счита се, че титулярите на TIPS специална парична сметка, които използват инструктиращи страни съгласно
член 7, параграф 2 или 3, или позволяват достъп до TIPS специалните си парични сметки, както е посочено в
член 8, параграф 1, са предприели мерки срещу риска, който произтича от това използване или достъп в
съответствие с допълнителните изисквания за сигурност, които са им наложени.“
е) в член 26 параграф 4 се заменя със следното:
„4. В случай че [посочете име на ЦБ] временно спре или прекрати участието на титуляр на TIPS специална парична
сметка в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] съгласно параграф 1 или 2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно за
временното спиране или прекратяването, чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, другите ЦБ
и титулярите на сметки в платежния модул във всички системни компоненти на TARGET2. Това съобщение се счита
за отправено от ЦБ по произход на титуляря на сметката в платежния модул, който получава съобщението.
Титулярят на свързана сметка в платежния модул е длъжен да уведоми титулярите на TIPS специални парични
сметки, свързани с неговата сметка, за временното спиране или прекратяването на участието на титуляр на TIPS
специална парична сметка в ТARGET2-[посочете ЦБ/държава].
В случай че временното спиране или прекратяването на участието на титуляря на TIPS специална парична сметка
в ТARGET2-[посочете ЦБ/държава] настъпи по време на периода за техническа поддръжка, съобщението,
излъчено от модула за информация и контрол, се изпраща след началото на обработката през деня на следващия
работен ден на TARGET2.“
ж) в член 29, параграф 3 буква в) се заменя със следното:
„в) надзорните органи, органите за преструктуриране и контролните органи на държавите членки и Съюза,
включително ЦБ, доколкото това е необходимо за изпълнението на публичните им задачи, при условие че във
всички тези случаи разкриването на информация не противоречи на приложимото право.“
з) в допълнение II под заглавието „Образец на становище относно държавата за титуляри на TIPS специални парични
сметки в TARGET2 извън ЕИП“ параграф 3.2 се заменя със следното:
„3.2. Общи въпроси относно несъстоятелността и управлението на кризи
3.2.а. Видове производства по несъстоятелност и управление на кризи
В [държава] към титуляря на TIPS специална парична сметка се прилагат единствено следните видове
производства по несъстоятелност (включително спогодба или оздравително производство), които за
целите на настоящото становище включват всички производства във връзка с активите на титуляря на
TIPS специална парична сметка или негов клон в [държава]: [списък на производствата на оригиналния
език и в превод на английски език] (наричани по-долу заедно „производството по несъстоятелност“).
Освен производството по несъстоятелност, към титуляря на TIPS специална парична сметка, неговите
активи или клонове в [държава] може да се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава]
право: [посочете, на оригиналния език и в превод на английски, приложимите мораториуми, производства
по принудително изпълнение или други производства, в резултат на които платежни нареждания към и/
или от титуляря на TIPS специална парична сметка могат временно да се спрат или ограничат, както и
други подобни производства, включително мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление
на кризи, еквивалентни на определените в Директива 2014/59/ЕС] (наричани общо „производствата“).
3.2.б. Международни договори относно несъстоятелността
[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] са страна по следните
международни договори относно несъстоятелността: [посочете, ако е приложимо, международни
договори, които засягат или могат да засегнат настоящото становище].“
4. Приложение III се изменя, както следва:
В параграф 2 буква в) се заменя със следното:
„в) трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите членки и органи на публичния сектор на
държавите членки, оправомощени да държат сметки за клиенти;“
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5. Приложение IV се изменя, както следва:
а) в параграф 1 „Определения“ точка 7 се заменя със следното:
„7) „модул за информация и контрол“ (Information and Control Module, ICM) е модулът на ЕСП, който позволява на
титулярите на сметки в платежния модул да получават информация онлайн и им дава възможност да подават
нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и ако е приложимо, да инициират
резервни платежни нареждания или платежни нареждания към функционалността за извънредни ситуации при
извънредни ситуации;“
б) в параграф 1 „Определения“ се добавя следната точка 15:
„15) „функционалност за извънредни ситуации“ (Contingency Solution) е функционалността на ЕСП, която обработва
много критични и критични плащания при извънредни ситуации.“
в) в параграф 18, точка 1, буква г), подточка iii) третият и четвъртият ред от таблицата се заменят със следното:
„нареждания за прехвърляне на ликвидност от
T2S специална парична сметка към T2S спе
циална парична сметка;

14,1 евроцента

за прехвърляне

Вътрешнобалансово движение (т.е. блокиране,
отблокиране, резервиране на ликвидност и т.н.)

9,4 евроцента

за трансакция“;

6. Приложение V се изменя, както следва:
а) в член 4 точка 14 се заменя със следното:
„14) Член 28 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1. Участниците, използващи интернет базиран достъп, осъществяват адекватен контрол за сигурност,
посочен в допълнение IА към приложение V, за да защитят системите си срещу неразрешен достъп и
използване. Участниците носят изключителна отговорност за адекватната защита на поверителността,
целостта и наличността на техните системи.“
б) параграф 4 се заменя със следното:
„4. Участниците, използващи интернет базиран достъп, предоставят на [посочете ЦБ] декларацията си за
съответстие с изискванията за сигурност на системата TARGET2.“; и
в) добавя се следният параграф 6:
„6. Участниците, използващи интернет базиран достъп, информират незабавно [посочете име на ЦБ] за
всяко събитие, което може да засегне валидността на сертификатите и, по-специално, за събитията,
посочени в допълнение IА към приложение V, като например загуба или неправомерно използване.“

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 283/72

5.11.2019 г.

