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II
(Незаконодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2013/59/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА
от 5 декември 2013 година
за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от
излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом,
96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

Директива 96/29/Евратом установява основните норми на
безопасност. Разпоредбите на тази директива са
приложими за нормални и аварийни ситуации и са
допълнени с по-конкретни законодателни актове.

(4)

Директива 97/43/Евратом на Съвета (3), Директива
89/618/Евратом на Съвета (4), Директива 90/641/Евратом
на Съвета (5) и Директива 2003/122/Евратом на Съвета (6)
обхващат различни конкретни аспекти в допълнение към
Директива 96/29/Евратом.

(5)

Както е установено в практиката на Съда на Европейския
съюз, задачите за установяване на единни стандарти за
безопасност с цел опазване на здравето на на работниците
и населението, възложени на Общността с член 2, буква
б) от Договора за Евратом, не изключват възможността,
освен ако това изрично не e посочено в стандартите,
дадена държава членка да предвиди по-строги мерки за
защита. Тъй като в настоящата директива са предвидени
минимални правила, държавите членки следва да имат
възможността да приемат или поддържат по-строги
мерки в обхванатата от нея област, без да се засяга
свободното движение на стоки и услуги в рамките на
вътрешния пазар, както е посочено в практиката на Съда.

(6)

Експертната група, назначена от Научния и технически
комитет, препоръча основните норми на безопасност,
установени в съответствие с членове 30 и 31 от

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
изготвено след получаване на становището на група лица,
определени от Научния и технически комитет измежду научни
експерти в държавите членки, и след консултация с Европейския
икономически и социален комитет,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
като взе предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Член 2, буква б) от Договора за Евратом предвижда уста
новяването на единни стандарти за безопасност с цел
опазване здравето на работниците и на населението, а
член 30 от Договора за Евратом определя „основни стан
дарти“ за опазване здравето на населението и на работ
ниците срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите
лъчения.
За да изпълни своята задача, Общността постанови
основните норми за първи път през 1959 г. посредством
директиви от 2 февруари 1959 г. за определяне на
основните норми за защита на здравето на работниците
и населението срещу опасностите, произтичащи от йони
зиращото лъчение (1). Директивите са преразглеждани
неколкократно, последно с Директива 96/29/Евратом на
Съвета (2), която отмени предходните директиви.

(1) ОВ L 11, 20.2.1959 г., стр. 221.
(2) Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно
постановяване на основните норми на безопасност за защита на
здравето на работниците и населението срещу опасностите,
произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г.,
стр. 1).

(3) Директива 97/43/Евратом на Съвета от 30 юни 1997 г. относно
здравната защита на лицата срещу опасностите от йонизиращото
лъчение при медицинско облъчване (ОВ L 180, 9.7.1997 г., стр. 22).
(4) Директива 89/618/Евратом на Съвета от 27 ноември 1989 г. за
информиране на широката общественост относно мерки, които да
бъдат наложени за защита на здравето и стъпките, които да се пред
приемат в случай на радиационна авария (ОВ L 357, 7.12.1989 г.,
стр. 31).
(5) Директива 90/641/Евратом на Съвета от 4 декември 1990 г. относно
оперативната защита на външни работници, изложени на риск от
йонизиращо лъчение по време на работа в контролирани зони
(ОВ L 349, 13.12.1990 г., стр. 21).
(6) Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 г.
относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни
източници и безстопанствените източници (ОВ L 346, 31.12.2003 г.,
стр. 57).
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Публикация 103 на МКРЗ. Комисията ще прикани
експертната група, посочена в член 31 от Договора за
Евратом, да продължи да следи научния прогрес, като
Комисията ще прави препоръки във връзка с всички
актуализирани стойности, отношения и коефициенти,
включително тези за облъчване от радон, като взема
предвид съответните становища на експертната група.

Договора за Евратом, да бъдат съобразени с новите
препоръки на Международната комисия за радиационна
защита (МКРЗ), по-специално посочените в Публикация
103 (1) на МКРЗ, и да бъдат преразглеждани в светлината
на новите научни данни и оперативния опит.
(7)

(8)

(9)

Разпоредбите на настоящата директива следва да са съоб
разени със ситуационния подход, въведен с Публикация
103 на МКРЗ, и да отчитат разликите между ситуациите
на съществуващо, предвидено и аварийно облъчване. Като
се има предвид тази нова рамка, настоящата директива
следва да обхваща всички ситуации на облъчване и
всички категории облъчване, а именно професионалното
облъчване, облъчването на населението и медицинското
облъчване.
Определението на термина „предприятие“ в настоящата
директива и използването му в контекста на опазване на
здравето на работниците от йонизиращо лъчение не
засягат правните системи и възлагането на отговорности
на работодателя, въведено в националното законода
телство посредством транспонирането на Директива
89/391/ЕИО на Съвета (2).
Изчисляването на дози от измерими количества следва да
почива на научно установени стойности и връзки. Препо
ръките за тези дозови коефициенти са публикувани и
актуализирани от МКРЗ, като се отчита научният
прогрес. Сборникът с дозовите коефициенти, основаващи
се на изнесените в Публикация 60 (3) на МКРЗ по-ранни
препоръки, е наличен в Публикация 119 (4) на МКРЗ. В
своята Публикация 103 обаче МКРЗ въведе нова мето
дология за изчисляване на дозите въз основа на найновите познания за радиационните рискове и това,
доколкото е възможно, следва да се има предвид в
настоящата директива.

(10)

Външното облъчване, стойностите и връзките са публи
кувани в съответствие с новата методология, изложена в
Публикация 116 (5) на МКРЗ. Тези данни, както и добре
установените операционни количества, следва да се
използват за целите на настоящата директива.

(11)

За вътрешното облъчване, докато МКРЗ е консолидирала в
своята Публикация 119 всички по-ранни публикации (въз
основа на Публикация 60) относно дозовите коефи
циенти, на въпросната публикация ще се правят актуали
зации, а коефициентите, публикувани в нея ще бъдат
заменяни от стойности, основани нарадиационни и
тъканни тегловни фактори и на фантоми, предвидени в

(1) Препоръки от 2007 г. на Международната комисия за радиационна
защита.
(2) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане
на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето
на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
(3) Препоръки от 1990 г. на Международната комисия за радиационна
защита.
(4) Компендиум на дозовите коефициенти въз основа на Публикация 60
на МКРЗ, 2012 г.
(5) Коефициенти на превръщане за величини в радиологична защита при
случаи на външно облъчване, 2010 г.

17.1.2014 г.

(12)

В член 30 от Договора за Евратом е предвидено, че едно
от предназначенията на „основните стандарти“ е включ
ването на „максимално допустими дози с достатъчна
безопасност“. За тази цел настоящата директива следва
да предвижда еднакви граници на дозите.

(13)

Настоящите граници на годишните ефективни дози при
професионалното облъчване и при облъчването на насе
лението следва да бъдат запазени. Въпреки това следва да
отпадне необходимостта от осредняване за пет послед
ователни години, с изключение на специални случаи,
посочени в националното законодателство.

(14)

Новата научна информация за въздействието върху
тъканите изисква принципът за оптимизиране да се
прилага по целесъобразност и по отношение на еквива
лентните дози с цел поддържане на дозите на възможно
най-ниски разумно постижими нива. Настоящата
директива следва да е съобразена и с новите насоки на
МКРЗ относно границата на еквивалентната доза за очната
леща при професионално облъчване.

(15)

Отраслите, преработващи естествени радиоактивни мате
риали, извлечени от земната кора, излагат работниците,
а ако материали биват изпускани в околната среда, и
лица от населението, на повишено облъчване.

(16)

Защитата срещу естествени радиационни източници
вместо да бъде разглеждана отделно в специален дял,
следва да бъде напълно интегрирана в цялостните изиск
вания. По-специално отраслите, преработващи материали,
съдържащи естествени радионуклиди, следва да бъдат
управлявани от същата регулаторна рамка, както и
другите практики.

(17)

Целесъобразно е с настоящата директива да се установят
референтни нива за концентрацията на радон в закрити
помещения и за облъчване с гама-лъчение от строителни
материали в закрити помещения, както и да се въведат
изисквания за рециклирането в строителни материали на
отпадъците от производствата за преработка на естествени
радиоактивни материали.

(18)

Регламент (ЕС) № 305/2011 г. (6) предвижда хармони
зирани условия за предлагането на строителни продукти
на пазара.

(6) Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
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(19)

Строителните материали, излъчващи гама-лъчение, следва
да бъдат в обхвата на настоящата директива, както и да
бъдат разглеждани като строителни продукти, съгласно
определението в Регламент (ЕС) № 305/2011, доколкото
този регламент се прилага спрямо строежите, които
отделят опасни вещества или излъчват опасни лъчениия.

(20)

Настоящата директива не следва да засяга разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 305/2011 относно декларацията за
експлоатационните показатели, определянето на хармони
зирани стандарти или средствата и условията за пред
ставяне на декларацията за експлоатационните показатели
или по отношение на маркировката „СЕ“.

(21)

Регламент (ЕС) № 305/2011 изисква да се представя
информация при пускането на пазара на продукти. Това
не засяга правото на държавите членки да предвиждат в
националното си законодателство изисквания за каквато
сметнат за необходима допълнителна информация с цел
осигуряване на радиационна защита.

(22)

Според последните епидемиологични сведения от
изследвания във връзка с жилищни сгради е налице
статистически значимо повишение на риска от рак на
белия дроб вследствие на продължително облъчване от
радон в закрити помещения при нива от порядъка на
100 Bq m–3. Новото виждане за ситуации на облъчване
позволява разпоредбите на Препоръка 90/143/Евратом на
Комисията (1) да бъдат включени в задължителните
изисквания на основните норми на безопасност, като се
позволява достатъчно гъвкавост по отношение на прила
гането.

(23)

Необходими са национални планове за действие за
справяне с дългосрочните рискове от облъчването от
радон. Признава се, че комбинацията от тютюнопушене
и облъчване от радон във високи дози създава значително
по-голям индивидуален риск от рак на белите дробове в
сравнение с всеки друг индивидуален фактор и че тютю
нопушенето увеличава риска от облъчване от радон за
населението като цяло. Важно е държавите членки да
предприемат мерки срещу тези две опасности за здравето.

(24)

Когато, поради национални особености, държава членка
установи референтно ниво на концентрациите на радон в
закрити помещения, по-високо от 300 Bq m–3, тя следва
да уведоми за това Комисията.

(25)

В случаите, когато радонът навлиза в работните
помещения от почвата, това следва да се разглежда като
ситуация на съществуващо облъчване, тъй като наличието
на радон до голяма степен не зависи от човешките
дейности, извършвани в работното помещение. Това
облъчване може да бъде значително в някои зони или
особени видове работни помещения, които се определят
от държавите членки, като в случай на превишаване на
националното референтно ниво следва да се вземат
подходящи мерки за намаляване съдържанието на радон
и на облъчването. Ако равнищата продължават да бъдат
над националното референтно ниво, тези човешки

(1) Препоръка 90/143/Евратом на Комисията от 21 февруари 1990 г.
относно защитата на лицата от населението срещу облъчвания от
радон в закрити помещения (ОВ L 80, 27.3.1990 г., стр. 26).
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дейности, извършвани в работното помещение, не следва
да се разглеждат като практики. Държавите членки обаче
следва да направят необходимото за тези работни
помещения да бъде съобщавано, а в случаите, когато
професионалното облъчване е вероятно да надхвърли
ефективната доза от 6 mSv годишно или съответстваща
стойност на облъчване с радон за даден интервал от време
— те да бъдат управлявани като ситуация на планирано
облъчване, като се прилагат граници на дозите, както и да
се определи какви изисквания за оперативна защита е
необходимо да бъдат приложени.
(26)

Излагането на екипажите на въздухоплавателни средства
на космическо лъчение следва да се разглежда като
ситуация на планирано облъчване. Експлоатацията на
космически апарати следва да бъде в обхвата на
настоящата директива и в случай на надвишаване на
границите на дозите — да се разглежда като специално
разрешено облъчване.

(27)

Радиоактивното замърсяване на околната среда може да
създаде заплаха за човешкото здраве. До момента
вторичното общностно законодателство разглежда това
замърсяване единствено като начин на облъчване на
лица от населението, пряко засегнати от освобождаването
на радиоактивни изхвърляния в околната среда. Тъй като
състоянието на околната среда може да даде дългосрочно
отражение върху човешкото здраве, това налага разработ
ването на политика за защита на околната среда от
вредните последствия на йонизиращото лъчение. За
целите на дългосрочната защита на човешкото здраве
следва да се вземат предвид екологичните критерии, осно
ваващи се на международно признати научни данни (като
публикуваните от ЕК, МКРЗ, Научния комитет на ООН за
последствията от атомното лъчение, Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ).

(28)

В сферата на медицината същественият технологичен и
научен напредък доведе до значително увеличаване на
облъчването на пациентите. В този смисъл настоящата
директива следва да подчертае необходимостта от
обосновка на медицинското облъчване, включително
облъчването на асимптоматични пациенти, и следва да
засили изискванията относно информацията, която да
бъде предоставяна на пациентите, регистрирането и
докладването на дози при медицински процедури, изпол
зването на диагностични референтни нива и наличието на
устройства за оценка на дозата. Следва да се отбележи, че
според Световната здравна организация понятието здраве
обхваща физическото, психическото и социалното благо
състояние на дадено лице, а не само отсъствието на болест
или недъг.

(29)

От особена важност е наличието на високо равнище на
компетентност и ясно определение на отговорностите и
задачите сред онези специалисти, които участват в меди
цинското облъчване, с цел осигуряване на подходяща
защита на пациентите, подложени на медицински радио
диагностични и радиотерапевтични процедури. Това се
отнася за лекарите, зъболекарите и други здравни специа
листи, които поемат клиничната отговорност за индиви
дуалните медицински облъчвания, за специалистите по
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освободена от регулаторен контрол. Въпреки че тази
оценка следва да продължи да се извършва в държавата
членка, в която има такива практики, държавите членки
следва да се информират взаимно, за да си дадат
възможност да искат съответната информация от
въпросните предприятия и да извършват свои собствени
оценки.

медицинска физика и други специалисти, занимаващи се с
практическите аспекти на медицинските радиологични
процедури, като радиолози и техници в областта на
радиодиагностичната медицина, нуклеарната медицина и
радиотерапията.
(30)

(31)

(32)

Аварийните и непреднамерените медицински облъчвания
продължават да са източник на безпокойство. Докато
съгласно Директива 93/42/ЕИО на Съвета (1) се изисква
контрол на медицинските изделия след пускането им на
пазара, компетентният орган по радиационна защита е
този, който отговаря за предотвратяването на аварийните
и непреднамерените медицински облъчвания и за послед
ващите действия в случай на такива облъчвания. В този
смисъл следва да бъде подчертана ролята на програмите за
осигуряване на качество с цел избягване на такива инци
денти, включително проучване за рисковете при радиоте
рапия, а в случай на такъв инцидент следва да се изисква
той да бъде регистриран, докладван, анализиран и по него
да бъде предприето коригиращо действие.
Във ветеринарната практика нараства използването на
йонизиращо лъчение за образна диагностика, като при
това често се използва оборудване втора ръка от сектора
на хуманната медицина. Особено при по-едрите животни
или в случай на прилагане на радиофармацевтични
средства на животни съществува значителен риск от
високи нива на професионално облъчване и от
облъчване на придружаващите лица. Това налага осигуря
ването на подходяща информация и обучение на ветери
нарите и техните екипи.
Така наречените „съдебномедицински“ облъчвания,
включени в Директива 97/43/Евратом, понастоящем са
ясно определени като преднамерено облъчване на лица
с немедицински цели, или като „облъчване при немеди
цински образни изследвания“. Тези практики е необ
ходимо да бъдат поставени под подходящ регулаторен
контрол и следва да бъдат обосновани аналогично на
медицинските облъчвания. Необходим е обаче различен
подход, от една страна, за процедурите, при които се
използва медицинско радиологично оборудване, и от
друга страна — за процедурите, при които не се
използва такова оборудване. Изобщо следва да се
прилагат границите на годишните дози и съответните
гранични дози по отношение на облъчването на населе
нието.

(33)

От държавите членки следва да се изисква да включат
определени практики, свързани с опасност от йонизиращо
лъчение, в система за регулаторен контрол или да
забранят определени практики.

(34)

Прилагането на принципите на радиационна защита по
отношение на потребителските стоки изисква регула
торният контрол на практиките да започва още на етапа
на тяхното проектиране и производство или от момента
на внос на такива стоки. Затова следва да се регла
ментират производството или вносът на потребителски
стоки и следва да се предвидят конкретни процедури, за
да се даде възможност за навременна обосновка на упот
ребата, за която са предназначени потребителските стоки,
както и за проверка дали тази употреба може да бъде

(1) Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно меди
цинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).
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(35)

Преднамереното добавяне на радиоактивни вещества в
определени категории потребителски стоки следва да
продължи да бъде забранено, но е необходимо да бъде
пояснено, че това се отнася и за активирането на такива
стоки посредством облъчване, без да се засяга съществу
ващото законодателство като Директива 1999/2/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2).

(36)

Държавите членки следва да се ползват от прилагането на
степенуван подход към регулаторния контрол, който
следва да е пропорционален на величината и вероятността
на облъчванията в резултат на практиките, както и да е
пропорционален на въздействието, което регулаторният
контрол може да окаже за намаляването на тези
облъчвания или за подобряване на безопасността на
съоръженията.

(37)

Налице е полза от наличието на едни и същи стойности
на специфичната активност както за освобождаването на
дадени практики от регулаторен контрол, така и за
разрешаването на материали от позволени практики.
След обстоен преглед бе направено заключение, че стой
ностите, препоръчани в публикацията на МААЕ „При
лагане на концепциите за изключване и освобождаване
от контрол“ (3), могат да бъдат използвани както като
приети стойности за освобождаване, заменящи стой
ностите на специфичната активност, посочени в
приложение I към Директива 96/29/Евратом, така и
като общи нива за освобождаване от контрол, заменящи
стойностите, препоръчани от Комисията в Радиационна
защита № 122 (4).

(38)

Държавите членки следва да могат да предоставят
специално освобождаване от регулаторен контрол за
определени практики, свързани с дейности над стой
ностите за освобождаване.

(39)

Конкретните нива за освобождаване от контрол, както и
съответното ръководство на Общността (5) остават важни
инструменти за управлението на големи количества мате
риали, получени в резултат на демонтиране на разрешени
съоръжения.