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане
в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута — TRANS/
WP.29/343, който е на разположение на адрес:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) —
Единни разпоредби относно одобрението на типа на превозни средства по отношение на защитата на пътниците
в кабината на товарните превозни средства [2019/1850]
Включва целия валиден текст до:
Притурка 4 към серия от изменения 03 — дата на влизане в сила: 28 май 2019 г.
Съдържание
Правило
1.

Приложно поле

2.

Определения

3.

Заявление за одобрение

4.

Одобрение

5.

Изисквания

6.

Промени и разширения на одобрение на типа за типа превозно средство

7.

Съответствие на производството

8.

Санкции за несъответствие на производството

9.

Окончателно прекратяване на производството

10.

Преходни разпоредби

11.

Наименования и адреси на техническите служби, провеждащи изпитвания с цел одобряване, както и на органите за
одобрение на типа.

Приложения
1.

Документация на ИКЕ за одобрение на типа
Част 1 – Образци на информационни документи
Част 2 – Съобщение

2.

Разполагане на маркировките за одобрение
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Процедура на изпитване
Допълнение 1: Указания за закрепване на превозните средства върху изпитвателния стенд
Допълнение 2: Манекен, който да бъде използван за проверка на пространството за оцеляване

4.

Процедура за определяне на точката „H“ и действителния ъгъл на наклона на торса за местата за сядане в моторни
превозни средства
Допълнение 1: Описание на триизмерна машина за определяне на точка „H“ (триизмерна Н-машина)
Допълнение 2: Триизмерна координатна система

5.

Контролни данни относно местата за сядане

1. Приложно поле
Настоящото правило се прилага за превозни средства от категория „N“ (1) по отношение на защитата на пътниците в
кабината.
2. Определения
За целите на настоящото правило:
2.1. „Одобрение на превозно средство“ е одобрението на типа на превозно средство съгласно изискванията на настоящото
правило по отношение на защитата на пътниците в кабината на превозното средство в случай на челен удар или
преобръщане.
2.2. „Тип превозно средство“ са моторните превозни средства, между които няма различия по отношение на следните
съществени характеристики:
2.2.1. размерите, формата и материалите на компонентите на кабината на превозното средство; или
2.2.2. начина на закрепване на кабината за рамата.
2.3. „Напречна равнина“ е вертикална равнина, перпендикулярна на надлъжна равнина на превозното средство.
2.4. „Надлъжна равнина“ е равнина, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство.
2.5. „Превозно средство с кабина над двигателя“ е превозно средство, в което повече от половината от дължината на
двигателя се намира зад най-предната точка на основата на предното стъкло и в която главината на кормилното колело
е в първата четвърт от дължината на превозното средство.
2.6. „Точка R“ е базовата точка на седене, определена в приложение 4, точка 2.4.
2.7. „Точка H“ е точката, определена в приложение 4, точка 2.3.
2.8. „Изпитване А“ е изпитване на челен удар, с което се цели да се оцени устойчивостта на кабината при произшествие с
челен удар.
2.9. „Изпитване Б“ е изпитване на удар на А-колоните на кабината, с което се цели да се оцени устойчивостта на кабината
при произшествие с преобръщане на 90° и последващ удар.
2.10. „Изпитване В“ е изпитване на здравината на покрива на кабината, с което се цели да се оцени устойчивостта на
кабината при произшествие с преобръщане на 180°.
2.11. „А-колони“ са най-предните и най-външни опори на покрива.
2.12. „Предно стъкло“ е челното остъкляване на превозното средство, разположено между А-колоните.
(1) Както е определено в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни средства (R.E.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.6,
точка 2).

L 283/74

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5.11.2019 г.

2.13. „Превозни средства от категория N1 на базата на M1“ означава превозните средства от категория N1, които пред
А-колоните имат същата обща структура и форма, както съществуващо по-рано превозно средство от категория
M1.
2.14. „Отделна кабина“ означава кабина, закрепена за рамата на превозното средство със специални връзки, която няма
обща част с товарна площ.
3. Заявление за одобрение
3.1. Заявлението за одобрение на превозно средство по отношение на защита на пътниците в кабината на превозното
средство се подава от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.
3.2. Към него се прилагат чертежи на превозното средство, в които са показани положението на кабината на превозното
средство, начинът на закрепването ѝ, както и достатъчно подробни чертежи, показващи конструкцията на кабината,
като всички посочени чертежи се прилагат в три екземпляра. Образец на информационен документ по отношение на
конструктивните характеристики е даден в приложение 1, част 1.
4. Одобрение
4.1. Ако типът превозно средство, представен за издаване на одобрение съгласно настоящото правило, отговаря на
изискванията на точка 5 по-долу, за този тип превозно средство се издава одобрение.
4.2. На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобрението. Първите две цифри от този номер (понастоящем 03,
съответстващи на серията от изменения 03) означават серията от изменения, включваща най-новите основни
технически изменения, направени по правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по
Спогодбата не може да присвоява същия номер на друг тип превозно средство съгласно точка 2.2 по-горе.
4.3. При всяко одобрение, разширяване на одобрение, отказ за издаване на одобрение, отнемане на одобрение или
окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство съгласно настоящото правило страните по
Спогодбата, които прилагат настоящото правило, издават уведомление посредством формуляр, който съответства на
образеца от приложение 1 към настоящото правило.
4.4. Върху всяко превозно средство, което съответства на тип превозно средство, одобрен по настоящото правило, на видно и
леснодостъпно място се нанася маркировка за международно одобрение, която се състои от:
4.4.1. оградена с окръжност буква „E“, следвана от отличителния номер на държавата, която е издала одобрението (2), и
4.4.2. номера на настоящото правило, следван от буквата „R“, тире и номера на одобрението вдясно от окръжността,
посочена в точка 4.4.1;
4.5. Ако превозното средство съответства на тип превозно средство, одобрен по едно или повече правила, приложени към
Спогодбата, в държавата, която е издала одобрението по настоящото правило, не е небходимо да се повтаря символът,
предписан в точка 4.4.1; в такива случаи допълнителните цифри и символи по всички правила, по силата на които е
издадено одобрение в държавата, издала одобрението по реда на настоящото правило, се поставят във вертикални
колони вдясно от символа, предписан в точка 4.4.1.
4.6. Маркировката за одобрение трябва да бъде ясна, четлива и незаличима.
4.7. Маркировката за одобрение се поставя близо до табелката с данни на превозното средство или върху нея.
4.8. В приложение 2 към настоящото правило се дават примери за оформлението на маркировки за одобрение.
5. Изисквания
5.1. Общи изисквания
5.1.1. Кабината на превозното средство се проектира и закрепва към него така, че да се отстрани във възможно най-голяма
степен опасността от нараняване на пътниците при произшествие.
(2) Отличителните номера на страните по Спогодбата от 1958 г. са възпроизведени в приложение 3 към консолидираната резолюция
относно конструкцията на превозни средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/
wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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5.1.2. Превозните средства от категории N1 и N2 с обща маса на превозното средство не по-голяма от 7,5 тона се подлагат на
изпитвания А и В, описани в приложение 3, точки 5 и 7.
Типът превозни средства, които отговарят на изискванията за челен удар на Правило № 12, Правило № 33 или
Правило № 94, както и превозните средства от категория N1, изработени на основата на превозни средства от
категория M1, одобрени в съответствие с Правило № 94, могат обаче да се смятат за съответстващи на изискванията
по отношение на челния удар (изпитване А).
Изпитване В се провежда само с превозно средства,които имат отделна кабина.
5.1.3. Превозните средства от категории N3 и N2 с обща маса на превозното средство над 7,5 тона се подлагат на изпитвания
А, Б и В, описани в приложение 3, точки 5, 6 и 7.
Изпитване В се провежда само с превозно средства, които имат отделна кабина.
5.1.4. Изпитване А (челен удар) се извършва само по отношение на превозните средства с кабина над двигателя.
5.1.5. По избор на производителя могат да се използват една, две или три кабини за целите на доказването на съответствието
с точка 5.1.2 или 5.1.3 по-горе. Обаче и двете фази на изпитване В, ако е приложимо, се извършват върху една и съща
кабина.
5.1.6. Не се провежда никое от изпитванията А, Б или В, ако производителят може да покаже чрез компютърна симулация
или чрез якостни изчисления за частите на кабината или по друг начин, удовлетворяващ техническата служба, че
кабината няма да претърпи опасна за пътниците деформация (проникване в пространството за оцеляване), ако бъде
подложена на изпитванията.
5.2. Пространство за оцеляване, изисквано след изпитването или изпитванията
5.2.1. След като кабината на превозното средство премине през всички посочени в точка 5.1.2 или 5.1.3 изпитвания, в нея
следва да остава достатъчно пространство за оцеляване, което да дава възможност да се разположи определеният в
приложение 3, допълнение 2 манекен на седалката при средно положение на последната, без да има контакт между
изпитвателния манекен и нееластични части с твърдост по Шор, равна или по-голяма от 50. Не се вземат под
внимание нееластичните части, които могат да бъдат извадени без инструменти от изпитвателния манекен с
използване на сила, по-малка от 100 N. За улесняване на разполагането на манекена последният може да бъде внесен
в разглобено състояние и сглобен в кабината. За целта седалката може да бъде регулирана в най-задното си
положение, манекенът да бъде напълно сглобен и поставен така, че точка „Н“ да съвпада с точка „R“. След това
седалката може да се премести в средното си положение за оценка на пространството за оцеляване. Като алтернатива
на определения в приложение 3, допълнение 2 манекен може да се използва съответстващ на 50-ия процентил за