(2) Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно храните и хранителните съставки, които
са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г.,
стр. 16).
(3) Серия норми на безопасност RS-G-1.7 „Прилагане на концепциите за
изключване и освобождаване от контрол“, МААЕ, 2004 г.
(4) Радиационна защита 122 „Практическо приложение на концепциите
за освобождаване от контрол“.
(5) Радиационна защита 89 „Препоръчителни критерии за радиационна
защита при рециклиране на метали от демонтиране на ядрени инста
лации“, Радиационна защита 113 „Препоръчителни критерии за
радиационна защита при разчистване на сгради и останки от
сгради при демонтиране на ядрени инсталации“, Радиационна
защита 122 „Практическо приложение на концепциите за освобож
даване от контрол“.
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(41)

(42)
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Държавите членки следва да осигурят на външните
работници същата защита като на професионално облъч
ваните лица, наети от предприятие, осъществяващо
практики, включващи източници на йонизиращо
лъчение. Обхватът на специалните разпоредби за
външните работници в Директива 90/641/Евратом
следва да бъде разширен, така че да включва също
работата в наблюдавани зони.
По отношение на управлението на ситуации на аварийно
облъчване настоящият подход, основан на нивата за
намеса, следва да бъде заменен с една по-обстойна
система, включваща оценка на потенциални ситуации на
аварийно облъчване, цялостна система за управление на
аварии, планове за аварийно реагиране и предварително
планирани стратегии за управление на всяко пред
полагаемо събитие.
Въвеждането на референтни нива за ситуации на аварийно
и на съществуващо облъчване позволява осигуряването на
защита на лицата, както и отчитането на други
обществени критерии по същия начин, както при
границите на дозите и граничните дози при ситуации на
планирано облъчване.

(43)

Ефикасното управление при аварии с трансгранични
последици изисква засилено сътрудничество между
държавите членки по отношение на аварийното
планиране и реагиране.

(44)

Докато обменът на информация в спешен порядък между
държавите членки и Комисията в случай на радиационна
авария е предвиден в Решение 87/600/Евратом на Съве
та (1), е необходимо да бъдат приети разпоредби за обмен
на информация извън обхвата на посоченото решение, за
да се даде възможност за сътрудничество с всички други
държави членки, както и с трети страни, които могат да
участват или за които има вероятност да бъдат засегнати.

(45)

МААЕ заедно със Световната здравна организация, Орга
низацията на ООН за прехрана и земеделие, Междуна
родната организация на труда, Агенцията за атомна
енергия към Организацията за икономическо сътрудни
чество и развитие и Панамериканската здравна орга
низация преразгледаха международните основни норми
на безопасност в контекста на новата Публикация 103
на МКРЗ, като Комисията информира МААЕ за
решението си от 6 август.2012 г. да бъде съавтор на
тозидокумент от името на Европейската общност за
атомна енергия.

(46)

Нужно е да се изяснят ролите и отговорностите на нацио
налните служби и експерти, участващи в осигуряването на
високо ниво на компетентност при управлението на
техническите и практическите аспекти на радиационната
защита. С настоящата директива следва да се направи ясно
разграничение между различните функции и отговорности
на службите и експертите, без да се предрешава правото в

(1) Решение 87/600/Евратом на Съвета от 14 декември 1987 г. относно
договорености на Общността за ранен обмен на информация в случай
на радиационна опасност (ОВ L 371, 30.12.1987 г., стр. 76).
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националните рамки да бъде възможно групирането на
отговорности или вменяването на отговорности за
конкретни технически и практически задачи в областта
на радиационната защита на определени експерти.
(47)

С Препоръка 2004/2/Евратом на Комисията (2) бе
въведена стандартизирана информация за докладването
на данни за радиоактивни изхвърляния от атомни елек
троцентрали и преработвателни съоръжения, за предаване
на данните на Комисията съгласно член 36 от Договора за
Евратом.

(48)

Държавите членки следва да разполагат с точни
изисквания за издаване на разрешения за изхвърляния и
за наблюдение на изхвърлянията. Докладването на
компетентния орган на данни за изхвърлянията от
ядрени електроцентрали и преработвателни съоръжения
следва да се основава на стандартизирана информация.

(49)

Съгласно член 35 от Договора за Евратом държавите
членки правят необходимото да разполагат с подходяща
програма за наблюдение на нивото на радиоактивност в
околната среда. Съгласно член 36 от Договора за Евратом
държавите членки докладват резултатите от това
наблюдение на Комисията. Изискванията за докладването
по член 36 от Договора за Евратом са разяснени в
Препоръка 2000/473/Евратом на Комисията (3).

(50)

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета (4) установява
критериите за това кога определени типове скрап
престават да бъдат отпадъци по смисъла на Директива
2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
19 ноември 2008 г. относно отпадъците (5). Необходимо
е да бъдат взети мерки за предотвратяване на аварийното
претопяване на безстопанствени източници, както и за
привеждане в съответствие с критериите за освобождаване
от контрол на металите, освобождавани от ядрените
съоръжения, например по време на тяхното демонтиране.

(51)

Директива 2003/122/Евратом се нуждае от промени, за
да бъде разширен обхватът на някои от изискванията,
така че да включва всички радиоактивни източници.
Остават някои неразрешени проблеми с безстопанствените
източници и са регистрирани значими случаи на внос на
замърсени метали от трети страни. Поради тази причина
следва да бъде включено изискване за уведомяване за
аварии с безстопанствени източници или за замърсяване
на метали. Важно е също така нивата, над които даден
източник се смята за високоактивен закрит източник, да
се хармонизират с установените от МААЕ равнища.

(2) Препоръка 2004/2/Евратом на Комисията от 18 декември 2003 г. за
изхвърлянията в околната среда на въздушно преносими и течни
радиоактивни материали от ядрени реактори и преработвателни
инсталации за регенериране на отработено ядрено гориво при
нормално функциониране(ОВ L 2, 6.1.2004 г., стр. 36).
(3) ОВ L 191, 27.7.2000 г., стр. 37.
(4) Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за
установяване на критерии за това кога определени типове скрап
престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 2).
(5) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
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Съгласно член 106а, параграф 3 от Договора за Евратом,
законодателството, прието въз основа на разпоредбите на
Договора за Европейския съюз и Договора за функциони
рането на Европейския съюз, не следва да предоставя
дерогации от разпоредбите на настоящата директива и
следователно принципите за обосновка и оптимизация
следва да се прилагат по-специално за медицинските
инструменти и строителните продукти с маркировка „СЕ“.

в) човешки дейности, включващи наличието на естествени
радиационни източници, които водят до значително пови
шаване на професионалното облъчване или на облъчването
на населението, по-специално:

В съответствие със Съвместната политическа декларация
на държавите членки и на Комисията от 28 септември
2011 г. относно обяснителните документи, държавите
членки се задължават в обосновани случаи да прилагат
към съобщението за своите мерки за транспониране един
или повече документи, обясняващи връзката между
компонентите на дадена директива и съответните
елементи от националните инструменти за транспониране.
По отношение на настоящата директива представянето на
тези документи е обосновано.

ii) преработката на материали с естествени радионуклиди;

Директива 96/29/Евратом и допълващите директиви
89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 97/43/Евратом и
2003/122/Евратом следва да бъдат отменени,

i) експлоатацията на въздухоплавателни средства и
космически апарати във връзка с облъчването на
екипажите;

г) професионалното облъчване или облъчването на лица от
населението от радон в закрити помещения, външното
облъчване от строителни материали и случаите на трайно
облъчване в резултат на последици от авария или минала
човешка дейност;
д) готовността за, планирането на реакцията и управлението при
ситуации на аварийно облъчване, за които се смята, че
налагат предприемането на мерки за защита на здравето на
лицата от населението или работниците.
Член 3
Изключване от обхвата

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Настоящата директива не се прилага за:
ГЛАВА I

a) излагането на естественото ниво на лъчение като например от
радионуклидите, които се съдържат в човешкото тяло, и
космическото лъчение, върху земната повърхност;

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1
Предмет
Настоящата директива установява единни основни норми на
безопасност за защита на здравето на лицата — обект на профе
сионално, медицинско и облъчване на населението, срещу опас
ностите, произтичащи от йонизиращото лъчение.

б) облъчването на лица от населението или професионалното
облъчване на лица, различни от екипажите на въздухопла
вателни средства или космически апарати, с космическо
лъчение по време на полет или в открития космос;
в) наземното облъчване с радионуклиди, намиращи се в ненару
шената земна кора.

Член 2
Обхват

ГЛАВА II

1.
Настоящата директива се прилага за всяка ситуация на
планирано, съществуващо или аварийно облъчване, свързана с
риск от излагане на йонизиращо лъчение, който не може да
бъде пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита
или във връзка с околната среда предвид на дългосрочната
защита на човешкото здраве.
2.
Настоящата директива се
отношение на:

прилага

по-специално

по

a) изработването, производството, преработката, манипули
рането, погребването, използването, съхранението, притежа
ването, транспортирането, вноса във и износа от Общността
на радиоактивни материали;
б) изработването и експлоатацията на електрическо оборудване,
излъчващо йонизиращо лъчение и съдържащо компоненти,
работещи при разлика на потенциала от над 5 киловолта
(kV);

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 4
Определения
За целта на настоящата директива, се прилагат следните опред
еления:
(1) „Погълната доза“ (D) е енергията, погълната от единица
маса,
D¼

dε
dm

където
dε

е средната енергия, предадена от йонизиращото
лъчение на веществото в обемен елемент,

dm е масата на веществото в този обемен елемент.
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В настоящата директива „погълната доза“ означава осред
нената доза за биологична тъкан или орган. Единицата за
погълната доза е грей (Gy), като един грей е равен на един
джаул на килограм: 1 Gy ¼ 1 J kgÄ1 .

при или под които материалите, получавани в резултат на
практики, подлежащи на уведомяване или на издаване на
разрешение, могат да бъдат освободени от изискванията на
настоящата директива.

(2) „Ускорител“ означава оборудване или инсталация, в които
се ускоряват частиците, излъчвайки йонизиращо лъчение с
енергия, по-голяма от 1 мегаелектронволт (MeV).

(12) „Клиничен одит“ означава преглед или системна проверка
на медицинските рентгенови процедури, която има за цел
да подобри качеството и резултата от грижите, пред
оставени на пациента благодарение на структуриран
преглед, в рамките на който практиките, процедурите и
рентгеновите резултати се сравняват с приети стандарти за
добри медицински рентгенови процедури и вследствие на
който може да настъпи промяна в практическата дейност,
ако това се налага, а и в прилагането на нови стандарти,
ако е необходимо,

(3) „Аварийно облъчване“ означава облъчване на лица,
различни от аварийни работници, в резултат на авария.
(4) „Активиране“ означава процес, при който стабилен нуклид
се трансформира в радионуклид чрез облъчване на мате
риала, в който се съдържа, с частици или високоенергийни
фотони.
(5) „Активност“ (А) е активността на дадено количество радио
нуклид в определено енергетично състояние в даден
момент. Тя представлява съотношението на dN спрямо dt,
където dN е очакваната стойност на броя на ядрените
превръщания от това енергийно състояние за времеви
интервал dt:
A¼

dN
dt

Единицата за активност е бекерел (Bq).
(6) „Стажант“ означава лице, което преминава обучение или
инструктаж в дадено предприятие с оглед упражняването
на конкретно умение.

(13) „Клинична отговорност“ означава отговорността на практи
куващия лекар за индивидуалните медицински облъчвания,
по-специално: обосновка; оптимизация; клинична оценка
на резултатите; сътрудничество с други специалисти и
служители, ако е необходимо, във връзка с практическите
аспекти на медицинските радиологични процедури; полу
чаването на информация за предишни прегледи, ако е
приложимо; предоставяне на съществуваща медицинска
радиологична информация и/или данни на други практи
куващи лекари и/или на лекаря, издаващ направление, ако
е необходимо; и даване на информация, ако е необходимо,
за риска от йонизиращото лъчение на пациентите и други
съответни лица.
(14) „Очаквана ефективна доза“ (E(τ) е сумата от очакваните
еквивалентни дози при постъпване на радионуклиди в
органи или тъкани HT(τ), всяка от които умножена със
съответния тъканен тегловен фактор wT. Тя се определя
по следната формула:
X

(7) „Разрешение“ означава регистрацията или лицензирането на
дадена практика.

EðτÞ ¼

(8) „Бекерел“ (Bq) е специалното наименование на единицата за
активност. Един бекерел е равен на едно ядрено
превръщане в секунда: 1 Bq = 1 s-1.

При определянето на E(τ) τ е броят на годините, за които се
извършва сумирането. С цел постигане на съответствие с
границите на дозите, посочени в настоящата директива, τ
представлява период от 50 години след постъпването при
възрастни и до 70-годишна възраст за бебета и деца.
Единицата за очаквана ефективна доза е сиверт (Sv).

(9) „Строителен материал“ означава всеки продукт за трайно
влагане в сграда или части от нея и чиито експлоатационни
характеристики оказват влияние върху тези на сградата по
отношение на облъчването на нейните обитатели с йони
зиращо лъчение.
(10) „Полагащи грижи лица и лица, които осигуряват удобство
на пациентите“ означава лица, които съзнателно и
доброволно се излагат на облъчване с йонизиращо
лъчение, като помагат, без това да е част от професио
налните им задължения, при осигуряването на подкрепа
и удобство на пациенти, които са или са били обект на
медицинско облъчване.
(11) „Нива за освобождаване от контрол“ означава стойности,
установени от компетентния орган или в националното
законодателство и изразени като специфични активности,

T

wT HT ðτÞ

(15) „Очаквана еквивалентна доза“ (HT(τ)) е интегралът за време
(t) от мощността на еквивалентната доза в тъкан или орган
Т, която ще бъде получена от дадено лице в резултат на
постъпване.
Тя се определя по следната формула:
Z t0 þτ
HT ðτÞ ¼
H_ T ðtÞ dt
t0

за постъпване към момент t0, където

H_ T ðtÞ е съответната мощност на еквивалентната доза в
орган или тъкан Т към момент t,
τ

е времето, за което се изчислява интегралът.
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При определянето на HT(τ) τ е броят на годините, за които
се извършва сумирането. С цел постигане на съответствие с
границите на дозите, посочени в настоящата директива, τ
представлява период от 50 години при възрастните и до
70-годишна възраст за бебетата и децата. Единицата за
очаквана еквивалентна доза е сиверт (Sv).
(16) „Компетентен орган“ означава орган или система от органи,
определени от държавите членки за имащи законна власт за
целите на настоящата директива.
(17) „Потребителска стока“ означава устройство или произведено
изделие, в което целенасочено са включени или образувани
чрез активация един или повече радионуклиди, или което
генерира йонизиращо лъчение и което може да бъде
продавано или предлагано на лица от населението без
осъществяване на специално наблюдение или регулаторен
контрол след продажбата.
(18) „Замърсяване“ означава непреднамерено или нежелано
наличие на радиоактивни вещества по повърхности или в
твърди предмети, течности или газове, или по човешкото
тяло.
(19) „Контролирана зона“ означава зона, подложена на
специални правила за целите на защита от йонизиращи
лъчения или за предотвратяване разпространението на
радиоактивно замърсяване и достъпът до която се
контролира.
(20) „Диагностични референтни нива“ означава нивата на дозите
в медицинската лъчева диагностика или интервенционната
радиология, или в случай на радиофармацевтични продукти
— нивата на активност за типови изследвания на групи
типови пациенти или типови фантоми за широко
определени видове оборудване.
(21) „Изведен от употреба източник“ означава закрит източник,
който повече не се използва или не се предвижда да се
използва за практика, за която е било издадено разрешение,
но който продължава да изисква управление от гледна
точка на безопасността.
(22) „Гранична доза доза“ означава граница, определена като
очакван горен предел (квота) на индивидуалните дози,
използвана за определяне на възможните варианти,
вземани под внимание в процеса на оптимизация за даден
източник на йонизиращо лъчение при ситуация на
планирано облъчване.
(23) „Граница на дозата“ означава стойността на ефективната
доза (където е приложимо — на очакваната ефективна
доза) или еквивалентната доза за определен период, която
не може да бъде надвишавана за дадено лице.
(24) „Дозиметрична служба“ означава орган или лице,
компетентно да калибрира, отчита или разчита устрой
ствата за индивидуален мониторинг, или да измерва радио
активността в човешкото тяло или в биологични проби,
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или да оценявана дозите, чиято правоспособност да
извършва дейност в това отношение е призната от компет
ентния орган.
(25) „Ефективна доза“ (Е) е сумата от претеглените еквивалентни
дози от вътрешно и външно облъчване във всички тъкани и
органи на тялото. Тя се определя по следната формула:
E¼

X
T

където

w T HT ¼

X
T

wT

X

wR DT;R

R

DT,R е поетата осреднена за тъкан или орган Т доза,
дължаща се на лъчение R,
wR

е радиационният тегловен фактор, а

wT

е тъканният или органен тегловен фактор Т.

Стойностите на wT и wR са определени в приложение Iа.
Единицата за ефективна доза е сиверт (Sv).
(26) „Авария или аварийна ситуация“ означава необичайна
ситуация или извънредно събитие, които са свързани с
източник на йонизиращо лъчение, и които изискват
незабавни действия за смекчаване на значителните неблаго
приятни последици за здравето и безопасността на хората,
качеството на живот, имуществото или околната среда, или
на сериозните опасности, които могат да доведат до такива
значителни неблагоприятни последици.
(27) „Ситуация на аварийно облъчване“ означава ситуация на
облъчване, дължащо се на авария.
(28) „Система за управление на аварийни ситуации“ означава
правна или административна рамка, определяща отго
ворности за аварийна готовност и реагиране, както и
процедури за вземане на решения при ситуация на
аварийно облъчване.
(29) „Аварийно професионално облъчване“ означава облъчване,
получено от авариен работник при ситуация на аварийно
облъчване.
(30) „План за аварийно реагиране“ означава мерки за планиране
на адекватно реагиране при ситуация на аварийно
облъчване въз основа на предполагаеми събития и съот
ветните сценарии.
(31) „Авариен работник“ означава всяко лице, което има
определена роля в случай на авария и което може да
бъде облъчено в хода на своите действия при авария.
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(32) „Мониторинг на околната среда“ означава измерване на
мощностите на дозите от радиоактивни вещества в
околната среда или на концентрациите на радионуклиди
в компоненти на околната среда.
(33) „Еквивалентна доза“ (HT) означава поетата доза в тъкан или
орган Т, претеглена за вида и качеството на лъчение R. Тя
се определя по следната формула:
HT;R ¼ wR DT;R ,
където:
DT,R е поетата осреднена за тъкан или орган Т доза,
дължаща се на лъчение R,
wR

е радиационният тегловен фактор.