мъж манекен Хибрид II или III, чието описание е дадено в Правило № 94, оборудван или не с измервателни уреди.
5.2.2. Така определеното пространство следва да се провери за всяка седалка, монтирана от производителя.
5.3. Други условия
5.3.1. По време на изпитванията компонентите, които фиксират кабината към рамата, се допуска да бъдат изкривени или
счупени, при условие че кабината остава закрепена за рамата със стандартни приспособления за закрепване и не се
движи непроизволно, нито се измества или върти в местата на закрепване.
5.3.2. Нито една от вратите не трябва да се отвори в хода на изпитванията, но след изпитванията не е задължително вратите
да могат да се отварят.за типа превозно средство
6. Промени и разширения на одобрение на типа
6.1. За всяка модификация на типа превозно средство се уведомява органът по одобряване на типа, издал одобрението за
типа превозно средство. В такъв случай органът по одобряване на типа може:
6.1.1. да прецени, че направените изменения не оказват съществено неблагоприятно въздействие и че превозното средство
продължава да отговаря на изискванията;
6.1.2. да изиска допълнителен протокол от изпитване от техническата служба, която отговаря за провеждане на
изпитванията.
6.2. Потвърждението или отказът за одобрение, в което се посочват измененията, се съобщава съгласно процедурата,
посочена в точка 4.3 по-горе, на страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило.
6.3. Компетентният орган, който издава разширение на одобрението, му присвоява сериен номер и уведомява за издаването
му останалите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством уведомителен формуляр,
отговарящ на образеца в приложение 1 към настоящото правило.
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7. Съответствие на производството
Процедурите по съответствие на производството са съгласно установените в Спогодбата (график 1, E/ECE/TRANS/
505/Rev.3), със следните изисквания:
7.1. Всяко превозно средство, одобрено по настоящото правило, трябва да бъде произведено така, че да съответства на
одобрения тип, като отговаря на изискванията на точка 5 по-горе.
7.2. Компетентният орган, издал одобрението, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието,
прилагани във всеки един производствен обект. Нормалната честота на тези проверки е веднъж на всеки две години.
8. Санкции за несъответствие на производството
8.1. Одобрението, издадено по отношение на тип превозно средство съгласно настоящото правило, може да бъде отменено,
ако не е спазено изискването, изложено в точка 7.1 по-горе.
8.2. Ако страна по спогодбата, прилагаща настоящото правило, отмени издадено от нея одобрение, тя уведомява незабавно
останалите страни по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, отговарящ на
образеца, даден в приложение 1 към настоящото правило.
9. Окончателно прекратяване на производството
Ако титулярят на одобрението прекрати напълно производството на тип превозно средство, одобрен в съответствие с
настоящото правило, той уведомява за това органа, издал одобрението. При получаване на съответното съобщение,
този орган уведомява за това останалите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило,
посредством формуляр за съобщение, съответстващ на образеца от приложение 1 към настоящото правило.
10. Преходни разпоредби
10.1. След официалната дата на влизане в сила на серия от изменения 02 никоя от страните по Спогодбата, прилагащи
настоящото правило, не може да отказва издаването на одобрение на ИКЕ по настоящото правило, изменено със серия
от изменения 02.
10.2. Считано от 1 октомври 2002 г. страна, прилагаща настоящото правило, трябва да издава одобрения на ИКЕ, само ако
са изпълнени изискванията на настоящото правило, изменено със серия от изменения 02.
10.3. Считано от 1 октомври 2006 г. страна, прилагаща настоящото правило, може да откаже да признава одобренията,
които не са издадени в съответствие със серия от изменения 02 към настоящото правило.
10.4. След официалната дата на влизане в сила на серия от изменения 03 никоя от страните по Спогодбата, прилагащи
настоящото правило, не може да отказва издаването на одобрение на ИКЕ по настоящото правило, изменено със серия
от изменения 03.
10.5. Считано от 72 месеца след датата на влизане в сила на серия от изменения 03 страните по Спогодбата, които прилагат
настоящото правило, трябва да издават одобрения на ИКЕ по настоящото правило на нови типове кабини, само ако са
изпълнени изискванията на настоящото правило, изменено със серия от изменения 03.
10.6. Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, не трябва да отказват да издават разширения на одобрение,
извършено в съответствие с предшестващи серии от изменения на настоящото правило.
10.7. Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, трябва да продължат да издават одобрения за типовете
превозни средства, които са съобразени с изискванията на настоящото правило, изменено с предшестващи серии от
изменения, през 72-месечния период, следващ датата на влизане в сила на серия от изменения 03.
10.8. Никоя от страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, не трябва да отказва да издаде национално или
регионално одобрение на типа превозно средство, одобрено по серия от изменения 03 на настоящото правило.
10.9. Дори и след влизането в сила на серия от изменения 03 на настоящото правило одобренията на превозните средства по
предходните серии от изменения на настоящото правило остават в сила и страните по Спогодбата, които ги прилагат,
продължават да ги приемат.
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11. Наименования и адреси на техническите служби, провеждащи изпитвания с цел одобряване, както и на органите за
одобрение на типа.
Страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, изпращат в секретариата на Обединените нации
наименованията и адресите на техническите служби, отговорни за провеждане на изпитванията за одобрение, и на
административните служби, които издават одобрения и до които трябва да се изпращат формулярите за одобрение,
разширение, или отнемане на одобрение, издадени в други държави.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИКЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
ЧАСТ 1
ОБРАЗЦИ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Съгласно Правило № 29 относно одобрението на типа на кабината
Ако е приложимо, следната информация трябва да се предостави в три екземпляра и да включва списък със съдържание.
Чертежите трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и с достатъчно подробности във формат А4 или в папка с формат
А4. Ако има снимки, те трябва да показват достатъчно подробности.
1.

Общи положения …

1.1.

Марка (търговско наименование на производителя): …

1.2.

Тип: …

1.3.

Средства за идентифициране на типа, ако са маркирани върху превозното средство: …

1.3.3. Местоположение на маркировката: …
1.4.

Категория на превозното средство (1): …

1.5.

Наименование и адрес на производителя: …

1.6.

Адрес(и) на завода(и) за сглобяване: …

2.

Общи конструктивни характеристики на превозното средство …

2.1.

Снимки и/или чертежи на представително за типа превозно средство: …

2.2.

Схема с всички размери на цялото превозно средство: …

2.3.

Брой на осите и колелата: …

2.6.

Местоположение и разположение на двигателя: …

2.7.

Кабина на водача (разположена над двигателя или нормална) (2) …

2.8.

Посока на движение при шофиране: …

3.

Маси и размери (в kg и mm) (с посочване на чертежа, където е приложимо) …

3.1.

Технически допустимата максимална маса с товар, посочена от производителя: …

3.2.

Технически допустимата максимална маса върху предната ос или оси на превозното средство: …

4.

Кабина …

4.1.

Тип кабина: (нормална кабина/кабина със спално отделение/кабина с горно спално отделение) (3) …

4.2.

Използвани материали и методи на изграждане: …

(1) Както е определено в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/
Rev.6, точка 2.
(2) Кабина над двигателя е конфигурация, при която повече от половината от дължината на двигателя се намира зад най-предната точка на
основата на предното стъкло и главината на кормилното колело е в предната четвърт от дължината на превозното средство.
(3) Ненужното се зачерква (има случаи, в които не е необходимо да се зачерква нищо и има повече от един приложим вариант).
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4.3.

Конфигурация на вратите и брой на вратите: …

4.4.

Чертежи на заключалките на вратите и на компонентите за закрепване на вратите: …

4.5.

Брой седалки: …

4.6.

Точки „R“:…

4.7.

Подробно описание на кабината на типа превозно средство, включително нейните размери, конфигурация и
материали, от които е изградена, както и нейното закрепване за рамата: …

4.8.

Чертежи на кабината и на онези части от вътрешното ѝ обзавеждане, които оказват влияние върху оставащото
пространство: …

5.

Кормилно управление …

5.1.

Схема(и) на кормилния механизъм: …

5.2.

Обхват и начин на регулиране (когато има) на кормилния механизъм: …
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАЗПОЛАГАНЕ НА МАРКИРОВКИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ А

(вж. точка 4.4 от настоящото правило)

a = 8 mm (минимум)
Показаният по-горе знак за одобрение на типа, поставен върху превозно средство, показва, че по отношение на защитата на
пътниците в кабината на превозното средство съответният тип превозно средство е одобрен в Нидерландия (E 4) под номер
03249. Първите две цифри на номера на одобрението показват, че по време на издаването му в текста на Правило № 29 вече
е отразена серия изменения 03.

ОБРАЗЕЦ Б

a = 8 mm (минимум)
Показаният по-горе знак за одобрение на типа, поставен на превозното средство, показва, че въпросният тип превозно
средство е бил одобрен в Нидерландия (E 4) съгласно Правило № 29 и Правило № 24 (1) (във второто правило
коригираният коефициент на поглъщане е 1,30 m–1). Номерата на одобрението показват, че към датите, на които е издадено
одобрението, в текста на правила № 29 и № 24 вече е отразена серия изменения 03.

(1) Вторият номер е даден само като пример.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ

1.

Врати
Преди изпитванията вратите на кабината следва да бъдат затворени, но не и заключени.

2.

Двигател
За целите на изпитването А двигателят или модел с еквивалентни маса, размери и закрепване се монтира в
превозното средство.

3.

Кабина
Кабината трябва да бъде оборудвана с кормилен механизъм, кормилно колело, арматурно табло и седалки за водача
и пътника. Воланът и мястото за сядане се фиксират в положението за обичайна употреба, предписано от
производителя.

4.

Закрепване на кабината
За целите на изпитване А кабината се монтира на превозното средство. За целите на изпитвания Б и В кабината се
монтира по избор на производителя на превозното средство или на отделна рама. Превозното средство или рамата
се фиксират по предписания в допълнение 1 начин.

5.

Изпитване на челен удар (изпитване А)
Фигура 1
Изпитване на челен удар (изпитване А)

5.1.

Ударният елемент трябва да бъде изработен от стомана и масата му да е равномерно разпределена; тя не трябва да
бъде по-малка от 1500 kg. Ударната му повърхност, с правоъгълна и плоска форма, трябва да бъде широка 2500
mm и висока 800 mm (вж. b и h на фигура 1). Ръбовете му трябва да са заоблени с радиус на кривината, равен на
10 mm ± 5 mm.