Когато радиационното поле е съставено от няколко
лъчения с различни стойности на wR, общата еквивалентна
доза HT се определя по следната формула:
HT ¼

X

wR DT;R

R

Стойностите на wR са определени в част А на приложение
II. Единицата за еквивалентна доза е сиверт (Sv).
(34) „Ниво на освобождаване“ означава стойност, установена от
компетентен орган или в законодателството и изразена като
специфична активност или обща активност, при или под
която за даден източник на йонизиращо лъчение не
съществува изискване за уведомяване или получаване на
разрешение;
(35) „Ситуация на съществуващо облъчване“ означава ситуация
на облъчване, която вече съществува в момента, в който
трябва да се вземе решение за контрола ѝ и която не
изисква или повече не изисква прилагането на спешни
мерки.
(36) „Професионално облъчвано лице“ означава самостоятелно
заето или работещо за работодател лице, което е
подложено на облъчване по време на работа, осъществявана
в рамките на практика, регулирана от настоящата
директива, и което е изложено на опасност да получи
дози, превишаващи някоя от границите на дозите за
облъчване на населението.
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(40) „Здравен скрининг“ означава процедура с използване на
медицинска радиологична апаратура за ранна диагностика,
при рискови групи от населението в риск.
(41) „Високоактивен закрит източник“ означава закрит източник,
в който активността на съдържащия се в него радионуклид
е по-голяма или равна на съответната стойност на
активност, посочена в приложение III.
(42) „Индивидуална вреда“ означава клинично откриваеми
вредни последици, за хора или техните потомци, чиято
поява е или незабавна, или закъсняла, а в последния
случай появата е по-скоро вероятна, отколкото сигурна.
(43) „Инспекция“ означава разследване от страна на компетентен
орган или от името на компетентен орган с цел проверка на
спазването на националните правни изисквания.
(44) „Постъпване“ означава общата активност на радионуклид,
постъпващ в тялото от външната среда.
(45) „Интервенционна радиология“ означава използването на
методи за рентгенова образна диагностика с цел да бъде
подпомогнато въвеждането и насочването на инструменти
в човешкото тяло с диагностични или лечебни цели.
(46) „Йонизиращо лъчение“ означава енергията, предадена под
формата на частици или на електромагнитни вълни с
дължина на вълната до 100 нанометра (честота 3 × 1015
херца или по-голяма), способни да създават йони пряко
или непряко.
(47) „Лиценз“ означава разрешение, издадено под формата на
документ от компетентния орган, за изпълнението на
определена практика в съответствие с конкретни условия,
изложени в този документ.
(48) „Медицинско облъчване“ означава облъчване, поето от
пациенти или асимптоматични лица като част от тяхната
медицинска или стоматологична диагностика или лечение,
имащо за цел да благоприятства тяхното здраве, както и
облъчването, поето от полагащи грижи лица и лица, които
осигуряват удобството на пациентите, и от лица, които
доброволно участват в медицински или биомедицински
научни изследвания.

(38) „Крайници“ означава дланите, ръцете от китката до лакътя,
ходилата и глезените.

(49) „Експерт по медицинска физика“ означава лице или ако е
предвидено в националното законодателство — група лица,
притежаващи познания, квалификация и опит да пред
приемат действия или да дават консултации по въпроси,
свързани с приложението на радиационната физика в
областта на медицинските облъчвания, чиято правоспо
собност в това отношение е призната от компетентния
орган.

(39) „Увреждане на здравето“ означава намаляване на продължи
телността и качеството на живота сред група от населението
в резултат на облъчване, включителнопричинено от
тъканните реакции, туморите и тежките генетични заболя
вания.

(50) „Медицински радиологичен“ означава отнасящ се за
лъчеводиагностични и лъчетерапевтични процедури, интер
венционна радиология или друго медицинско използване
на йонизиращото лъчение с цел планиране, даване на
напътствия и проверка.

(37) „Облъчване“ означава процесът или състоянието на
излагане на йонизиращо лъчение от източник извън
тялото на човека (външно облъчване) или вътре в тялото
на човека (вътрешно облъчване).
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(51) „Медицинско радиологично съоръжение“ означава съоръ
жение, в което се извършват медицински радиологични
процедури.

околната среда. Ситуациите на планирано облъчване могат
да включват както нормални, така и потенциални облъч
вания.

(52) „Медицинска радиологична процедура“ означава всяка
процедура, която предизвиква медицинско облъчване.

(63) „Потенциално облъчване“ означава облъчване, което не се
очаква със сигурност, но което може да произтече от
събитие или от поредица от събития с вероятностен
характер, включително и от повреди на оборудване и
експлоатационни грешки.

(53) „Лица от населението“ означава лица, които може да се
окажат подложени на облъчване на населението.
(54) „Естествен източник на йонизиращо лъчение“ означава
източник на йонизиращо лъчение с естествен земен или
космически произход.
(55) „Облъчване при немедицински образни изследвания“
означава всяко преднамерено облъчване на хора с цел
визуализация, при което главното предназначение на
облъчването не е да допринесе за здравето на облъчваното
лице.
(56) „Нормално облъчване“ означава облъчване, което се очаква
да възникне при нормални оперативни условия за дадена
инсталация или дейност (включително поддръжка,
инспекция, извеждане от експлоатация), в това число.
малки по мащаб инциденти, които могат да бъдат
овладени, например при нормална експлоатация и
очаквани експлоатационни събития.
(57) „Уведомление“ означава подаването на информация до
компетентен орган с цел известяване за намерение да се
осъществява практика в рамките на обхвата на настоящата
директива.
(58) „Професионално облъчване“ означава облъчване на
работници, стажанти и студенти, на което те са изложени
по време на работа.
(59) „Служба по трудова медицина“ означава здравен специалист
или орган, компетентен да осъществява медицинско
наблюдение на облъчвани работници, чиято правоспо
собност да извършва дейност в тази сфера е призната от
компетентния орган.
(60) „Безстопанствен източник“ означава радиоактивен източник,
който нито е освободен от регулаторен контрол, нито е
поставен под такъв, например поради това, че никога не
е бил обект на регулаторен контрол, или поради това, че е
бил изоставен, изгубен, поставен не където трябва,
откраднат или прехвърлен по някакъв начин без съот
ветното разрешение.
(61) „Външен работник“ означава всеки изложен на облъчване
работник, който не е нает от предприятието, отговорно за
наблюдаваните и контролираните зони, но извършва
дейност в тези зони, включително стажанти, и студенти.
(62) „Ситуация на планирано облъчване“ означава ситуация на
облъчване, възникваща в резултат на планирана дейност с
източник на йонизиращо лъчение, или от човешка дейност,
която променя начините на облъчване, и причиняваща
облъчване или потенциално облъчване на хора или на

(64) „Практически аспекти на процедурите за медицинско
облъчване“ означава физическото протичане на медицинско
облъчване и всякакви спомагателни аспекти, включително
боравенето и работата с медицинско радиологично
оборудване, и оценката на техническите и физическите
параметри (включително радиационните дози), калибри
рането и поддръжката на оборудването, подготовката и
прилагането на радиофармацевтични продукти и обра
ботката на изображенията.
(65) „Практика“ означава човешка дейност, която може да
доведе до увеличаване на облъчването на лица от
източник на йонизиращо лъчение и която се управлява
като ситуация на планирано облъчване.
(66) „Практикуващ лекар“ означава лекар, зъболекар или друг
здравен специалист, който има право да поема медицинска
отговорност за дадено медицинско облъчване в съответствие
с националните изисквания.
(67) „Преработка“ означава химическите или физическите
операции, свързани с радиоактивни материали, които
включват добива, трансформирането, обогатяването на
делящи се или възпроизвеждащи се ядрени материали и
повторната обработка на отработеното гориво.
(68) „Защитни мерки“ означава мерки, различни от коригиращи
мерки, имащи за цел предотвратяване или намаляване на
дозите, които в противен случай биха могли да бъдат
приети при ситуация на аварийно облъчване или
ситуация на съществуващо облъчване.
(69) „Облъчване на населението“ означава облъчване на лица, с
изключение на всякакво професионално или медицинско
облъчване.
(70) „Осигуряване на качеството“ означава всички планирани и
систематични дейности, необходими за осигуряването на
достатъчна гаранция, че дадена структура, система,
компонент или процедура ще функционира по задово
лителен начин в съответствие с установените стандарти.
Контролът на качеството е част от осигуряването на
качеството.
(71) „Контрол на качеството“ означава съвкупността от операции
(програмиране, координация, прилагане), предназначени да
поддържат или да подобрят качеството. Той включва
наблюдение, оценка и поддържане на нивата, които се
изискват за всички характеристики на експлоатация на
оборудването, които могат да бъдат определени, измерени
и контролирани.
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(72) „Генератор на лъчение“ означава уред, способен да генерира
йонизиращо лъчение, като например рентгенови лъчи,
неутрони, електрони или други заредени частици.
(73) „Експерт по радиационна защита“ означава лице или, ако е
предвидено в националното законодателство — група лица,
притежаващи познания, квалификация и опит, необходими
за предоставяне на консултации по радиационната защита с
цел осигуряване на ефективната защита на лицата, и чиито
компетенции в това отношение са признати от компет
ентния орган.
(74) „Отговорник по радиационна защита“ означава лице, което
е технически компетентно по въпросите на радиационната
защита за определен вид практика (дейност) и което има за
задача да наблюдава или да осъществява прилагането на
мерките за радиационна защита.
(75) „Източник на йонизиращо лъчение“ означава обект, който
може да причини облъчване, например чрез излъчване на
йонизиращо лъчение или чрез изпускане на радиоактивен
материал.
(76) „Радиоактивен материал“ означава материал, съдържащ в
състава си радиоактивни вещества.
(77) „Радиоактивен източник“ означава източник на йонизиращо
лъчение, включващ в състава си радиоактивен материал с
цел използване на неговата радиоактивност.
(78) „Радиоактивно вещество“ означава всяко вещество, което
съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност
или специфична активност не може да бъде пренебрегната
от гледна точка на радиационната защита.
(79) „Радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в
газообразно, течно или твърдо състояние, за който не се
предвижда или обмисля по-нататъшна употреба от
държавата членка или от физическо или юридическо
лице, с чието решение е съгласна държавата членка, и
който се регулира като радиоактивен отпадък от
компетентен регулаторен орган съгласно законодателната
и регулаторната рамка на държавата членка.
(80) „Лъчеводиагностичен“ означава отнасящ се до диагнос
тичната ядрена медицина in vivo, медицинската диаг
ностична радиология, използваща йонизиращо лъчение,
както и до денталната радиология.
(81) „Лъчетерапевтичен“ означава отнасящ се до лъчетерапията,
включително нуклеарната медицина за терапевтични цели.
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(84) „Референтно ниво“ означава, при ситуация на аварийно или
съществуващо облъчване, нивото на ефективната или екви
валентната доза или на специфичната активност, над което
облъчването се счита за недопустимо като в резултат на
въпросната ситуация на облъчване, макар това ниво да не
е граница, която да не може да бъде надхвърляна.
(85) „Лекар, предоставящ направление“ означава лекар,
зъболекар или друг здравен специалист, който има право
в съответствие с националните разпоредби да насочва
пациенти към практикуващ лекар за медицински радио
логични процедури.
(86) „Регистрация“ означава разрешението, дадено с документ от
компетентния орган или предоставено по националното
законодателство посредством опростена процедура, за
осъществяването на дадена практика в съответствие с усло
вията, предвидени в националното законодателство или
посочени от компетентния орган за този вид или
категория практика.
(87) „Регулаторен контрол“ означава всяка форма на контрол
или регулиране, която се осъществява във връзка с
човешки дейности, насочени към прилагането на изиск
ванията за радиационна защита.
(88) „Коригиращи мерки“ означава отстраняване на източник на
йонизиращо лъчение или намаляване на силата му
(изразена като активност или количество) или прекъсване
на пътищата на облъчване или намаляване на тяхното
въздействие с цел избягване или намаляване на дозите,
които в противен случай могат да бъдат поети в ситуация
на съществуващо облъчване.
(89) „Представително лице“ означава лице, получаващо доза,
която е представителна за лицата от населението с повисоко облъчване, без лицата с екстремни или необичайни
навици.
(90) „Закрит източник“ означава радиоактивен източник, в
който радиоактивният материал е окончателно херме
тизиран в капсула или е поставен в твърда форма с цел
да бъде предотвратено, при нормални условия на изпол
зване, всякакво разпространение на радиоактивни вещества.
(91) „Сиверт“ (Sv) е специалното наименование на мерната
единица за еквивалентна или ефективна доза. Един сиверт
е равен на един джаул на килограм: 1 Sv ¼ 1 J kgÄ1 .

(82) „Радон“ означава радионуклидът Rn-222 и неговите кратко
живеещи продукти на разпадане, ако е приложимо.

(92) „Съхраняване“ означава държането в дадено съоръжение на
радиоактивни материали, включително отработено гориво,
на радиоактивен източник или на радиоактивни отпадъци с
намерение за последващо изваждане.

(83) „Облъчване от радон“ означава облъчване с кратко
живеещите продукти на разпадане на радона.

(93) „Наблюдавана зона“ означава зона, подложена на подходящ
надзор за целите на защитата от йонизиращи лъчения.

L 13/12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

(94) „Контейнер на източник“ означава съвкупност от компо
ненти, предназначени да гарантират обвивката на закрит
източник, като това е отделна част от източника, предназ
начена му е да предпазва източника по време на неговото
транспортиране и боравенето с него.
(95) „Космически апарат“ означава пилотиран летателен апарат,
проектиран за експлоатация на височина, по-голяма от
100 km над морското равнище.
(96) „Стандартни стойности и взаимозависимости“ означава
стойностите и взаимозависимостите, препоръчани в глави
4 и 5 на Публикация 116 на МКРЗ за оценка на дозите
при външно облъчване и глава 1 на Публикация 119 на
МКРЗ за оценка на дозите при вътрешно облъчване, вклю
чително актуализациите, одобрени от държавите членки. В
конкретни случаи държавите членки могат да одобрят
използването на специални методи във връзка с физикохимичните свойства на радионуклида или други характе
ристики на ситуацията на облъчване или на облъченото
лице.
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видуалните дози, вероятността за облъчване и броят на облъ
чените лица да бъдат във възможно най-ниските разумно
постижими граници, като се вземат предвид актуалното
състояние на техническите познания и икономическите и
обществените фактори. Оптимизацията на защитата на
лицата, подложени на медицинско облъчване, се прилага по
отношение на величината на индивидуалните дози и съот
ветства на медицинската цел на облъчването, както е
описано в член 56. Този принцип се прилага не само
спрямо ефективната доза, но ако е целесъобразно и спрямо
еквивалентните дози като предпазна мярка за недопускане на
несигурност по отношение на увреждане на здравето над
праговата стойност при реакции на тъканите.
в) Ограничаване на дозите: при ситуации на планирано
облъчване сборът от дозите за дадено лице не надвишава
границите на дозите, определени за професионалното
облъчване или за облъчването на населението. Границите на
дозите не се прилагат при медицински облъчвания.
РАЗДЕЛ 1

Инструменти за оптимизация
(97) „Торон“ означава радионуклидът Rn-220 и неговите кратко
живеещи продукти на разпадане, ако е приложимо.
(98) „Предприятие“ означава физическо или юридическо лице,
което носи правна отговорност съгласно националното
законодателство за осъществяването на дадена практика
или за даден източник на йонизиращо лъчение (вклю
чително случаите, когато собственикът или ползвателят на
източника на йонизиращо лъчение не извършва свързани с
употребата на източника човешки дейности).
(99) „Непреднамерено
облъчване“
означава
медицинско
облъчване, което значително се различава от медицинското
облъчване, предприето с определена цел.
ГЛАВА III
СИСТЕМА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Член 5
Общи принципи на радиационната защита

Член 6
Гранични дози при професионално облъчване, облъчване
на населението и медицинско облъчване
1.
Държавите членки правят необходимото, ако се налага, да
бъдат установени гранични дози за целите на предстоящата опти
мизация на защитата:
a) По отношение на професионалното облъчване граничната
доза се определя като оперативен инструмент за оптимизация
от предприятието под общия надзор на компетентния орган.
В случай на външни работници граничната доза се определя в
сътрудничество между работодателя и предприятието.
б) По отношение на облъчването на населението граничната доза
се определя за индивидуалната доза, която лицата от насе
лението получават вследствие на планирана експлоатация на
даден източник на йонизиращо лъчение. Компетентният орган
гарантира, че граничните дози съответстват на границата на
дозата по отношение на сумата от дозите на същото лице,
получени от съвкупността от всички разрешени практики.

Държавите членки установяват правни изисквания и подходящ
режим на регулаторен контрол, които за всички ситуации на
облъчване отразяват система за радиационна защита, основана
на принципите на обосноваността, оптимизацията и огранича
ването на дозите:

в) По отношение на медицинското облъчване гранични дози се
прилагат само във връзка със защитата на полагащи грижи
лица и лица, които осигуряват удобството на пациентите,
както и на доброволци, участващи в медицински и биомеди
цински научни изследвания.

a) Обоснованост: решенията за въвеждане на дадена практика се
обосновават в смисъл, че тези решения се вземат с наме
рението да се направи така, че индивидуалните или общест
вените ползи от практиката да компенсират увреждането на
здравето, което тя може да причини. Решенията за въвеждане
или промяна на даден начин на облъчване при ситуации на
съществуващо и аварийно облъчване се обосновават в смисъл,
че те следва да носят повече полза, отколкото вреда.

2.
Граничните дози се определят като индивидуални
ефективни или еквивалентни дози за установен подходящ
период от време.

б) Оптимизация: радиационната защита на лицата, които са
обект на облъчване на населението или на професионално
облъчвани лица, се оптимизира така, че величината на инди

Член 7
Референтни нива
1.
Държавите членки правят необходимото за установяването
на референтни нива за ситуации на аварийно и съществуващо
облъчване. Оптимизацията на защитата дава приоритет на облъч
ванията над референтното ниво и продължава да се осъществява
под референтното ниво.

17.1.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

2.
Избраните за референтни нива стойности зависят от вида
на ситуацията на облъчване. При избора на референтни нива се
вземат под внимание както изискванията за радиологична
защита, така и обществените критерии. При облъчване на насе
лението за установяването на референтни нива се взема под
внимание диапазонът от референтни нива, изложен в
приложение I.
3.
При ситуации на съществуващо облъчване, включващи
облъчване от радон, референтните нива се определят като
обемна концентрация на радона във въздуха, както е посочено
в член 74 за лицата от населението и в член 54 — за работ
ниците.
РАЗДЕЛ 2

Граници на дозите
Член 8
Възрастови граници за професионално облъчвани лица
Съгласно член 11, параграф 2 държавите членки правят необхо
димото на лица под 18 години да не се възлага работа, която би
могла да доведе до тяхното облъчване като професионално
облъчвани лица.

L 13/13

получена от всяка повърхност с площ 1 сm2, независимо от
облъчената повърхност;
в) границата на еквивалентната доза за крайниците е 500 mSv
за една година.
Член 10
Защита на бременни и кърмещи работнички
1.
Държавите членки правят необходимото защитата на все
още нероденото дете да е сравнима с тази, която се осигурява на
лицата от населението. Веднага след като бременна работничка
уведоми предприятието или, при външни работници — работо
дателя, за своята бременност в съответствие с националното зако
нодателство предприятието и работодателят правят необхо
димото условията за работа на бременната работничка да
бъдат такива, че еквивалентната доза за нероденото дете да е
във възможно най-ниските разумно постижими граници и да
няма вероятност тя да превиши 1 mSv в протежение наймалкото на остатъка от бременността.
2.
Веднага след като работничка уведоми предприятието или,
при външни работници — работодателя, че кърми дете, тази
работничка престава да изпълнява трудови дейности, пред
полагащи значителен риск от поемане на радионуклиди или от
радиоактивно замърсяване на тялото.

Член 9
Граници на дозите при професионално облъчване

Член 11

1.
Държавите членки правят необходимото границите на
дозите при професионално облъчване да се прилагат за сумата
от годишните професионални облъчвания на даден работник от
всички разрешени практики, за професионалното облъчване от
радон на работното място, за което се изисква уведомяване,
съгласно член 54, параграф 3, и за останалите случаи на профе
сионално облъчване от ситуациите на съществуващо облъчване в
съответствие с член 100, параграф 3. За аварийното профе
сионално облъчване се прилага член 53.

Граници на дозите за стажанти и студенти

2.
Границата на ефективната доза за професионално
облъчване е 20 mSv за всяка отделна година. При специални
обстоятелства обаче или при определени ситуации на облъчване,
посочени в националното законодателство, компетентният орган
може да разреши по-висока ефективна доза в размер до 50 mSv
за една година, при условие че средната годишна доза за които и
да е пет последователни години, включително годините, през
които границата на дозата е била надхвърлена, не надвишава
20 mSv.
3.
В допълнение към границите на ефективната доза,
посочени в параграф 2, се прилагат следните граници на екви
валентната доза:
a) границата на еквивалентната доза за очната леща е 20 mSv за
една година или 100 mSv за които и да е пет последователни
години, стига максималната доза да не надвишава 50 mSv
през една отделна година, както е посочено в националното
законодателство;
б) границата на еквивалентната доза за кожата е 500 mSv за
една година; тази граница се отнася за средната доза,

1.
Държавите членки правят необходимото границите на
дозите за стажанти и студенти, навършили 18 години, които
по време на своето обучение се налага да работят с източници
на йонизиращо лъчение, да са равни на границите на дозите за
професионално облъчване, регламентирани в член 9.
2.
Държавите членки правят необходимото границата
ефективната доза за стажанти и студенти на възраст от 16
18 години, които по време на своето обучение се налага
работят с източници на йонизиращо лъчение, да е 6 mSv
една година.

на
до
да
за

3.
В допълнение към границите на ефективната доза,
посочени в параграф 2, се прилагат следните граници на екви
валентната доза:
a) границата на еквивалентната доза за очната леща е 15 mSv за
една година;
б) границата на еквивалентната доза за кожата е 150 mSv за
една година, осреднена за всеки 1 сm2, независимо от облъ
чената повърхност;
в) границата на еквивалентната доза за крайниците е 150 mSv
за една година.
4.
Държавите членки правят необходимото
дозите за стажанти и студенти, които не
разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, да са
границите на дозите за лицата от населението,
член 12.

границите на
са обект на
същите като
определени в
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Член 15

Член 12
Граници на дозите при облъчване на населението

Обучение

1.
Държавите членки правят необходимото границите на
дозите при облъчване на населението да се прилагат за
сумарното годишно облъчване на лице от населението в
резултат на всички разрешени практики.
2.
Държавите членки определят границата на ефективната
доза при облъчване на населението на 1 mSv за една година.
3.
В допълнение към границата на дозата, посочена в
параграф 2, се прилагат следните граници на еквивалентната
доза:
a) границата на еквивалентната доза за очната леща е 15 mSv за
една година;
б) границата на еквивалентната доза за кожата е 50 mSv за една
година, осреднена за всеки 1 сm2 кожна повърхност, неза
висимо от облъчената повърхност.

Оценка на ефективната и на еквивалентната доза
При оценката на ефективните и еквивалентните дози се използват
съответните стандартни стойности и взаимозависимости: По
отношение на външното облъчване се използват оперативните
величини, посочени в раздел 2.3 от Публикация 116 на МКРЗ.
ГЛАВА IV
ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА,
ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА

Член 14
отговорности за образование, обучение
предоставяне на информация

на професионално облъчвани лица
информация, която им се предоставя

и

1.
Държавите членки изискват предприятието да информира
професионално облъчваните лица за:
a) рисковете за здравето в резултат на облъчването, свързано с
тяхната работа;
б) общите процедури за радиационна защита и предпазните
мерки, които да бъдат взети;
в) процедурите за радиационна защита и предпазните мерки,
свързани с експлоатационните и работните условия по
отношение както на практиката като цяло, така и на всяко
звено или дейност, към които работниците могат да бъдат
причислени;
г) съответните части от плановете и процедурите за аварийно
реагиране;
д) важността на спазването на техническите, медицинските и
административните изисквания.

Член 13

Общи
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1.
Държавите членки установяват адекватна законодателна и
административна рамка за осигуряване предоставянето на
подходящо образование, обучение и информация в областта на
радиационната защита на всички лица, чиито задачи изискват
конкретни компетенции в областта на радиационната защита.
Обучението и информацията се осигуряват на подходящи
интервали от време и се документират.
2.
Държавите членки вземат мерки за осигуряването на образ
ование, обучение и поддържащо обучение, които да дават
възможност за признаване на експертите по радиационна
защита и експертите по медицинска физика, както и на
службите по трудова медицина и дозиметричните служби по
отношение на видовете практики.
3.
Държавите членки могат да вземат мерки за осигуряване на
образование, обучение и поддържащо обучение, които да дават
възможност за признаване на отговорниците по радиационна
защита, ако националното законодателство предвижда такова
признаване.

За външните работници работодателят прави необходимото за
осигуряване на необходимата информация по букви а), б) и д).
2.
Държавите членки изискват от предприятието или за
външните работници — от работодателя, да информират профе
сионално облъчваните лица за значението на ранното уведо
мяване за бременност с оглед на рисковете от облъчване на
нероденото дете.
3.
Държавите членки изискват от предприятието или за
външните работници — от работодателя, да информират профе
сионално облъчваните лица за това колко важно е да съобщават
за намерението си да кърмят дете с оглед на риска от облъчване
за кърмачето вследствие на поемане на радионуклиди или радио
активно замърсяване на тялото.
4.
Държавите членки задължават предприятието или за
външните работници — работодателя, да осигурят за профе
сионално облъчваните лица подходящо обучение и информа
ционни програми по радиационна защита.
5.
В допълнение към информацията и обучението в областта
на радиационната защита, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 4,
държавите членки изискват от предприятието, отговарящо за
високоактивни закрити източници, да направи така, че това
обучение да включва конкретни изисквания за безопасното
управление и контрола на високоактивните закрити източници
с оглед на осигуряването на подходяща подготовка на съот
ветните работници за всякакви събития, имащи отношение към
радиационната защита. При информирането и обучението се
набляга специално върху необходимите изисквания в областта
на безопасността и се включват конкретни данни за възможните
последици от изгубването на адекватния контрол върху висо
коактивните закрити източници.
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Член 16

Член 18

Информация и обучение на работници, потенциално
изложени на йонизиращо лъчение от безстопанствени
източници

Образование, информация и обучение в областта на
медицинското облъчване

1.
Държавите членки правят необходимото членовете на
ръководството на инсталации, в които съществува голяма веро
ятност да се намират или преработват безстопанствени
източници, включително големи площадки за съхранение на
метален скрап или големи съоръжения за рециклиране на
метален скрап, както и във важни транспортни възли, да бъдат
информирани за вероятността да се окажат в досег с някой
източник.
2.
Държавите членки насърчават ръководството на инстала
циите, посочени в параграф 1, да се погрижат когато работ
ниците в тези инсталации се окажат в досег с някой източник,
те да са:
a) информирани и обучени за визуално откриване на източници
и техните контейнери;
б) информирани за основните факти по отношение на йонизи
ращото лъчение и последствията от него;
в) информирани и обучени за действията, които да предприемат
на място в случай на откриване или подозрение за наличие
на източник.

1.
Държавите членки гарантират, че практикуващите лекари и
лицата, ангажирани с практическите аспекти на медицинските
радиологични процедури, разполагат с подходящо образование,
информация и теоретично и практическо обучение за целите на
медицинските радиологични практики, както и съответната
компетентност в областта на радиационната защита.
За тази цел държавите членки правят необходимото за изгот
вянето на подходящи програми за обучение и признават съот
ветните дипломи, удостоверения или официални квалификации.
2.
Лицата, участващи в съответните програми за обучение,
могат да вземат участие по практическите аспекти на меди
цинските радиологични процедури, както е посочено в член
57, параграф 2.
3.
Държавите членки правят необходимото за осигуряването
на непрекъснато образование и обучение след получаването на
квалификация, а в специалния случай на клинично използване
на нови техники — за провеждането на обучение, свързано с
тези техники и с изискванията за радиационна защита, които
произтичат от тях.
4.
Държавите членки насърчават въвеждането на курс по
радиационна защита в рамките на основната програма за
обучение по специалностите медицина и стоматология.

Член 17
Предварително информиране и обучение на аварийни
работници
1.
Държавите членки правят необходимото на аварийните
работници, посочени в плановете за аварийно реагиране или в
системата за управление, да се предоставя подходяща и редовно
актуализирана информация за здравните рискове, с които може
да е свързана тяхната намеса, както и за предпазните мерки,
които да бъдат вземани в такива случаи. В тази информация се
отчитат диапазонът на потенциалните аварии и видът на
намесата.
2.
Веднага щом възникне авария, посочената в параграф 1
информация се допълва надлежно, като се отчитат конкретните
дадености.

ГЛАВА V
ОБОСНОВАНОСТ И РЕГУЛАТОРЕН КОНТРОЛ НА ПРАКТИКИТЕ
РАЗДЕЛ 1

Обоснованост и забрана на практики
Член 19
Обоснованост на практики
1.
Държавите членки правят така, че новите класове или
видове практики, свързани с излагане на йонизиращо лъчение,
да бъдат обосновани, преди да бъдат приети.
2.
Държавите членки предвиждат преглед на съществуващите
класове или видове практики с оглед на тяхната обоснованост,
когато се появи ново важно доказателство за тяхната ефикасност
или за потенциалните им последствия, или нова важна
информация за други техники и технологии.

3.
Държавите членки правят необходимото предприятието
или организацията, отговорни за защитата на аварийните
работници, да осигурят на посочените в параграф 1 аварийни
работници подходящо обучение, както е предвидено в системата
за управление на аварийни ситуации, изложена в член 97. При
необходимост това обучение включва практически упражнения.

3.
Практиките, включващи професионално облъчване и
облъчване на населението, се обосновават като клас или вид
практика, като се отчитат и двете категории облъчване.

4.
Държавите членки правят необходимото в допълнение към
обучението по аварийно реагиране, посочено в параграф 3, пред
приятието или организацията, отговорни за защитата на
аварийните работници, да предоставят на тези работници
подходящо обучение и информация във връзка с радиационната
защита.

4.
Практиките, включващи медицинско облъчване, се обос
новават както като клас или вид практика, като се взема
предвид медицинското облъчване, а ако е необходимо — и
съответното професионално облъчване и облъчването на населе
нието, така и на нивото на всяко отделно медицинско облъчване,
както е посочено в член 55.
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Член 20

Член 22

Практики, свързани с потребителски стоки

Практики, свързани с преднамереното облъчване на хора
за немедицински образни изследвания

1.
Държавите членки изискват от всяко предприятие, което
възнамерява да произвежда или внася потребителска стока, чието
предназначение има вероятност да е нов клас или вид практика,
да представи на компетентния орган цялата съответна инфор
мация, включително тази, посочена в приложение IV, раздел
А, за да може да бъде изпълнено изискването за обосновка на
практиката, предвидено в член 19, параграф 1.
2.
Въз основа на оценка на тази информация държавите
членки правят необходимото компетентният орган, както е
посочено в приложение IV, раздел Б, да вземе решение дали
предназначението на потребителската стока е обосновано.
3.
Без да се засяга параграф 1, държавите членки правят
необходимото компетентният орган, който е получил инфор
мацията по същия параграф, да информира точката за контакт
с компетентните органи на другите държави членки за нейното
получаване, както и при поискване — за решението си и за
основанията за него.
4.
Държавите членки забраняват продажбата или пред
лагането на населението на потребителски стоки, ако тяхното
предназначение не е обосновано или ако употребата им няма
да отговаря на критериите за освобождаване от задължението
за уведомяване по член 26.
Член 21

1.
Държавите членки правят необходимото да бъдат
определени практиките, свързани с облъчване при немедицински
образни изследвания, по-специално като се вземат предвид прак
тиките, посочени в приложение V.
2.
Държавите членки правят така, че да се отделя специално
внимание на обосновката на практиките, свързани с облъчване
при немедицински образни изследвания, по-специално:
a) всички видове практики, свързани с облъчване при немеди
цински образни изследвания, се обосновават преди да бъдат
принципно приети;
б) всяко конкретно осъществяване на принципно приет вид
практика се обосновава;
в) всички процедури за индивидуално облъчване при немеди
цински образни изследвания, при които се използва меди
цинско радиологично оборудване, се обосновават предвари
телно, като се вземат предвид конкретните цели на проце
дурата и характеристиките на съответното лице;
г) общата и специалната обоснованост на практиките, свързани
с облъчване при немедицински образни изследвания, както е
посочено в букви а) и б), могат да бъдат обект на преглед;
д) обстоятелствата, които налагат облъчване при немедицински
образни изследвания, без индивидуална обоснованост на
всяко облъчване, подлежат на редовен преглед.

Забрана на практики
1.
Държавите членки забраняват преднамереното добавяне на
радиоактивни вещества при производството на хранителни
продукти, храни за животни и козметика, както и вноса или
износа на такива стоки.
2.
Без да се засяга Директива 1999/2/ЕО, практиките,
свързани с активирането на материали, водещи до увеличаване
на активността в потребителска стока, която в момента на
пускането на пазара не може да бъде пренебрегната от гледна
точка на радиационната защита, се смятат за необосновани.
Компетентният орган обаче може да оценява конкретни видове
практики в рамките на въпросния клас по отношение на тяхната
обоснованост.
3.
Държавите членки забраняват преднамереното добавяне на
радиоактивни вещества при изработването на играчки и лични
украшения, както и вноса и износа на такива стоки.
4.
Държавите членки забраняват практиките, включващи
активирането на материали, използвани за играчки и лични
украшения, които в момента на пускане на пазара на тези
стоки или на тяхното производство, водят до увеличаване на
активността до степен, която не може да бъде пренебрегната
от гледна точка на радиационната защита, и забраняват вноса
и износа на такива продукти и материали.

3.
Държавите членки могат да освобождават обоснованите
практики, свързани с облъчване при немедицински образни
изследвания, при които се използва медицинско радиологично
оборудване, от изискването за гранични дози по член 6,
параграф 1, буква б) и от посочените в член 13 граници на
дозите.
4.
Когато държава членка е счела, че определена практика,
свързана с облъчване при немедицински образни изследвания, е
обоснована, тя прави необходимото:
a) практиката да бъде обект на разрешение;
б) изискванията във връзка с практиката, включително
критериите за индивидуално прилагане, да са определени от
компетентния орган в сътрудничество със съответните други
органи и научномедицински дружества, ако е целесъобразно;
в) за процедурите, при които се използва медицинско радио
логично оборудване
i) да се прилагат съответните изисквания, определени за
медицинското облъчване съгласно Глава VII, включително
тези за оборудването, оптимизацията, отговорностите,
обучението и специалната защита по време на бременност
и участието по целесъобразност на експерт по медицинска
физика;
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ii) по целесъобразност да се въведат специални протоколи,
съобразени с целта на облъчването и необходимото
качество на образа;
iii) когато практиката го допуска, да се въведат конкретни
диагностични референтни нива;
г) за процедурите, при които не се използва медицинско радио
логично оборудване, ограниченията на дозата да са
значително под границата на дозата за лицата от населението;
д) на лицето, подлежащо на облъчване, да се осигурява
информация и да се иска неговото съгласие, като се
допускат случаи, в които правоприлагащите органи могат да
процедират без съгласието на лицето, в съответствие с нацио
налното законодателство.
РАЗДЕЛ 2

Регулаторен контрол
Член 23
Идентифициране на практики, свързани с използването на
естествени радиоактивни материали
Държавите членки осигуряват идентифицирането на класовете
или видовете практика, свързани с използването на естествени
радиоактивни материали и водещи до облъчване на профе
сионално облъчване или облъчване на лица от населението,
което не може да се пренебрегне от гледна точка на радиаци
онната защита. Това идентифициране се извършва чрез
подходящи средства, като се вземат предвид посочените в
приложение VI промишлени сектори.
Член 24
Степенуван подход към регулаторния контрол
1.
Държавите членки изискват практиките да подлежат на
регулаторен контрол за целите на радиационната защита
посредством уведомяване, получаване на разрешение и
съответни инспекции, който да е съизмерим с величината и
вероятността от възникване на облъчвания в резултат на прак
тиката, както и да е съизмерим с ефекта, който регулаторният
контрол може да има за намаляването на тези облъчвания или за
повишаването на радиологичната безопасност.
2.
Без да се засягат членове 27 и 28, по целесъобразност и в
съответствие с общите критерии за освобождаване от задъл
жението за уведомяване, изложени в приложение VII, регула
торният контрол може да се ограничи с уведомяването и с
подходяща честота на проверките. За тази цел държавите
членки могат да установят общи критерии за освобождаване
или да дадат възможност на компетентния орган да решава
дали да освободи обявените с уведомление практики от изиск
ването за разрешаване въз основа на общите критерии, посочени
в приложение VII; в случай на умерени количества материали,
определени от държавите членки, стойностите на специфичната
активност, посочени в приложение VII, таблица Б, колона 2,
могат да бъдат използвани за тази цел.
3.
Обявените с уведомление практики, които не са осво
бодени от изискването за издаване на разрешение, подлежат на
регулаторен контрол посредством регистриране или лицензиране.
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Член 25
Уведомяване
1.
Държавите членки правят необходимото да се изисква
уведомяване за всички обосновани практики, включително
тези, идентифицирани съгласно член 23. Уведомяването се
прави преди да започне осъществяването на практиката или, за
съществуващи практики, възможно най-бързо след като това
изискване стане приложимо. За практики, подлежащи на уведо
мяване, държавите членки определят информацията, която да
бъде предоставена във връзка с уведомяването. В случай на
подаване на заявление за разрешение не е необходимо отделно
уведомяване.
Практиките могат да бъдат освободени от изискването за уведо
мяване, както е посочено в член 26.
2.
Държавите членки правят необходимото да се изисква
уведомяване за работните места, посочени в член 54, параграф
3, както и за ситуации на съществуващо облъчване, които се
третират като ситуация на планирано облъчване, както е
посочено в член 100, параграф 3.
3.
Независимо от критериите за освобождаване, предвидени в
член 26, в определени от държавите членки ситуации, при които
има опасения, че дадена практика, идентифицирана в съот
ветствие с член 23, може да доведе до наличието във водата
на естествени радионуклиди, които могат да засегнат качеството
на водата за питейно-битово водоснабдяване, или да засегнат
други пътища на облъчване, така че да породят загриженост от
гледна точка на радиационната защита, компетентният орган
може да изиска практиката да подлежи на уведомяване.
4.
Човешките дейности, свързани със замърсени с радио
активни вещества материали, получени в резултат на
разрешени изхвърляния, или с материали, освободени от
контрол съгласно член 30, не се третират като ситуация на
планирано облъчване и за тях съответно не е необходимо уведо
мяване.
Член 26
Освобождаване от задължението за уведомяване
1.
Държавите членки могат да решат, че от уведомяване не се
нуждаят обоснованите практики, свързани със следното:
a) радиоактивни материали, при които общата стойност на съот
ветната активност не надвишава стойностите за освобож
даване, посочени в третата колона на таблица Б от
приложение VII, или по-високите стойности, които (за
определени приложения) са одобрени от компетентния
орган и отговарят на общите критерии за освобождаване от
уведомяване/разрешаване и от контрол, посочени в
приложение VII; или
б) без да се засяга член 25, параграф 4, радиоактивни мате
риали, при които концентрациите на активност не
надвишават стойностите за освобождаване, посочени в
таблица А на приложение VII, или по-високи стойности,
които (за определени приложения) са одобрени от компет
ентния орган и отговарят на общите критерии за освобож
даване от уведомяване/разрешение и от контрол, посочени в
приложение VII; или
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в) уред, съдържащ закрит източник, при условие че:
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— върху животни с цел медицинска или ветеринарна диаг
ностика, лечение или научни изследвания;

i) уредът е от вид, одобрен от компетентния орган;
ii) при нормални експлоатационни условия уредът не
създава мощност на дозата, превишаваща 1 μЅv · hÄ1 на
разстояние 0,1 m от всяка негова достъпна повърхност; и
iii) компетентният орган е определил условията за рецик
лиране или погребване;