5.2.

Ударният елемент трябва да бъде с твърда конструкция. Ударният елемент трябва да бъде свободно окачен на две
греди, неподвижно закрепени към него и отдалечени една от друга на не по-малко от 1000 mm (вж.f на фигура 1).
Гредите трябва да са не по-къси от 3500 mm, измерено от оста на окачване до геометричния център на ударния
елемент (L на фигура 1).

5.3.

Ударният елемент трябва да бъде така разположен, че във вертикално положение:

5.3.1.

ударната повърхност да е в контакт с най-предната част на превозното средство;

5.3.2.

центърът на тежестта му да е c = 50 + 5/- 0 mm под точката R на седалката на водача; и

5.3.3.

центърът на тежестта да се намира в средната надлъжна равнина на превозното средство.
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5.4.

Ударният елемент удря кабината челно в посока към задната ѝ част. Посоката на удара е хоризонтална и успоредна
на средната надлъжна равнина на превозното средство.

5.5.

Енергията на удара трябва да бъде:

5.5.1.

29,4 kJ при превозни средства от категория N1 и превозни средства от категория N2 с обща маса на превозното
средство не по-голяма от 7,5 тона;

5.5.2.

55 kJ при превозни средства от категория N3 и превозни средства от категория N2 с обща маса на превозното
средство, по-голяма от 7,5 тона.

6.

Изпитване на челен удар на предните колони (изпитване Б)

Фигура 2
Изпитване на челен удар на предните колони (изпитване Б)

6.1.

Ударният елемент трябва да бъде твърд и масата му да е равномерно разпределена; тя не трябва да бъде по-малка от
1000 kg. Ударният елемент трябва да представлява цилиндър с диаметър 600 ± 50 mm и дължина b не по-малка
от 2500 mm. Ръбовете му трябва да са заоблени с радиус на кривината, не по-малък от 1,5 mm.

6.2.

Ударният елемент трябва да бъде с твърда конструкция. Ударният елемент трябва да бъде свободно окачен на две
греди, неподвижно закрепени към него и отдалечени една от друга на не по-малко от f = 1000 mm. Гредите
трябва да са не по-къси от L = 3500 mm, измерено от оста на окачване до геометричния център на ударния
елемент.

6.3.

Ударният елемент трябва да бъде така разположен, че когато е окачен във вертикално положение:

6.3.1.

ударната повърхност да е в контакт с най-предната част на превозното средство;

6.3.2.

неговата надлъжна линия да е хоризонтална и перпендикулярна на средната надлъжна равнина на кабината;

6.3.3.

неговият център на тежестта да е по средата между долната и горната рамка на предното стъкло, измерено по
протежение на предното стъкло и по протежение на надлъжната вертикална равнина на кабината;

6.3.4.

центърът на тежестта му да се намира в средната надлъжна равнина на кабината;

6.3.5.

дължината му да е равномерно разпределена по широчината на превозното средство, а ударният елемент да
покрива цялата широчина на А-колоните.

6.4.

Ударният елемент удря кабината челно в посока към задната ѝ част. Посоката на удара е хоризонтална и успоредна
на средната надлъжна равнина на превозното средство.
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Енергията на удара трябва да бъде 29,4 kJ.

7.

Якостно изпитване на покрива (изпитване В)
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Фигура 3
Якостно изпитване на покрива (изпитване В)

7.1.

За превозни средства от категория N2 с обща маса на превозното средство, по-голяма от 7,5 тона, и от категория N3
се провеждат и двете изпитвания, описани в точки 7.3 и 7.4 по-долу в посочения ред върху една и съща кабина.

7.2.

За превозни средства от категория N2 с обща маса на превозното средство, не по-голяма от 7,5 тона, и от категория
N1 се провежда само изпитването, описано в точка 7.4.

7.3.

Динамично предварително натоварване на превозни средства от категория N2 с обща маса на превозното средство,
по-голяма от 7,5 тона, и на превозни средства от категория N3 (вж. Р1 на фигура 3).

7.3.1.

Ударният елемент трябва да бъде твърд и масата му да е равномерно разпределена; тя не трябва да бъде по-малка от
1500 kg.

7.3.2.

Ударната повърхност на ударния елемент трябва да бъде правоъгълна и плоска. Тя трябва да бъде с достатъчно
големи размери, така че, когато е разположена в съответствие с точка 7.3.3 по-долу, да няма контакт между
кабината и краищата на ударния елемент.
Ако за ударен елемент се използва махало, то трябва да бъде свободно окачено на две греди, неподвижно закрепени
към него и отдалечени една от друга на не по-малко от 1000 mm (вж. фигура 1). Разстоянието от оста на окачване
до геометричния център на ударния елемент не трябва да е по-малка от 3500 mm.

7.3.3.

Ударният елемент и/или кабината трябва да е/са разположен/и така, че в момента на удара:

7.3.3.1. ударната повърхност на ударния елемент да бъде под ъгъл от 20° спрямо средната надлъжна равнина на кабината.
Както ударният елемент, така и кабината се допуска да бъдат наклонени; Ако ударният елемент е махало, кабината
не трябва да е наклонена и трябва да е монтирана в хоризонтално положение;
7.3.3.2. ударната повърхност на ударния елемент да обхваща цялата дължина на горната част на кабината;
7.3.3.3. средната надлъжна линия на ударния елемент трябва да е хоризонтална и успоредна на средната надлъжна равнина
на кабината.
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7.3.4.