б) експлоатацията и извеждането от експлоатация на всяко
ядрено съоръжение и експлоатацията и затварянето на
уранови рудници;
в) преднамереното добавяне на радиоактивни вещества при
производството или изработването на потребителски стоки
или други (включително медицински) изделия, както и при
вноса на такива стоки или изделия;

г) всеки електрически апарат, при условие че:
i) апаратът е електроннолъчева тръба, предназначенада дава
видими образи, или друг електрически апарат, работещ
при потенциална разлика до 30 киловолта (kV), или
всеки друг вид апарат, който е одобрен от компетентния
орган; и
ii) при нормални експлоатационни условия апаратът не
създава мощност на дозата, превишаваща 1 μЅv · hÄ1 на
разстояние 0,1 m от всяка негова достъпна повърхност.
2.
Държавите членки могат да освобождават определени
видове практики от изискването за уведомяване при спазване
на общите критерии за освобождаване, установени в точка 3
от приложение VII, въз основа на оценка, показваща, че осво
бождаването е най-добрият вариант.
Член 27
Регистрация или лицензиране
1.
Държавите членки изискват или регистрация, или лицен
зиране на следните практики:
a) експлоатацията на генератори на йонизиращи лъчения или на
ускорители или радиоактивни източници за медицински
облъчвания или за немедицински образни изследвания;

г) всяка практика, свързана с високоактивен закрит източник;
д) експлоатацията, извеждането от експлоатация и закриването
на всяко съоръжение за дългосрочно съхранение или
погребване на радиоактивни отпадъци, включително съоръ
женията за управление на отпадъци с такава цел;
е) практиките, освобождаващи значителни количества радио
активен материал като газоаерозолни или течни изхвърляния
в околната среда.
Член 29
Процедура за получаване на разрешение
1.
За целите на издаването на разрешение държавите членки
изискват предоставянето на информация, имаща отношение към
радиационната защита, която е съизмерима с естеството на прак
тиката и свързаните с нея радиационни рискове.
2.
При лицензирането и когато се определя каква
информация трябва да се представи по параграф 1, държавите
членки вземат предвид примерния списък, изложен в
приложение IХ.

2.
Държавите членки могат да изискват регистрация или
лицензиране за други видове практики.

3.
Лицензът включва по целесъобразност специални условия
и препратки към изисквания в националното законодателство,
посредством които да се осигури правната приложимост на
елементите на лиценза, и налага подходящи ограничения за
експлоатационните граници и условията на експлоатация.
Националното законодателство или конкретните условия също
изискват, ако е целесъобразно, официалното и документирано
прилагане на принципа на оптимизация.

3.
Регулаторното решение за подлагане на видове практики на
регистрация или лицензиране може да се основава на регула
торния опит, като се вземе предвид размерът на очакваните
или потенциалните дози, както и комплексният характер на
практиката.

4.
Когато е приложимо, националното законодателство или
лицензът включват условия относно освобождаването на радио
активни изхвърляния в съответствие с изискванията на глава VIII
относно издаването на разрешение за радиоактивните
изхвърляния в околната среда.

Член 28

Член 30

Лицензиране

Освобождаване от регулаторен контрол

Държавите членки изискват лицензиране за следните практики:

1.
Държавите членки правят необходимото погребването,
рециклирането или повторното използване на радиоактивни
материали, получени в резултат на разрешена практика, да
подлежат на издаване на разрешение.

б) експлоатацията на генератори на йонизиращи лъчения или на
ускорители, с изключение на електронни микроскопи, или на
радиоактивни източници, за цели, различни от посочените в
буква а).

a) преднамереното прилагане на радиоактивни вещества върху
лица и доколкото се засяга радиационната защита на хората
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2.
Материалите, предназначени за погребване, рециклиране
или повторна употреба, могат да бъдат освободени от регу
латорен контрол, при условие че специфичните активности:
a) за материалите в твърдо състояние не превишават нивата за
освобождаване от контрол, посочени в таблица А на
приложение VII; или
б) съответстват на конкретните нива за освобождаване от
контрол и съответните изисквания за определени материали
или за материали, получавани в резултат на специални видове
практики; тези конкретни нива на освобождаване от контрол
се определят в националното законодателство или от нацио
налния компетентен орган, като се следват общите критерии
за освобождаване от уведомяване/разрешение и от контрол,
посочени в приложение VII, и като се вземат предвид техни
ческите насоки, осигурени от Общността.
3.
Държавите членки правят необходимото по отношение на
освобождаването от контрол на материали със съдържание на
естествени радионуклиди, когато те са резултат от разрешени
практики, при които естествените радионуклиди се обработват
заради свойствата им радиоактивност, делимост или превръ
щаемост в делим материал, нивата на освобождаване от
контрол да отговарят на дозовите критерии във връзка с осво
бождаването от контрол на материалите, съдържащи изкуствени
радионуклиди.
4.
Държавите членки не разрешават преднамереното
разреждане на радиоактивни материали, целящо те да бъдат
освободени от регулаторен контрол. Смесването на материали
при нормална експлоатация, когато радиоактивността не се
взема под внимание, не е обект на горната забрана. При
определени обстоятелства компетентният орган може да
разреши смесването на радиоактивни и нерадиоактивни
материали за целите на повторната употреба или рециклирането.
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в) работниците, които са изложени на радон по време на работа,
в случая, посочен в член 54, параграф 3.
Това се прилага и по отношение на защитата на самостоятелно
заетите лица и лицата, които работят на доброволческа основа.
4.
Държавите членки осигуряват достъп на работодателите до
информация за евентуалното облъчване на техни работници,
когато за последните отговорност носи друг работодател или
предприятие.
Член 32
Оперативна защита на професионално облъчвани лица
Държавите членки правят необходимото оперативната защита на
професионално облъчваните лица да бъде основана, в съот
ветствие с настоящата директива, на:
a) предварителна оценка с цел определяне на естеството и
нивото на радиологичния риск запрофесионално облъчваните
лица;
б) оптимизация на радиационната защита при всякакви работни
условия, включително професионалното облъчване в резултат
на практики, включващи медицинско облъчване;
в) класификация на работниците в различни категории;
г) прилагане на мерки за контрол и мониторинг, свързани с
различните зони и условия на работа, включително, когато
е необходимо, индивидуален мониторинг;
д) медицинско наблюдение;
е) образование и обучение.

ГЛАВА VI

Член 33

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ

Оперативна защита на стажанти и студенти

Член 31

1.
Държавите членки правят необходимото условията на
професионално облъчване и оперативната защита на обучаващи
се стажанти и студентите над 18-годишна възраст, посочени в
член 11, параграф 1, да са еквивалентни на тези на профе
сионално облъчвани лицаот категория А или Б съответно.

Отговорности
1.
Държавите членки правят необходимото предприятието да
отговаря за оценката и прилагането на режими за радиационна
защита на професионално облъчвани лица.
2.
За външните работници отговорностите на предприятието
и на работодателя на външните работници са уредени в член 51.
3.
Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите членки
създават ред и условия за ясното възлагане на отговорностите
за защита на работниците при всякакви ситуации на облъчване
— на предприятие, работодател или друга организация — поспециално за защита на:
a) аварийните работници;
б) работниците, участващи в дейности за възстановяването на
земя, сгради и други конструкции, замърсени с радиоактивни
вещества;

2.
Държавите членки правят необходимото условията на
професионално облъчване и оперативната защита на стажантите
и студентите между 16- и 18-годишна възраст, посочени в член
11, параграф 2, да са еквивалентни на тези на професионално
облъчваните лица отпот категория Б.
Член 34
Консултации с експерт по радиационна защита
Държавите членки изискват от предприятията да се консултират
с експерт по радиационна защита, в рамките на неговата област
на компетентност, както е посочено в член 82, по посочените
по-долу въпроси, свързани с дадена практика:
a) проучването и изпитването на защитни устройства и средства
за измерване;
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б) предварителния критичен преглед на проекти на съоръ
женията от гледна точка на радиационната защита;

г) да се прилага член 10, параграф 1 по отношение на
бременните сред членовете на летателните екипажи.

в) приемането в експлоатация на нови или модифицирани
радиационни източници от гледна точка на радиационната
защита;

Член 36

г) редовната проверка на ефективността на защитните устройства
и техники;
д) редовното калибриране на средства за измерване и редовната
проверка на тяхната техническа изправност и правилно
използване.
Член 35
Организация на работните места
1.
Държавите членки правят необходимото за целите на
радиационната защита да се установяват режими за всички
работни места, където съществува вероятност работниците да
получат облъчване над ефективната доза от 1 mSv за една
година или еквивалентната доза от 15 mSv за една година за
очната леща или 50 mSv за една година за кожата и край
ниците.

Класификация на работните места
1.
Държавите членки правят така, че режимите на работните
места да включват класификация по различни зони, където е
подходящо, въз основа на оценката за очакваните годишни
дози и вероятността от възникване и мащаба на потенциалните
облъчвания.
2.
Прави се разграничение между контролирани зони и
наблюдавани зони. Държавите членки правят необходимото
компетентният орган да определи принципи за класификацията
на контролираните и наблюдаваните зони в зависимост от
конкретните обстоятелства.
3.
Държавите членки правят необходимото предприятието да
прави редовен преглед на условията за работа в контролираните
и наблюдаваните зони.
Член 37

Тази организация на работните места съответства на характера на
съоръженията и източниците и на мащаба и естеството на
рисковете.
2.
Към работните места, посочени в член 54, параграф 3, и
когато облъчването на работниците е възможно да надвиши 6
mSv на година или съответната интегрирана във времето
стойност на облъчване от радон, определена от държавата
членка, се подхожда като към ситуация на планирано
облъчване и държавите членки определят кои от изложените в
настоящата глава изисквания са подходящи. За работните места,
посочени в член 54, параграф 3, и когато ефективната доза на
работниците е до 6 mSv на година включително или облъч
ването е по-малко от съответната интегрирана във времето
стойност на облъчване от радон, компетентният орган изисква
облъчванията да бъдат обект на преглед.

Контролирани зони
1.
Държавите членки правят необходимото по отношение на
контролираната зона да бъдат налице следните минимални
изисквания:
a) границите на контролираната зона са определени и достъпът
до нея е ограничен до лица, които са получили необходимия
инструктаж, и тя се контролира в съответствие с писмени
процедури, осигурени от предприятието. Когато се появи
значителен риск от разпространение на радиоактивно замър
сяване, се разработват специални режими, включително за
влизането и излизането на лица и оборудване и за мони
торинга на замърсяването в контролираната зона, а при необ
ходимост — и в съседни на нея зони;

3.
По отношение на предприятие, експлоатиращо летателни
апарати, при които ефективната доза за облъчване на екипажа с
космическо лъчение може да надвиши 6 mSv за една година, се
прилагат съответните изисквания, посочени в настоящата глава,
като се вземат предвид характеристиките на тази ситуация на
облъчване. Когато ефективната доза за екипажа е възможно да
надвиши 1 mSv за една година, държавите членки правят необ
ходимото компетентният орган да изисква от предприятието да
вземе съответните мерки, по-специално:

б) като се отчитат характерът и степента на радиологичните
рискове в контролираната зона, се организира радиологично
наблюдение на работното място в съответствие с разпоредбите
на член 39;

a) да бъде направена оценка на облъчването на съответния
екипаж;

г) установяват се инструкции за работа, съответстващи на радио
логичния риск, произтичащ от източниците и съответните
дейности.

в) поставят се знаци, които показват вида на зоната, характера
на източниците и рисковете, които те могат да породят;

б) да бъде отчетено прогнозното облъчване при съставянето на
работните графици с оглед намаляване на дозите на силно
облъчените екипажи;

д) работникът получава специално обучение във връзка с харак
теристиките на работното място и дейностите.

в) съответните работници да бъдат информирани за здравните
рискове, свързани с тяхната работа, и за тяхната индиви
дуална доза;

е) работникът се снабдява с необходими средства за индиви
дуална защита.
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2.
Държавите членки правят необходимото предприятието да
отговаря за изпълнението на тези задължения, като се вземат
предвид препоръките на експерта по радиационна защита.

б) категория Б: тези професионално облъчвани лица, които не са
класифицирани като професионално облъчвани лица от
категория А.

Член 38

2.
Държавите членки изискват от предприятието или, за
външните работници — от работодателя, да решават относно
категоризацията на отделните работници, преди те да започнат
дадена работа, която може да доведе до облъчване, и да правят
редовен преглед на тази категоризация въз основа на условията
на работа и медицинското наблюдение. При разграничението се
имат предвид и потенциалните облъчвания.

Наблюдавани зони
1.
Държавите членки правят необходимото по отношение на
наблюдаваната зона да бъдат налице следните изисквания:
a) като се отчита характерът и степента на радиологичните
рискове в наблюдаваната зона, се организира радиологично
наблюдение на работното място в съответствие с разпоредбите
на член 39;
б) ако е необходимо, се поставят знаци, които показват вида на
зоната, естеството на източниците и рисковете, които те могат
да породят;
в) ако е необходимо, се установяват инструкции за работа, съот
ветстващи на радиационния риск, свързан с източниците и
включените дейности.
2.
Държавите членки правят необходимото предприятието да
отговаря за изпълнението на тези задължения, като се вземат
предвид препоръките на експерта по радиационна защита.
Член 39
Радиологично наблюдение на работното място
1.
Държавите членки правят необходимото радиологичното
наблюдение на работното място, посочено в член 37, параграф
1, буква б) и член 38, параграф 1, буква а) да включва, когато е
целесъобразно:
a) измерване на мощностите на дозите външно облъчване, като
по този начин се показват естеството и качеството на
въпросното лъчение;

Член 41
Индивидуален мониторинг
1.
Държавите членки правят необходимото работниците от
категория А да бъдат подложени на системен мониторинг въз
основа на индивидуални измервания, извършвани от дозиме
трична служба. В случаите, при които работниците от
категория A могат да получат значително вътрешно облъчване
или значително облъчване на очната леща или крайниците, се
установява подходяща система за мониторинг.
2.
Държавите членки правят необходимото мониторингът на
работниците от категория Б да бъде поне достатъчен, за да
покаже, че тези работници са правилно класифицирани в
категория Б. Държавите членки могат да изискват за работниците
от категория Б индивидуален мониторинг и, ако е необходимо,
индивидуални измервания, които да се извършват от дозиме
трична служба.
3.
В случаи, когато индивидуалните измервания не са
възможни или са недостатъчни, индивидуалният мониторинг се
основава на оценка, направена в резултат на индивидуални
измервания при други професионално облъчвани лица, на резул
татите от наблюдението на работното място, предвидено в член
39, или въз основа на изчислителни методи, одобрени от
компетентния орган.
Член 42

б) измерване на обемната активност във въздуха и повър
хностната плътност на замърсяващите радионуклиди, като
по този начин се показват тяхното естество и техните
физически и химически състояния.
2.
Резултатите от тези измервания се записват и се използват,
ако е необходимо, за оценяване на индивидуалните дози, както е
предвидено в член 41.
Член 40
Категоризация на облъчваните работници
1.
Държавите членки правят необходимото за целите на
мониторинга и медицинското наблюдение да се прави разгра
ничение между две категории професионално облъчвани лица:
a) категория А: тези професионално облъчвани лица, които
могат да получат ефективна доза, надвишаваща 6 mSv за
една година или еквивалентна доза, по-висока от 15 mSv
за една година, за очната леща, или по-висока от 150 mSv
за една година за кожата и крайниците;

Оценка на дозата при аварийно облъчване
Държавите членки правят необходимото при аварийно
облъчване от предприятието да се изисква да направи оценка
на съответните дози и тяхното разпределение в тялото.
Член 43
Документиране и докладване на резултатите
1.
Държавите членки правят необходимото да бъдат докумен
тирани резултатите от индивидуалния мониторинг за всеки
работник от категория А и за всеки работник от котегория Б,
за когото такъв мониторинг се изисква от държавата членка.
2.
За целите на параграф 1 се съхранява следната информация
за професионално облъчваните лица:
a) регистър на измерените или оценените, в зависимост от
случая, индивидуални дози на облъчване съгласно членове
41, 42, 51, 52, 53 и ако държавата членка реши —
съгласно член 35, параграф 2 и член 54, параграф 3;
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б) при облъчванията, посочени в членове 42, 52 и53, —
докладите относно обстоятелствата и предприетите мерки;
в) резултатите от мониторинга на работното място, използвани
за оценка на индивидуалните дози, когато това е необходимо.
3.
Посочената в параграф 1 информация се съхранява през
цялата професионална дейност в среда на йонизиращи
лъчения, и след това, докато лицето навърши или би
навършило 75-годишна възраст, но при всички случаи не помалко от 30 години след прекратяването на работата, свързана с
професионално облъчване.
4.
Дозите по смисъла на членове 42, 52, 53, и ако държавата
членка реши — по смисъла на член 35, параграф 2 и член 54,
параграф 3, се вписват отделно при документирането, посочено в
параграф 1.
5.
Информацията за дозите, посочена в параграф 1, се предава
в системата за данни от индивидуалния радиологичен мони
торинг, установена от държавите членки в съответствие с
разпоредбите на приложение X.
Член 44
Достъп до резултатите от индивидуалния мониторинг
1.
Държавите членки изискват резултатите от индивидуалния
мониторинг съгласно членове 41, 42, 52, 53 и ако държавата
членка реши — съгласно член 35, параграф 2 и член 54,
параграф 3:
a) да са на разположение на компетентния орган, на предпри
ятието и на работодателя на външни работници;
б) да са на разположение на съответния работник съгласно
параграф 2;

4.
Системата за данни от индивидуалния радиологичен мони
торинг обхваща най-малко данните, посочени в приложение X,
раздел А.
5.
При аварийно облъчване държавите членки изискват от
предприятието незабавно да съобщава на компетентния орган и
на съответното лице резултатите от индивидуалния мониторинг
и оценките на дозите.
6.
Държавите членки правят необходимото между предпри
ятието, а за външни работници — между работодателя, компет
ентния орган, службите по трудова медицина, експертите по
радиационна защита или дозиметричните служби да съществува
начин на подходящ обмен на цялата информация, отнасяща се за
предходно получени от даден работник дози, с цел извършване
на медицински преглед преди назначаването на работа или
класифицирането като работник от категория А в съответствие
с член 45, както и с цел контролиране на по-нататъшното
облъчване на работниците.
Член 45
Медицинско наблюдение на професионално облъчвани
лица
1.
Държавите членки правят необходимото медицинското
наблюдение на професионално облъчваните лица да се
основава на принципите, уреждащи най-общо медицината на
професионалните болести.
2.
Медицинското наблюдение на работници от категория А се
извършва от службата по трудова медицина. Това медицинско
наблюдение позволява да се установи здравното състояние на
наблюдаваните работници по отношение на тяхната пригодност
за изпълнение на възложените им задачи. За целта службата по
трудова медицина има достъп до всяка изискана от нея инфор
мация, включително за условията на средата в работните поме
щения.
3.

в) да се предоставят на службата по трудова медицина, която да
анализира последствията от резултатите за човешкото здраве,
както е предвидено в член 44, параграф 2;
г) да се подават към системата за данни от индивидуалния
радиологичен мониторинг, установена от държавите членки
в съответствие с разпоредбите на приложение X.
2.
Държавите членки изискват от предприятието, или за
външни работници — от работодателя, да предоставят на работ
ниците, по тяхно искане, достъп до резултатите от техния инди
видуален мониторинг, включително до резултатите от измерва
нията, които може да са били използвани при оценката на
резултатите, или до резултатите от оценката на техните дози,
направена по резултати от наблюдение на работното място.
3.
Държавите членки определят начина на предаване на
резултатите от индивидуалния мониторинг.

17.1.2014 г.

Медицинското наблюдение включва:

a) медицински преглед преди назначаване на работа или класи
фициране като работник от категория А, с цел определяне
пригодността на работника да изпълнява задълженията си
като работник от категория А;
б) периодични здравни прегледи най-малкото веднъж годишно,
за да се определи дали работниците от категория А
продължават да са пригодни да изпълняват своите задъл
жения. Естеството на тези прегледи, които могат да се
извършват толкова пъти, колкото счете за необходимо
службата по трудова медицина, зависи от вида на работата
и от индивидуалното здравословно състояние на работника.
4.
Службата по трудова медицина може да препоръча меди
цинското наблюдение да продължи и след спиране на работа за
срок, който тя прецени за необходим, с оглед опазване на
здравето на съответното лице.

17.1.2014 г.
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Член 46

Член 51

Медицинска класификация

Защита на външните работници

Държавите членки правят необходимото по отношение на
пригодността за работа като работник от категория А да се
приема следната медицинска класификация:

1.
Държавите членки правят необходимото системата за инди
видуален радиологичен мониторинг да осигурява на външните
работници същата защита като тази на постоянните работници
на предприятието.

a) годен;
б) годен при определени условия;
в) непригоден.
Член 47
Забрана за наемане на работа или за класифициране на
негодни работници
Държавите членки правят необходимото да не се допуска назна
чаване или класифициране на лице за какъвто и да е срок на
определена длъжност като работник от категория А, ако меди
цинското наблюдение установи, че лицето е непригодно за тази
длъжност.
Член 48

2.
Държавите членки правят необходимото предприятието да
отговаря пряко или по силата на договорни споразумения с
работодателя на външните работници за оперативните аспекти
на радиационната защита на външните работници, които имат
пряко отношение към естеството на тяхната дейност в предпри
ятието.
3.
По-специално държавите членки правят необходимото като
минимално изискване предприятието да:
a) проверява за работниците от категория А, влизащи в контро
лирани зони, дали съответният външен работник е определен
в здравно отношение като годен за дейността, която предстои
да му бъде възложена;

Медицинска документация
1.
Държавите членки правят необходимото за всеки работник
от категория А да се открива медицинско досие, което да се
поддържа актуализирано, докато лицето е в тази категория.
След това досието се съхранява в архивите, докато лицето
навърши или би навършило 75-годишна възраст, но не помалко от 30 години след прекратяването на работата, свързана
с облъчване с йонизиращо лъчение.
2.
Медицинското досие съдържа информация за естеството на
работата, резултатите от медицинските изследвания преди назна
чаването или класификацията като работник от категория А,
периодичните здравни прегледи и данните за дозите по
смисъла на член 43.
Член 49
Специално медицинско наблюдение
1.
Държавите членки правят необходимото в допълнение към
медицинското наблюдение на професионално облъчваните лица,
посочено в член 45, да бъде предвидена възможност за всякакви
допълнителни действия, които службата по трудова медицина
счете за необходими, с оглед защитата на здравето на облъч
ваните лица, като например допълнителни изследвания, мерки
за деконтаминация, спешно възстановително лечение или други
действия, определени от службата по трудова медицина.
2.
Специално медицинско наблюдение се извършва във всеки
случай, когато бъде превишена някоя от границите на дозите,
посочени в член 9.
3.
Последващите условия на излагане на йонизиращо лъчение
подлежат на одобрение от службата по трудова медицина.
Член 50
Обжалване
Държавите членки определят процедурите за обжалване на
заключения и решения, издадени в съответствие с членове 46,
47 и 49.

б) проверява дали категоризацията на външния работник е
подходяща с оглед на дозите, които е вероятно да бъдат
получени в рамките на предприятието;
в) прави необходимото, за влизането в контролираните зони, в
допълнение към основното обучение по радиационна защита,
външният работник да е преминал специален инструктаж и
обучение във връзка с характеристиките на работното място и
извършваната дейност в съответствие с член 15, параграф 1,
букви в) и г);
г) за влизането в наблюдаваните зони, да прави необходимото
външният работник да е получил работен инструктаж,
съобразен с радиологичния риск, произтичащ от съответните
източници и операции, съгласно изискванията на член 38,
параграф 1, буква в);
д) да прави необходимото външният работник да е снабден с
необходими средства за индивидуална защита;
е) да прави необходимото външният работник да бъде обект на
индивидуален мониторинг на облъчването в съответствие с
естеството на работата и при необходимост — на всякакъв
оперативен дозиметричен мониторинг;
ж) да прави необходимото за съобразяване със системата за
защита, описана в глава III;
з) за влизането в контролираните зони, да прави необходимото
или да вземе всички мерки след всяка конкретна дейност да
бъдат документирани радиологичните данни от индиви
дуалния мониторинг на облъчването за всеки външен
работник от категория А по смисъла на приложение Х,
раздел Б, точка 2.
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4.
Държавите членки правят необходимото работодателите на
външните работници да гарантират, пряко или посредством
договорни споразумения с предприятието, че радиационната
защита на техните работници отговаря на съответните
разпоредби на настоящата директива, по-специално като:
a) осигурят съответствие със системата за защита, описана в
глава III;
б) направят необходимото за осигуряване на информацията и
обучението в областта на радиационната защита, както е
посочено в член 15, параграф 1, букви а), б) и д) и член
15, параграфи 2, 3 и 4.
в) гарантират, че техните работници подлежат на подходяща
оценка на облъчването, а за работниците от категория А —
на медицинско наблюдение, съгласно условията, посочени в
членове 39 и 41–49;
г) направят необходимото радиологичните данни от индиви
дуалния мониторинг на облъчването на всеки от техните
работници от категория А по смисъла на приложение Х,
раздел Б, точка 1 да бъдат редовно актуализирани в
системата за данни от индивидуалния радиологичен мони
торинг, посочена в член 44, параграф 1, буква г).

17.1.2014 г.

г) информацията за включените рискове и взетите предпазни
мерки по време на операцията се предоставят на съответните
работници предварително;
д) налице е съгласие от страна на работниците;
е) всички дози, свързани с тези облъчвания, се регистрират
отделно в медицинската документация, посочена в член 48,
и в индивидуалното досие, посочено в член 43.
2.
Надвишаването на границите на дозите в резултат на
специално разрешени облъчвания не представлява непременно
причина за отстраняването на работниците от обичайната им
дейност или за преместването им без тяхното съгласие.
3.
Държавите членки правят необходимото облъчването на
екипажите на космически апарати над границите на дозите да
се третира като специално разрешено облъчване.
Член 53
Професионално облъчване при аварийна ситуация
1.
Държавите членки правят необходимото аварийните профе
сионални облъчвания да остават, когато е възможно, под стой
ностите на границите на дозите, предвидени в член 9.

5.
Държавите членки правят необходимото всички външни
работници да допринасят лично, доколкото е възможно, за
осигуряването на своята защита чрез посочената в параграф 1
система за радиологичен мониторинг, независимо от задъл
женията на предприятието или работодателя.

2.
В случаите, когато посоченото по-горе условие е неосъ
ществимо, се прилагат следните условия:

Член 52

a) референтните нива за аварийното професионално облъчване
се определят по правило така, че да съответстват на
ефективна доза под 100 mSv;

Специално разрешени облъчвания
1.
Държавите членки могат да решат, че при изключителни
обстоятелства, оценявани според конкретния случай, с
изключение на авариите, компетентният орган може, когато
конкретната операция го изисква, да разреши индивидуални
професионални облъчвания на определени работници,
надвишаващи предвидените в член 9 граници на дозите, при
условие тези облъчвания да са за ограничено време, да са в
рамките на определени работни зони и да са под максималните
нива на облъчване, определени за конкретния случай от компет
ентния орган. Вземат се предвид следните условия:

б) в извънредни ситуации, с цел спасяване на човешки живот,
избягване на тежки радиационно-индуцирани последици за
здравето или предотвратяване на катастрофа, може да бъде
определено референтно ниво за ефективната доза при
външно облъчване на аварийните работници на повече от
100 mSv, но не повече от 500 mSv.

a) само работниците от категория А, както е определено в член
40, или екипажите на космически апарати могат да бъдат
обект на такива облъчвания;

3.
Държавите членки правят необходимото аварийните
работници, за които има вероятност да се заемат с действия,
при които може да бъде надвишена ефективната доза от 100
mSv, да бъдат ясно и подробно информирани предварително за
съответните рискове за здравето и за съществуващите защитни
мерки, и да извършват тези действия доброволно.

б) стажантите, студентите, бременните работнички, и при
наличие на риск от поемане или от радиоактивно замър
сяване на тялото, кърмещите работнички не са обект на
такива облъчвания;

4.
В случай на аварийно професионално облъчване държавите
членки изискват радиологичен мониторинг на аварийните
работници. В зависимост от обстоятелствата се извършва инди
видуален мониторинг или оценка на индивидуалните дози.

в) предприятието обосновава тези облъчвания предварително и
ги обсъжда подробно с работниците, техните представители,
службата по трудова медицина и експерта по радиационна
защита;

5.
В случай на аварийно професионално облъчване държавите
членки изискват специално медицинско наблюдение на
аварийните работници, както е посочено в член 49, което да
се извърши в зависимост от обстоятелствата.

17.1.2014 г.
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Член 54
Радон на работното място
1.
Държавите членки определят национални референтни нива
за концентрацията на радон в закрити помещения на работното
място. Референтното ниво за средната годишна обемна активност
във въздуха е не по-високо от 300 Bq m–3, освен ако обстоятел
ствата на национално равнище не налагат друго.
2.
Държавите членки изискват измерванията, свързани с
радона, да се извършват:
a) на работните места в зоните, определени в съответствие с член
103, параграф 3, които са разположени на приземния етаж
или в сутерена, като се отчитат параметрите, съдържащи се в
националния план за действие, както и в точка 2 на
приложение ХVIII, както и
б) на определени видове работни места, определени в нацио
налния план за действие, като се взема предвид точка 3 на
приложение ХVIII.
3.
В зоните на работните места, където концентрацията на
радон (в средногодишни стойности) продължава да надвишава
националното референтно ниво въпреки действията, предприети
в съответствие с принципа на оптимизация, изложен в глава III,
държавите членки изискват за тази ситуация да бъде уведо
мявано в съответствие с член 25, параграф 2 и да се прилага
член 35, параграф 2.
ГЛАВА VII
МЕДИЦИНСКИ ОБЛЪЧВАНИЯ

Член 55
Обоснованост
1.
Медицинските облъчвания са обосновани, когато се харак
теризират с достатъчно висока нетна полза, илюстрирана от
съпоставянето на общите потенциални диагностични или тера
певтични ползи, които те носят, включително преките ползи за
личното здраве и ползите за обществото, спрямо индивидуалните
вреди, които облъчванията могат да причинят, като се отчитат
ефикасността, ползите и рисковете от наличните алтернативни
техники, които имат същото предназначение, но са свързани с
по-ниско или нулево йонизиращо лъчение.
2.
Държавите членки правят необходимото за прилагането на
определения в параграф 1 принцип и по-специално за това:
a) новите видове практики, свързани с използването на меди
цинско облъчване, да се обосновават предварително, преди
да бъдат принципно приети;
б) всички индивидуални медицински облъчвания да се обос
новават предварително, като се вземат предвид конкретните
цели на облъчването и характеристиките на съответното лице;
в) ако даден вид практика, свързана с медицинско облъчване, не
е принципно обоснована, определено индивидуално
облъчване от този тип може да бъде обосновано по целесъоб
разност при особени обстоятелства, които се оценяват за
всеки отделен случай и се документират;
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г) лекарят, предоставящ направление, и практикуващият лекар,
в съответствие с разпоредбите на държавите членки, да се
стремят да получат, когато това е възможно, предишна диаг
ностична информация или медицински досиета, имащи
отношение към предвиденото облъчване, и да ги подлагат
на преценка, за да се избегне евентуалното ненужно
облъчване;
д) медицинското облъчване за целите на медицинските или
биомедицинските научни изследвания да се разглеждат от
комитет по етика, учреден в съответствие с националните
процедури и/или от компетентния орган;
е) компетентният орган, в сътрудничество със съответните науч
номедицински дружества или съответни органи, да изготвя
конкретната обосновка на медицинските радиологични
процедури, които да бъдат реализирани като част от
програма за здравен скрининг;
ж) облъчването на полагащи грижи лица и лица, които
осигуряват удобството на пациентите, да е обосновано,
когато се характеризира с достатъчна нетна полза, като се
отчитат преките ползи за здравето на пациента, евентуалните
ползи за лицето, което подпомага/осигурява удобството на
пациентите, и вредите, които облъчването може да причини;
з) всяка медицинска радиологична процедура, прилагана на
асимптоматично лице с цел ранна диагностика на заболяване,
да бъде част от програма за здравен скрининг, или да изисква
специална документирана обосновка за въпросното лице,
изготвена от практикуващия лекар в консултация с пред
оставящия направление лекар, като се следват насоките на
съответните научномедицински дружества и компетентния
орган. Специално внимание се отделя на предоставянето на
информация на лицето, подложено на медицинско облъчване,
съгласно изискванията на член 56, параграф 1, буква г).
Член 56
Оптимизация
1.
Държавите членки правят необходимото всички дози,
вследствие на медицинско облъчване за целите на лъчевата диаг
ностика, интервенционната радиология, планирането, издаването
на напътствия и проверката, да се поддържат във възможно найниските разумно постижими стойности, насочени към получа
ването на необходимата медицинска информация, при отчитане
на икономическите и обществените фактори.
При всички медицински облъчвания на пациенти с радиотера
певтична цел облъчванията на целеви обеми се планират инди
видуално и резултатите от тях се проверяват по подходящ начин,
като дозите за нецелевите обеми и тъкани се поддържат на найниското разумно постижимо ниво и в съответствие с радиотера
певтичната цел на облъчването.
2.
Държавите членки правят необходимото за определянето,
редовния преглед и използването на диагностични референтнти
нива за радиодиагностичните изследвания, като се вземат
предвид препоръчваните на европейско равнище диагностични
референтни нива, когато има такива, а по целесъобразност —
и за интервенционните радиологични процедури, както и
наличието на насоки за тази цел.
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3.
Държавите членки правят необходимото при всеки проект
за медицински или биомедицински научни изследвания,
включващ медицинско облъчване:

17.1.2014 г.

в) лекарят, предоставящ направлението, и практикуващият лекар
да участват, в съответствие с разпоредбите на държавите
членки, в процеса на обосновка на индивидуалните меди
цински облъчвания,

a) съответните лица да участват доброволно;
б) тези лица да са информирани за рисковете от облъчването;
в) да е установена граничната доза за лицата, за които не се
очаква пряка медицинска полза от това облъчване;
г) в случаите, в които пациенти приемат доброволно да се
подложат на експериментално медицинско изследване и се
очаква да имат диагностична или терапевтична полза от
тази практика, съответните нива на дозите да се определят
за всеки случай поотделно от практикуващия лекар и/или
лекаря, предоставящ направление, преди извършване на
облъчването;
4.
Държавите членки правят необходимото оптимизацията да
включва избора на оборудване, системното предоставяне на
подходяща диагностична информация или на терапевтични
резултати, практическите аспекти на медицинските радиологични
процедури, осигуряване на качеството и преценката и оценката
на дозите за пациента или проверката на назначените дейности,
при отчитане на икономическите и обществените фактори.
5.

Държавите членки правят необходимото:

a) да се определят ограничения на дозите за облъчване на пола
гащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството
на пациентите, където е подходящо;

г) когато това е осъществимо и преди извършване на облъч
ването, практикуващият лекар или лекарят, предоставящ
направлението, в съответствие с разпоредбите на държавите
членки, прави необходимото на пациента или на неговия
представител да е предоставена подходяща информация за
ползите и рисковете, свързани с радиационната доза от меди
цинското облъчване. Подобна информация, както и съот
ветните насоки, се предоставят на полагащите грижи лица и
на лицата, които осигуряват удобството на пациентите, в съот
ветствие с член 56, параграф 5, буква б).
2.
Практическите аспекти на медицинските радиологични
процедури могат да бъдат делегирани от предприятието или
практикуващия лекар съответно на едно или повече лица, упъл
номощени да извършват такава дейност в призната област на
специализация.
Член 58
Процедури
Държавите членки правят необходимото:
a) за всеки вид стандартна медицинска радиологична процедура
да се изготвят писмени протоколи за всяко оборудване за
съответната категория пациенти;

б) да се разработят подходящи насоки за облъчването на пола
гащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството
на пациентите.

б) информацията, свързана с облъчванията на пациенти, да
съставлява част от доклада на медицинската радиологична
процедура;

6.
Държавите членки правят необходимото в случай на
провеждане на лечение или диагностика на пациент с изпол
зването на радионуклиди лекарят, предоставящ направление,
или предприятието, в съответствие с разпоредбите на
държавите членки, да предоставят на пациента или на неговия
представител информация за рисковете от йонизиращото лъчение
и съответните инструкции с оглед ограничаване дозите на
лицата, намиращи се в контакт с пациента, в разумно
постижими граници. За терапевтичните процедури тези
инструкции са в писмен вид.