Ударният елемент трябва да удари горната част на кабината, така че в момента на удара да са изпълнени
предписанията на точка 7.3.3 по-горе. Посоката на удара трябва да е перпендикулярна на повърхността на
ударния елемент и перпендикулярна на средната надлъжна ос на кабината. Може да се движи както ударният
елемент, така и кабината, при условие че са изпълнени изискванията за разположението.

7.3.5.

Енергията на удара трябва да бъде най-малко 17,6 kJ.

7.4.

Якостно изпитване на покрива (вж. Р2 на фигура 3).

7.4.1.

Устройството за прилагане на сила трябва да бъде изработено от стомана и масата му да е равномерно разпределена.

7.4.2.

Предаващата усилието повърхност на устройството трябва да бъде правоъгълна и плоска. Тя трябва да бъде с
достатъчно големи размери, така че, когато е разположена в съответствие с точка 7.4.4 по-долу, да няма контакт
между кабината и краищата на ударния елемент.

7.4.3.

Между устройството и носещата го конструкция може да се постави линейна система с лагери, чрез която да се даде
възможност за странично преместване на покрива на кабината в посока навън спрямо страната, която е понесла
удара през фазата на предварително натоварване, описана в точка 6.3, ако е приложимо.

7.4.4.

Устройството за прилагане на сила трябва да бъде разположено така, че при провеждане на изпитването:

7.4.4.1. да е успоредно на равнината х-у на рамата;
7.4.4.2. да се движи успоредно на вертикалната равнина на рамата;
7.4.4.3. повърхността, предаваща усилието, да обхваща цялата повърхност на покрива.
7.4.5.

С помощта на устройството за натоварване трябва да се приложи статична сила към покрива на кабината, която да
отговаря на максималната маса, разрешена за предната ос на превозното средство, като максималната ѝ стойност е
равна на 98 kN.
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Допълнение 1

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВЪРХУ ИЗПИТВАТЕЛНИЯ СТЕНД

1.

Общи инструкции за закрепване

1.1.

Мерки, които трябва да се вземат, за да се гарантира, че превозното средство няма забележимо изместване по време на
изпитването. За целта трябва да е задействана ръчната спирачка, да е поставена предавка, а предните колела да са
блокирани с клинове.

1.2.

Вериги или въжета за закрепване
Всяка верига или въже за закрепване трябва да бъде от стомана и да издържа на усилие на опън от най-малко 10 тона.

1.3.

Фиксиране на рамата.
Надлъжните елементи на рамата трябва да се поставят на дървени блокове, блокове от твърд композитен материал и/
или регулируеми метални скоби, обхващащи цялата им ширина и дължина от най-малко 150 mm. Челните ръбове
на блоковете не трябва да са разположени пред най-задната точка на кабината, нито по-назад от средната точка на
колесната база (вж. Фигура 1 по-долу). По искане на производителя рамата се разполага в положението, която тя
заема, когато е с товар.

1.4.

Надлъжно закрепване
Движението назад на рамата се ограничава от веригите или въжетата А, закрепени към предната част на рамата
симетрично по отношение на нейната надлъжна ос, като точките на закрепване са на най-малко 600 mm една от
друга. Веригите или въжетата при обтягане трябва да образуват в посока надолу ъгъл не по-голям от 25 ° с
хоризонталата, а техните проекции върху хоризонталната равнина трябва да образуват ъгъл от не повече от 10 ° с
надлъжната ос на превозното средство. Веригите или въжетата могат да пресичат.

1.5.

Обтягане на веригите или въжетата и задно закрепване
За изпитвания А и Б веригата или въжето В първоначално се поставя под натоварване от приблизително 1 kN. След
това всякакви хлабини на четирите вериги или въжета А и Б се обира и веригата или въжето В се подлагат на опън от
не по-малко от 10 kN. Ъгълът, сключван от веригата или въжето В с хоризонталата не трябва да надвишава 15 °. В
точка Г между рамата и опорната равнина се прилага вертикална блокираща сила от не по-малко от 500 N (вж.
фигура 1 по-долу). За изпитването В веригите или въжетата Б, описани в по-горе се заменят с веригите или въжетата
Д и Е (вж. Фигура 2 по-долу).

1.6.

Еквивалентно закрепване
По искане на производителя изпитването може да се извърши, като кабината се закрепи на специална рамка, при
условие че е доказано, че този метод на закрепване е еквивалентен на закрепване върху превозното средство.

2.

Челен удар

2.1.

Кабината е монтирана на превозното средство
Изпитване А се извършва с монтирана на превозното средство кабина, както е описано в точка 1.