в) лекарите, предоставящи направления, да разполагат с насоки
за издаване на направления за медицински образни изслед
вания, при отчитане на радиационните дози;

Тези инструкции се предоставят преди пациентът да напусне
болницата или клиниката или всяко друго подобно заведение.
Член 57
Отговорности
1.

Държавите членки правят необходимото:

a) всяко медицинско облъчване да се извършва под клиничната
отговорност на практикуващ лекар;
б) практикуващият лекар, експертът по медицинска физика и
специалистите, занимаващи се с практическите аспекти на
медицинските радиологични процедури да участват, в съот
ветствие с разпоредбите на държавите членки, в процеса по
оптимизация;

г) в медицинските радиологични практики съответно участие да
взема експерт по медицинска физика, като нивото на участие
е пропорционално на радиологичния риск, свързан с прак
тиката. По-специално:
i) при радиотерапевтични практики, различни от стандарти
зирани терапевтични практики на нуклеарната медицина,
експертът по медицинска физика участва активно;
ii) при стандартизирани терапевтични практики на нукле
арната медицина, както и при радиодиагностични и
интервенционни радиологични практики, когато се
използват високи дози съгласно посоченото в член 61,
параграф 1, буква в), участва експерт по медицинска
физика;
iii) за други медицински радиологични практики, които не са
обхванати от букви а) и б), се ангажира експерт по меди
цинска физика, когато е уместно, за консултации и съвети
по въпроси, свързани с радиационната защита по
отношение на медицинското облъчване;
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д) да се извършват клинични одити в съответствие с нацио
налните процедури;

Оборудване, монтирано преди 6 февруари 2018 г., може да
бъде освободено от това изискване.

е) в случаите, когато диагностичните референтни нива се
превишават редовно, да се направят подходящи анализи на
местно ниво и без излишно забавяне да се предприемат
подходящи коригиращи действия.

в) всяко оборудване, използвано за интервенционна радиология,
да е снабдено с устройство или да има функция за инфор
миране на практикуващия лекар и на специалистите, зани
маващи се с практическите аспекти на медицинските
процедури, за количеството на йонизиращото лъчение, гене
рирано от оборудването по време на процедурата.
Оборудване, монтирано преди 6 февруари 2018 г., може да
бъде освободено от това изискване.

Член 59
Обучение и признаване
Държавите членки правят необходимото изискванията за
обучение и признаване, посочени в членове 79, 14 и 18, да
се спазват по отношение на практикуващия лекар, експерта по
медицинска физика и лицата, посочени в член 57, параграф 2.
Член 60
Оборудване
1.

Държавите членки правят необходимото:

a) цялото използвано радиологично оборудване да бъде под
постоянен строг контрол във връзка с радиационната защита;
б) компетентният орган да разполага с актуален опис на меди
цинското радиологично оборудване за всяко медицинско
радиологично съоръжение;
в) предприятието да е въвело подходящи програми за осигу
ряване на качеството и оценки на дозите и проверка на
прилаганите дейности; както и
г) да се извършва приемателно изпитване преди първото
използване на оборудването за клинични цели, а след това
редовно да се извършват експлоатационни изпитвания, както
и след всяка процедура за поддръжка, която може да засегне
работата на оборудването.
2.
Държавите членки правят необходимото компетентният
орган да предприеме стъпки, за да се увери, че предприятието
е взело необходимите мерки за подобряване на неподходящото
или неправилно функциониране на използваното медицинско
радиологично оборудване. Те приемат и конкретни критерии
за приемливост на оборудването, за да се посочи кога са необ
ходими подходящи коригиращи действия, включително оборуд
ването да се изведе от експлоатация.
3.

Държавите членки правят необходимото:

a) използването на флуороскопско оборудване, което не е
снабдено с устройство за автоматичен контрол на
мощността на дозата или с усилвател на изображението или
аналогично устройство, да е забранено;
б) оборудването, използвано за радиотерапия с външни лъчи с
номинална енергия на лъчите над 1 MeV, да разполага с
устройство за проверка на основните параметри на лечението.

г) всяко оборудване, използвано за интервенционна радиология
и компютърна томография, и всяко ново оборудване,
използвано с цел планиране, даване на напътствия и
проверка, да е снабдено с устройство или да има функция
за информиране на практикуващия лекар в края на проце
дурата за съответните параметри за оценка на дозата на
пациента;
д) оборудването, използвано за интервенционна радиология и
компютърна томография, да може да прехвърля инфор
мацията по член 3, буква г) в записа за прегледа. Оборудване,
монтирано преди 6 февруари 2018 г., може да бъде осво
бодено от това изискване.
е) без да се засягат букви в), г) и д) от параграф 3, новото
медицинско радиологично оборудване, генериращо йони
зиращо лъчение, да разполага с устройство или с равностойно
средство за информиране на практикуващия лекар за съот
ветните параметри за оценка на дозата на пациента. Ако е
подходящо, оборудването може да прехвърля въпросната
информация в записа за прегледа.
Член 61
Специални практики
1.
Държавите членки правят необходимото за използването
на подходящо медицинско радиологично оборудване, прак
тически техники и спомагателно оборудване при медицинското
облъчване:
a) на деца;
б) като част от програма за здравен скрининг;
в) когато се използват високи дози за пациента, какъвто може да
е случаят при интервенционната радиология, нуклеарната
медицина, компютърната томография или радиотерапията.
Отдава се специално внимание на програмите за осигуряване на
качеството и на оценката на дозата или проверката на пред
писаната дейност във връзка с тези практики.
2.
Държавите членки правят необходимото практикуващите
лекари и лицата, посочени в член 57, параграф 2, които
извършват облъчванията, посочени в параграф 1, да получават
подходящо обучение по тези медицински радиологични
практики, както се изисква съгласно член 18.
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Член 62
Специална защита по време на бременност и кърмене
1.
Държавите членки правят необходимото лекарят, пред
оставящ направление, или практикуващият лекар, според
случая, да се осведомяват, в съответствие с разпоредбите на
държавите членки, дали лицето, обект на медицинско облъчване,
е бременна или кърмачка, освен ако това е изключено по
очевидни причини или няма отношение към радиологичната
процедура.
2.
Ако не може да се изключи възможността за бременност, в
зависимост от медицинската радиологична процедура, особено
ако е обхваната коремната и тазовата област, се обръща
специално внимание на обосновката, и по-специално на
спешната необходимост, както и на оптимизацията, като се
вземат предвид и бременната, и нероденото дете.
3.
При кърмачки, в нуклеарната медицина, в зависимост от
медицинската радиологична процедура, се обръща специално
внимание на обосновката, и по-специално на спешната необхо
димост и на оптимизацията, като се вземат предвид и майката, и
детето.
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ii) резултатите от разследването и корективните мерки за
избягване на такива събития да се докладват на компет
ентния орган в рамките на срока, определен от държавата
членка;
е) да са налице механизми за своевременно разпространение на
информация във връзка с радиационната защита при меди
цинско облъчване по отношение на поуките от значими
събития.
Член 64
Оценки на дозите, получени от населението
Държавите членки правят необходимото за определяне на
разпределението на оценените индивидуални дози от меди
цинско облъчване за целите на радиодиагностиката и интервен
ционната радиология, като се отчитат, ако е целесъобразно,
възрастовото разпределение и полът на облъченото лице.
ГЛАВА VIII
ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
РАЗДЕЛ 1

4.
Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, държавите членки
предприемат мерки за повишаване на осведомеността на лицата,
за които се отнасят разпоредбите на настоящия член,
посредством мерки като публични съобщения на подходящи за
целта места.
Член 63
Аварийни и непреднамерени облъчвания

Защита на лицата от населението и дългосрочна
защита на здравето при нормални обстоятелства
Член 65
Оперативна защита на лица от населението
1.
Държавите членки правят необходимото оперативната
защита при нормални обстоятелства на лицата от населението
от практики, подлежащи на лицензиране, за съответните съоръ
жения, да включва:

Държавите членки правят необходимото:
a) да са взети всички разумни мерки за ограничаване до
минимум на вероятността от възникване и на мащаба на
аварийни или непреднамерени облъчвания на лица,
подлежащи на медицинско облъчване;
б) по отношение на радиотерапевтични практики програмата за
осигуряване на качеството да включва изследване на риска от
аварийни или непреднамерени облъчвания;
в) за всички медицински облъчвания предприятието да
разполага с подходяща система за регистриране и анализ на
събития, свързани или потенциално свързани със аварийни
или непреднамерени медицински облъчвания, съизмерими с
радиологичния риск, произтичащ от практиката;
г) да бъде уредено информирането на лекаря, предоставящ
направлението, и практикуващия лекар, както и пациента
или негов представител, за значителни от клинична гледна
точка непреднамерени или аварийни облъчвания и за резул
татите от анализа;
д) i) предприятието да декларира възможно най-бързо на
компетентния орган възникването на значими събития,
съгласно определеното от компетентния орган;

a) проверка и одобряване на предлаганата площадка на съоръ
жението, с оглед на радиационната защита, като се вземат
предвид
съответните
демографски,
метеорологични,
геоложки, хидроложки и екологически условия;
б) даване на разрешение за експлоатация на съоръжението при
положение, че е осигурена адекватна защита срещу облъчване
или радиоактивно замърсяване, които биха могли да се
разпрострат извън периметъра на съоръжението, или радио
активно замърсяване, което би могло да обхване терена под
съоръжението;
в) проверка и одобряване на планове за освобождаване на
радиоактивни изхвърляния;
г) мерки за контрол на достъпа на лица от населението до
съоръжението.
2.
По целесъобразност компетентният орган определя
разрешените граници като част от разрешението за изхвърляне
и условията за изхвърляне на радиоактивни вещества, като:
a) се вземат предвид резултатите от оптимизацията на радиаци
онната защита;

17.1.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

б) се отразяват добрите практики в експлоатацията на подобни
съоръжения.
Допълнително, за тези разрешения за изхвърляне се вземат
предвид, ако е подходящо, резултатите от общата скринингова
оценка, основаваща се на международно признати научни ръко
водства, когато тази оценка се изисква от държавата членка, с
цел да се докаже, че са изпълнени екологичните критерии за
дългосрочна защита на човешкото здраве.
3.
За практики, подлежащи на регистрация, държавите
членки гарантират защитата на лицата от населението при
нормални обстоятелства посредством подходящи национални
разпоредби и ръководства.
Член 66
Оценка на дозите за лицата от населението
1.
Държавите членки правят необходимото за въвеждането на
механизми за оценката на дозите за лицата от населението,
произтичащи от разрешени практики. Обхватът на тези
разпоредби е съобразен със съответния риск от облъчване.
2.
Държавите членки правят необходимото за идентифици
рането на практики, за които се извършва оценка на дозите за
лицата от населението. Държавите членки определят практиките,
за които е необходимо тази оценка да се извърши въз основа на
реални данни, и практиките, за които е достатъчна скринингова
оценка.
3.
С цел реалистичното оценяване на дозите за лицата от
населението компетентният орган:
a) решава относно разумен обхват от проучвания, които да
бъдат осъществени, и информация, която да бъде взета
предвид, с цел да бъде определено представителното лице,
като се отчитат действителните пътища за пренос на радио
активните вещества;
б) решава относно разумната периодичност на мониторинга на
съответните параметри, както е посочено в буква а);
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iii) оценка на дозите, които представителното
определено в буква а), е възможно да получи;

лице,

г) изисква поддържането и предоставянето, при поискване, на
всички заинтересовани лица на документация относно измер
ванията на външното облъчване и замърсяването, оценките на
постъпването на радионуклиди и резултатите от оценката на
дозите, получени от представителното лице.
Член 67
Мониторинг на радиоактивните изхвърляния
1.
Държавите членки изискват предприятието, отговорно за
практики, за които е издадено разрешение за изхвърляне, да
осъществява подходящ мониторинг или ако е целесъобразно да
извършва оценка на газоаерозолните и течните изхвърляния в
околната среда при нормална експлоатация и да докладва на
компетентния орган за резултатите.
2.
Държавите членки изискват всяко предприятие, отговорно
за експлоатацията на ядрен реактор или на преработвателен
завод, да осъществява мониторинг на освобождаването на радио
активните изхвърляния и да докладва за това в съответствие със
стандартизираната информация.
Член 68
Задачи на предприятието
Държавите членки изискват предприятието да изпълнява
следните задачи:
a) да постига и поддържа оптимално ниво на защита на лицата
от населението;
б) да приема за експлоатация подходящо оборудване и
процедури за измерване и оценка на облъчването на насе
лението и радиоактивното замърсяване на околната среда;
в) да проверява ефективността и поддръжката на оборудването,
посочено в буква б), и да осигурява редовното калибриране
на средствата за измерване;
г) да се консултира с експерти по радиационна защита при
изпълнението на задачите, посочени в букви а), б) и в).
РАЗДЕЛ 2

в) прави необходимото оценките на дозите по отношение на
представителното лице да включват:
i) оценка на дозите, дължащи се на външно облъчване, като
се посочва, когато е необходимо, видът на въпросното
йонизиращо лъчение;
ii) оценка на постъпванетона радионуклиди, като се посочва
естеството на радионуклидите и, когато е необходимо,
техните физически и химически състояния, и определяне
на специфичните активности на тези радионуклиди в
храните и питейната вода или други имащи отношение
елементи от околната среда, които служат за пренос;

Ситуации на аварийно облъчване
Член 69
Аварийно реагиране
1.
Държавите членки изискват предприятието незабавно да
уведомява компетентния орган за всяка авария във връзка с
практиките, за които отговаря, както и да предприема всички
необходими действия за намаляване на последиците.
2.
Държавите членки правят необходимото в случай на
авария на тяхна територия въпросното предприятие да направи
първоначална предварителна оценка на обстоятелствата и
последиците от аварията и да оказва съдействие чрез защитни
мерки.
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3.
Държавите членки правят необходимото да бъдат пред
видени защитни мерки по отношение на:

случая, за мерките за защита на здравето, приложими за тези
лица от населението.

a) източника на йонизиращи лъчения, с цел да бъде намалено
или спряно излъчването, вкл. отделянето на радионуклиди;

2.
Предоставената информация обхваща онези елементи,
изброени в раздел Б от приложение ХII, които отговарят на
съответния вид авария.

б) околната среда, с цел да бъде намалено облъчването на лица,
произтичащо от радиоактивни вещества чрез съответните
пътища на облъчване;
в) лицата, с цел да бъде намалено облъчването им.

РАЗДЕЛ 3

Ситуации на съществуващо облъчване
Член 72
Програма за мониторинг на околната среда

4.
В случай на авария на нейна територия или извън нея,
държавата членка изисква:

Държавите членки правят необходимото да разполагат с
подходяща програма за мониторинг на околната среда.

a) организирането на подходящи защитни мерки, като се
отчитат действителните характеристики на аварията и се
съблюдава стратегията за оптимизирана защита като част от
плана за аварийно реагиране, като елементите, които трябва
да бъдат включени в плана за аварийно реагиране, са
посочени в раздел Б от приложение XI;

Член 73

б) да бъдат оценени и документирани последиците от аварията и
ефективността на защитните мерки.
5.
Ако ситуацията го изисква, държавата членка прави необ
ходимото за организирането на лечението на засегнатите лица.

Замърсени зони
1.
Държавите членки правят необходимото стратегиите за
оптимизирана защита във връзка с управлението на радио
активно замърсените зони да включват, където е приложимо,
следното:
a) цели, включително дългосрочни цели, преследвани от страте
гията, и съответните референтни нива, съгласно член 7;
б) определяне на границите на засегнатите зони и идентифи
циране на засегнатите лица от населението;

Член 70
Информация за лицата от населението, за които има
вероятност да бъдат засегнати в случай на авария
1.
Държавите членки правят необходимото лицата от населе
нието, за които има вероятност да бъдат засегнати в случай на
авария, да бъдат информирани относно приложимите за тях
мерки за защита на здравето, и действията, които те да пред
приемат в случай на такава авария.
2.
Предоставената информация включва като минимум
елементите, посочени в раздел А от приложение ХII.
3.
Тази информация се предоставя на лицата от населението,
посочени в параграф 1, без да е необходимо те да искат това.
4.
Държавите членки правят необходимото информацията да
бъде актуализирана и разпространявана редовно, както и в
случай на съществени промени. Тази информация е постоянно
достъпна за населението.

в) отчитане на необходимостта от защитни мерки и степента, в
която да бъдат прилагани спрямо засегнатите зони и лицата
от населението;
г) отчитане на необходимостта от предотвратяване или контрол
на достъпа до засегнатите зони или от налагане на огра
ничения по отношение на условията за живот в тези зони;
д) оценка на облъчването на различни групи от населението и
оценка на средствата, с които разполагат лицата, за контрол
на облъчването, на което са изложени.
2.
По отношение на зони с дълготрайно остатъчно замър
сяване, за които държавите членки са взели решение да
разрешат обитаването и възстановяването на социалните и
икономическите дейности, държавите членки правят необхо
димото, като се консултират със заинтересованите страни, да
бъдат взети мерки за осъществяване на постоянен контрол на
облъчването с цел създаване на условия за живот, които могат
да бъдат определени като нормални, включително:

Член 71
Информация за лицата от населението, действително
засегнати в случай на авария

a) определяне на подходящи референтни нива;

1.
Държавите членки правят необходимото в случай на
авария действително засегнатите лица от населението да бъдат
незабавно информирани за фактическата страна на аварията, за
стъпките, които предстои да бъдат предприети, и в зависимост от

б) изграждане на инфраструктура в подкрепа на продължа
ващите мерки за самозащита в засегнатите зони, като
например предоставянето на информация, консултации и
мониторинг;
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в) възстановителни мерки, ако е необходимо;
г) обособяване на зони, ако е необходимо.
Член 74
Облъчване от радон в закрити помещения
1.
Държавите членки установяват национални референтни
нива на концентрациите на радон в закрити помещения. Рефе
рентните нива за средногодишната обемна концентрация във
въздуха не превишават 300 Bq m–3.
2.
Съгласно посочения в член 103 национален план за
действие държавите членки насърчават действията за идентифи
циране нажилища, в които концентрациите на радон (като сред
ногодишна стойност) надвишават референтните нива, и
насърчават по целесъобразност технически или други мерки за
намаляване концентрациите на радон в тези жилища.
3.
Държавите членки правят необходимото за осигуряване на
информация на местно и национално равнище за облъчването от
радон в закрити помещения и свързаните с това рискове за
здравето, за значението на това да се извършват измервания
във връзка с радона и за съществуващите технически мерки за
намаляване на съществуващите концентрации на радон.
Член 75
Гама-лъчение от строителни материали
1.
Референтното ниво, приложимо по отношение на
външното облъчване в закрити помещения с гама-лъчение от
строителни материали, в допълнение към външното облъчване
на открито, е 1 mSv на година.
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ГЛАВА IX
ОБЩИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМПЕТ
ЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕГУЛАТОРНИЯ КОНТРОЛ
РАЗДЕЛ 1

Институционална инфраструктура
Член 76
Компетентен орган
1.
Държавите членки определят компетентен орган, който да
изпълнява задачи в съответствие с настоящата директива. Те
правят необходимото компетентният орган:
a) да е функционално отделен от всеки друг орган или орга
низация с интереси в насърчаването или използването на
практики по смисъла на настоящата директива, с цел да се
осигури действителна независимост от нежелано влияние
върху неговата регулаторна дейност.
б) да разполага със законовите правомощия и с човешките и
финансовите ресурси, които са му необходими за изпъл
нението на задълженията му.
2.
Когато в една държава членка има повече от един
компетентен орган за дадена област на компетентност, тя
определя една точка за контакт, която да осъществява комуни
кацията с компетентните органи на другите държави членки.
Ако по основателни причини не е осъществимо да бъде
съставен списък на всички подобни точки за контакт за
различните области на компетентност, държавите членки могат
да посочат една единствена точка за контакт.
3.
Държавите членки изпращат на Комисията наименованията
и адресите на точките за контакт и съответните им области на
компетентност с оглед осигуряването на бърза комуникация, ако
е необходимо, с техните органи.