2.1.1. Странично закрепване
Страничното движение се ограничава с веригите или въжетата Б, закрепени за рамата симетрично по отношение на
надлъжната ѝ ос. Точките на закрепване към шасито не трябва да бъдат на повече от 5 m и на по-малко от 3 m от
предната част на превозното средство. Веригите или въжетата при обтягане трябва да образуват в посока надолу ъгъл
не по-голям от 20 ° с хоризонталата, а техните проекции върху хоризонталната равнина трябва да образуват ъгъл от
не по-малко от 25 ° и не повече от 45 ° с надлъжната ос на превозното средство (вж. Фигура 1 по-долу).

5.11.2019 г.

2.2.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/87

Кабината е монтирана на рамка
Трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че кабината не се измества чувствително по време на изпитването.

3.

Удар на предните колони

3.1.

Кабината е монтирана на превозното средство
Изпитване Б се извършва с монтирана на превозното средство кабина, както е описано в точка 1.

3.1.1. Странично закрепване
Страничното движение се ограничава с веригите или въжетата Б, закрепени за рамата симетрично по отношение на
надлъжната ѝ ос. Точките на закрепване към шасито не трябва да бъдат на повече от 5 m и на по-малко от 3 m от
предната част на превозното средство. Веригите или въжетата при обтягане трябва да образуват в посока надолу ъгъл
не по-голям от 20 ° с хоризонталата, а техните проекции върху хоризонталната равнина трябва да образуват ъгъл от
не по-малко от 25 °и не повече от 45 ° с надлъжната ос на превозното средство (вж. фигура 1 по-долу).

3.2.

Кабината е монтирана на рамка
Трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че кабината не се измества чувствително по време на изпитването.

4.

Якост на покрива

4.1.

Кабината е монтирана на превозното средство
Изпитване В се извършва с монтирана на превозното средство кабина, както е описано в точка 1.

4.1.1. Фиксиране на рамата
Въпреки разпоредбите на точка 1.3, под предния край на надлъжните елементи на рамата от двете им страни се
поставя допълнителна опора.

4.1.2. Странично закрепване
Страничното движение се ограничава с веригите или въжетата Д и Е, закрепени за рамата симетрично по отношение
на надлъжната ѝ ос.
Точките на закрепване на веригите или въжетата към шасито не трябва да бъдат на повече от 5 m и на по-малко от 3
m от предната част на превозното средство.
Точките на закрепване на веригите или въжетата Е към шасито трябва да бъдат между средата на предната ос и
предната част на превозното средство.
Веригите или въжетата при обтягане трябва да образуват в посока надолу ъгъл не по-голям от 20 ° с хоризонталата, а
техните проекции върху хоризонталната равнина трябва да образуват ъгъл от 90 °±5° с надлъжната ос на превозното
средство (вж. фигура 2 по-долу).

4.2.

Кабината е монтирана на рамка
Трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че рамката не се измества чувствително по време на изпитването.
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Фигура 1
Изпитване на челен удар и изпитване на удар на предните колони
Кабината е монтирана на превозното средство

Фигура 2
Якостно изпитване на покрива
Кабината е монтирана на превозното средство
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Допълнение 2
МАНЕКЕН, КОЙТО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОСТРАНСТВОТО ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

Размери
Наименование

Описание

Размерите са в mm

AA

Широчина на главата

153

AB

Обща дължина на главата и врата

244

D

Разстояние от върха на главата до шарнира на рамото

359

E

Дълбочина на прасеца

106

F

Височина от седалката до най-горната част на рамото

620

J

Височина на подлакътната облегалка

210

M

Височина на коляното

546

O

Дълбочина на гръдния кош

230

P

Разстояние от облегалката на седалката до коляното

595

R

Разстояние от лакътя до върховете на пръстите

490
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Размери
Наименование

Описание

Размерите са в mm

S

Дължина на ходилото

266

T

Дължина на главата

211

U

Височина от седалката до най-горната част на главата

900

V

Широчина на рамото

453

W

Широчина на ходилото

77

a

Разстояние между центровете на точките на ханша

172

b

Широчина на гръдния кош

305

c

Височината на главата и брадичката

221

d

Дебелина на предмишницата

94

e

Разстояние между вертикалната осева линия на торса и задната
страна на главата

102

f

Разстояние между шарнира на рамото и този на лакътя

283

g

Височина на шарнира на коляното от земната повърхност

505

h

Широчина на бедрото

165

i

Височина на скута (в седнало положение)

565

j

Разстояние от върха на главата до точката „H“

819

k

Разстояние между шарнира на ханша и този на коляното

426

m

Височина на шарнира на глезена от земната повърхност

89

θ1

Странично завъртане на краката

20°

θ2

Завъртане на краката нагоре

45 °
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКАТА „H“ И ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ЪГЪЛ НА НАКЛОНА НА ТОРСА ЗА
МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ В МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (1)

(1) Процедурата е описана в приложение 1 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
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Допълнение 1
ОПИСАНИЕ НА ТРИМЕРНАТА МАШИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКА H (1)

(1) Tримерната машина за определяне на точка H е описана в приложение 1, допълнение 1 към Консолидираната резолюция за
конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
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Допълнение 2
ТРИМЕРНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА (1)

(1) Както е описано в приложение 1, допълнение 2 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3),
документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КОНТРОЛНИ ДАННИ ОТНОСНО МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ (1)

(1) Както е описано в приложение 1, допълнение 3 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3),
документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6.
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