2.
За строителни материали, които са определени от
държавата членка като будещи загриженост с оглед на радиаци
онната защита, като се отчита примерният списък на материали,
изложен в приложение XIII, във връзка с излъчваното от тях
гама-лъчение, държавите членки правят необходимото преди
предлагането на подобни материали на пазара:

4.
Държавите членки изпращат на Комисията всички промени
в информацията, посочена в параграф 3.

а) специфичните активности на радионуклидите, уточнени в
приложение VIII, да са определени, и

Член 77

б) на компетентния орган да се предоставя при поискване
информация за резултатите от измерванията и съответния
индекс на специфичната активност, както и за други имащи
отношение фактори посочени в приложение VIII.
3.
По отношение на видовете строителни материали,
определени в съответствие с параграф 2, които се очаква да
предизвикат дози над референтното ниво, държавите членки
вземат решение за подходящите мерки, които могат да
включват специални изисквания в националните строителни
норми или ограничения във връзка с предвиденото използване
на тези материали.

5.
Комисията съобщава информацията, посочена в параграфи
3 и 4, на всички точки за контакт в дадена държава членка и я
публикува периодично в Официален вестник на Европейския
съюз през интервали от максимум две години.

Прозрачност
Държавите членки правят необходимото информацията във
връзка с обосноваността на класовете или видовете практики,
регулирането на източниците на йонизиращо лъчение и радиа
ционната защита да се предоставя на предприятията, работ
ниците, лицата от населението, както и на пациентите и на
други лица, подложени на медицинско облъчване. Това
задължение включва и вземането на мерки, за да се гарантира,
че компетентният орган предоставя информация в рамките на
своята област на компетентност. Информацията се предоставя в
съответствие с националното законодателство и международните
задължения, при условие че това не излага на опасност други
интереси, например сигурността, които са признати в нацио
налното законодателство или по силата на международни задъл
жения.
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Член 78
Информация за оборудването
1.
Държавите членки правят необходимото всяко пред
приятие, придобиващо оборудване, което съдържа източници
на йонизиращо лъчение или генератор на йонизиращи
лъчения, да разполага с адекватна информация относно потен
циалните радиологични опасности и правилното използване,
тестване и поддръжка на това оборудване, както и с доказа
телство, че конструкцията позволява ограничаване на облъч
ванията до възможно най-ниското разумно постижимо ниво.
2.
Държавите членки правят необходимото всяко пред
приятие, придобиващо медицинско радиологично оборудване,
да разполага с адекватна информация относно оценката на
риска за пациентите и относно наличните елементи на
клиничната оценка.
Член 79
Признаване на служби и експерти
1.
Държавите членки правят необходимото да установят
режим за признаването на:
a) службите по трудова медицина;
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ятието, а в случая на външни работници, с работодателя и по
целесъобразност — със службата по трудова медицина.
Член 82
Експерт по радиационна защита
1.
Държавите членки правят необходимото експертът по
радиационна защита да предоставя компетентни становища на
предприятието по въпроси, свързани със съответствието с прило
жимите правни изисквания по отношение на професионалното
облъчване и облъчването на населението.
2.
Препоръките на експерта по радиационна защита обхващат,
където е приложимо, следните елементи, без да се ограничават
до тях:
a) оптимизацията и определянето на подходящи гранични дози;
б) плановете за нови съоръжения и пускането в експлоатация на
нови или модифицирани източници на йонизиращо лъчение
във връзка с всякакви инженерни проверки, проектни харак
теристики, параметри за безопасност и предупредителни
устройства, имащи отношение към радиационната защита;
в) категоризацията на контролираните и наблюдаваните зони;

б) дозиметричните служби;
в) експертите по радиационна защита;

г) класификацията на работниците;

г) експертите по медицинска физика.

д) програмите за мониторинг на работното място и индиви
дуален мониторинг и съответната индивидуална дозиметрия;

Държавите членки правят необходимото да се вземат нужните
мерки за осигуряване на постоянната професионална компет
ентност на тези служби и експерти.

е) подходящи средства за радиационен мониторинг;

Ако е целесъобразно, държавите членки могат да установят ред и
условия за признаването на служители по радиационна защита.
2.
Държавите членки установяват изискванията във връзка с
признаването и ги съобщават на Комисията.
3.
Комисията предоставя на държавите членки получената в
съответствие с параграф 2 информация.
Член 80
Служби по трудова медицина
Държавите членки правят необходимото службите по трудова
медицина да осъществяват медицинско наблюдение на профе
сионално облъчвани лица в съответствие с глава VI във връзка
с тяхното излагане на йонизиращо лъчение и тяхната пригодност
да изпълняват поставените им задачи, свързани с работа в среда
на йонизиращо лъчение.
Член 81
Дозиметрични служби
Държавите членки правят необходимото дозиметричните служби
да определят дозите от вътрешно или външно облъчване за
професионално облъчваните лица, подлежащи на индивидуален
мониторинг, с цел регистриране на дозата съвместно с предпри

ж) осигуряването на качеството;
з) програмата за мониторинг на околната среда;
и) мерките за управление на радиоактивните отпадъци;
й) мерките за предотвратяване на аварии и инциденти;
к) готовността и реагирането при ситуации на аварийно
облъчване;
л) програмите за обучение и преквалификация на облъчвани
работници;
м) разследването и анализа на аварии и инциденти, и съот
ветните коригиращи мерки;
н) условията на труд за бременните и кърмачките;
o) изготвянето на съответната документация, като предварителни
оценки на риска и писмени процедури;
3.
Експертът по радиационна защита при необходимост си
сътрудничи с експерта по медицинска физика.
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4.
На експерта по радиационната защита може да бъдат
възложени, ако е предвидено в националното законодателство,
задачите по радиационна защита на работниците и лицата от
населението.
Член 83
Експерт по медицинска физика
1.
Държавите членки изискват експертът по медицинска
физика да извършва дейности или предоставя специализирани
становища, ако е целесъобразно, по въпроси, свързани с радиа
ционната физика, с цел изпълнение на изискванията, съдържащи
се в глава VII и в член 22, параграф 4, буква в) от настоящата
директива.
2.
Държавите членки правят необходимото, в зависимост от
медицинската радиологична практика, експертът по медицинска
физика да носи отговорност за дозиметрията, включително физи
ческите измервания за оценка на дозата, приложена на пациента
и други лица, обект на медицинско облъчване, да дава
становища относно медицинското радиологично оборудване и
да допринася по-специално за следното:
a) оптимизацията на радиационната защита на пациентите и
други лица, обект на медицинско облъчване, включително
прилагането и използването на диагностични референтни
нива;
б) определянето и резултатите от осигуряването на качество на
медицинското радиологично оборудване;
в) приемателното изпитване на медицинско радиологично
оборудване;
г) изготвянето на технически спецификации за медицинското
радиологично оборудване и за проектирането на съоръже
нията;
д) контрола на медицинските радиологични съоръжения;
е) анализа на събитията, свързани или потенциално свързани с
аварийни или непреднамерени медицински облъчвания;
ж) избора на оборудването, необходимо за извършване на измер
ванията за целите на радиационната защита;
з) обучението на практикуващите лекари и друг персонал по
съответните аспекти на радиационната защита;
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който да наблюдава или да осъществява свързаните с радиаци
онната защита задачи в рамките на дадено предприятие.
Държавите членки изискват от предприятията да предоставят
на служителите по радиационна защита необходимите средства
за изпълнението на техните задължения. Служителят по радиа
ционна защита докладва пряко на предприятието. Държавите
членки може да изискват от работодателите на външни
работници да назначат служител по радиационната защита
според необходимостта, който да наблюдава или да осъществява
свързаните с радиационната защита задачи, когато те имат
отношение към защитата на техните работници.
2.
В зависимост от естеството на практиката задачите на
служителя по радиационна защита за подпомагане на предпри
ятието могат да включват следното:
a) уверение за това, че работата в среда на йонизиращи лъчения
се извършва в съответствие с изискванията на всички уста
новени процедури или местни правила;
б) контрол върху изпълнението на програмата за мониторинг на
работното място;
в) поддържане на подходяща документация за отчитане и
контрол на всички източници на йонизиращи лъчения;
г) извършване на периодични оценки на състоянието на съот
ветните системи за безопасност и предупреждение;
д) контрол върху изпълнението на програмата за индивидуален
мониторинг;
е) контрол върху изпълнението на програмата за медицинско
наблюдение;
ж) запознаване на новите работници по подходящ начин с
основните положения на местните правила и процедури;
з) даване на становища и бележки във връзка с работни планове;
и) изработване на работни планове;
й) предоставяне на отчети на местното ръководство;
к) участие в мерките за предотвратяване, готовност и реагиране
при ситуации на аварийно облъчване;
л) информиране и обучение на облъчвани работници;

3.
Експертът по медицинска физика при необходимост
поддържа контакти с експерта по радиационна защита.

м) поддържането на контакти с експерта по радиационна
защита.

Член 84
Служител по радиационна защита
1.
Държавите членки определят практиките, за които е необ
ходимо назначаването на служител по радиационна защита,

3.
Задачите на служителя по радиационна защита могат да
бъдат извършвани от звено по радиационна защита, създадено в
рамките на дадено предприятие, или от експерт по радиационна
защита.
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употреба източници, включително когато предприятието
обяви несъстоятелност или прекрати дейността си.

РАЗДЕЛ 2

Контрол на радиоактивните източници
Член 85

Член 88

Общи изисквания за незакритите източници
1.
Държавите членки правят необходимото за установяването
на мерки за поддържане на контрол върху откритите източници
по отношение на тяхното местоположение, използване и, ако
вече не са необходими — рециклиране или погребване.
2.
Съобразно необходимостта и доколкото е възможно,
държавите членки изискват от предприятието да води регистър
на откритите източници, за които отговаря, вкл. на тяхното
местоположение, прехвърляне, погребване или изхвърляне.
3.
Държавите членки изискват от всяко предприятие, което
притежава открит радиоактивен източник, да уведомява своев
ременно компетентния орган за всеки случай на загуба, кражба,
значителен теч или нерегламентирано използване или
изхвърляне.
Член 86
1.
Държавите членки правят необходимото за установяването
на мерки за поддържане на контрол върху закритите източници
по отношение на тяхното местоположение, използване и, ако
вече не са необходими — рециклиране или погребване.
2.
Държавите членки изискват от предприятието да води
регистър на всички закрити източници, за които отговаря, вкл.
на тяхното местоположение, прехвърляне и погребване.
3.
Държавите членки създават система, която да позволява
адекватното им информиране за всяко прехвърляне на висо
коактивни закрити източници и, според необходимостта, за
отделни прехвърляния на закрити източници.
4.
Държавите членки изискват от всяко предприятие, което
притежава закрит източник, да уведомява своевременно компет
ентния орган за всеки случай на загуба, значителен теч, кражба
или нерегламентирано използване на закрит източник.
Член 87
за

контрол на високоактивни
източници

Специфични
изисквания
за
лицензиране
високоактивни закрити източници

на

В допълнение към общите лицензионни условия, посочени в
глава V, държавите членки правят необходимото лицензът за
практика, свързана с високоактивен закрит източник, да
включва, но да не се ограничава до:
a) отговорностите;
б) минималната компетентност на персонала, включително осве
домяване и обучение;
в) минималните експлоатационни критерии за източника,
контейнера на източника и допълнителното оборудване;
г) изискванията за процедури и комуникационни връзки при
авария;

Общи изисквания за закрити източници

Изисквания
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д) правилата за работа, които да бъдат спазвани;
е) поддръжката на оборудването, източниците и контейнерите;
ж) правилното управление на извадените от употреба източници,
включително споразумения относно прехвърлянето при необ
ходимост на тези източници на производител, доставчик,
друго предприятие, което има разрешение, или съоръжение
за погребване или съхранение.
Член 89
Водене на регистри от предприятията
Държавите членки изискват регистрите за високоактивни закрити
източници да съдържат информацията, посочена в приложение
XIV, а предприятието да предоставя на компетентния орган елек
тронно или писмено копие от целия регистър или част от него
при поискване и при спазване като минимум на следните
условия:

закрити

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да се
гарантира, че преди издаването на разрешение за практики,
свързани с високоактивен закрит източник:
a) са взети подходящи мерки за безопасното управление и
контрол на източниците, включително в случаите, когато те
са извадени от употреба. С тези мерки може да се предвиди
прехвърлянето на извадени от употреба източници към
доставчика, полагането им в съоръжение за погребване или
съхранение или задължение производителят или доставчикът
да ги приеме;
б) са предвидени съответните мерки, чрез финансови гаранции
или други равностойни средства, подходящи за съответния
източник, за безопасното управление на извадени от

a) без излишно забавяне, към момента на създаването на тези
регистри, доколкото е разумно осъществимо след придоби
ването на източника;
б) на интервали от време, които се определят от държавите
членки;
в) в случай на промяна в посочената в информационния лист
ситуация;
г) без излишно забавяне, след закриването на регистрите за
определен източник, когато предприятието вече не
притежава този източник, като се посочва наименованието
на предприятието или съоръжението за погребване или съхра
нение, където е предаден източникът;
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д) без излишно забавяне, при закриването на такива регистри,
когато предприятието вече не разполага с каквито и да било
източници.

на изисквания за радиационна защита. Основната цел на тази
консултация и помощ е радиационната защита на работниците и
лицата от населението, както и обезопасяването на източника.

Регистрите на предприятието са на разположение за проверка от
компетентния орган.

Член 93

Член 90
Водене на регистри от компетентния орган
Държавите членки правят необходимото компетентният орган да
води регистри на всички предприятия, които имат разрешение да
извършват практики, свързани с използването на високоактивни
закрити източници, и на държаните от тях високоактивни
закрити източници. Тези регистри включват съответния радио
нуклид, активността към момента на производство или, ако тази
активност не е известна, активността към момента на първото
пускане на пазара или към момента, в който предприятието е
придобило източника, както и вида на източника. Компет
ентният орган редовно актуализира регистрите, като взема
предвид прехвърлянията на източниците и други фактори.
Член 91
Контрол на високоактивни закрити източници
1.
Държавите членки изискват от предприятието, което
извършва дейности, включващи високоактивни закрити
източници, да съблюдава посочените в приложение XIV изиск
вания.
2.
Държавите членки изискват от производителя, доставчика
и всяко предприятие да гарантират, че високоактивните закрити
източници и контейнерите отговарят на посочените в
приложение XVI изисквания за идентификация и обозначение.
РАЗДЕЛ 3

Безстопанствени източници
Член 92
Откриване на безстопанствени източници
1.
Държавите членки правят необходимото да бъдат взети
мерки за:

Замърсяване на метали
1.
Държавите членки насърчават създаването на системи,
които да откриват наличието на радиоактивно замърсяване в
метални изделия, внасяни от трети държави, на места като
големи инсталации за внос на метал, или във важни транспортни
възли.
2.
Държавите членки изискват от ръководството на
инсталации за рециклиране на метален скрап, при подозрения
или информация за претопяване или друга металургична
операция на безстопанствен източник, своевременно да
информират компетентния орган и изискват замърсените
материали да не се използват, предлагат на пазара или
погребват без участието на компетентния орган.
Член 94
Откриване,

управление, контрол и погребване
безстопанствени източници

на

1.
Държавите членки правят необходимото компетентният
орган да е подготвен или да е изготвил разпоредби, включително
по отношение на разпределението на отговорностите, за контрол
и откриване на безстопанствени източници и за справяне с
аварийни ситуации, дължащи се на безстопанствени източници,
както и да е изготвил подходящи планове и процедури за
аварийно реагиране.
2.
Държавите членки гарантират, че при необходимост се
организират кампании за откриването на безстопанствени
източници, останали от минали практики.
Тези кампании могат да включват финансовото участие на
държавите членки в разходите за откриването, управлението,
контрола и погребването на източниците, както и проучване
на архивите на органи и на предприятия, като например изслед
ователски институти, лаборатории за изпитване на материали
или болници.

a) повишаване на обществената осведоменост относно евенту
алното намиране на безстопанствени източници и свързаните
с тях опасности; както и

Финансови гаранции за безстопанствени източници

б) предоставяне на ръководства на лицата, които имат
подозрения или информация за присъствието на безсто
панствен източник, относно информирането на компетентния
орган и относно действията, които трябва да се предприемат.

Държавите членки правят необходимото за въвеждането на
система за финансово гарантиране или друго равностойно
средство за покриване на разходите по дейностите, които са
свързани с откриването на безстопанствени източници и биха
могли да произтекат от прилагането на член 94.

2.
Държавите членки стимулират изграждането на системи за
откриване на безстопанствени източници, там където обикновено
се предполага, че могат да се намират безстопанствени
източници, например на големите складови площадки за
метален скрап и големите инсталации за рециклиране на
метален скрап, или ако е необходимо, на големите транспортни
възли.
3.
Държавите членки правят необходимото за своевременното
предоставяне на специализирана техническа консултация и
помощ на лица, които подозират наличието на безстопанствен
източник и които обичайно не участват в дейности, подлежащи

Член 95

РАЗДЕЛ 4

Значими събития
Член 96
Съобщаване и документиране на значими събития
Държавите членки изискват от предприятието:
a) да въведе по целесъобразност система за документиране и
анализ на значими събития, свързани или потенциално
свързани с аварийни или непреднамерени облъчвания;
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б) своевременно да уведомява компетентния орган за възник
ването на всякакво значимо събитие, което води или е
вероятно да доведе до облъчване на дадено лице извън
рамките на експлоатационните граници или експлоатаци
онните условия, посочени в лицензионните изисквания по
отношение на професионалното облъчване или облъчването
на населението, или определеното от компетентния орган по
отношение на медицинското облъчване, включително резул
татите от разследването и коригиращите мерки с цел пред
отвратяване на такива събития.
РАЗДЕЛ 5

Ситуации на аварийно облъчване

17.1.2014 г.

5.
Ако е уместно, плановете за аварийно реагиране включват
съответни елементи от системата за управление на аварийни
ситуации, посочена в член 97.
Член 99
Международно сътрудничество
1.
Държавите членки си сътрудничат с други държави членки
и с трети държави за справяне с потенциални аварийни ситуации
на тяхна територия, които могат да засегнат други държави
членки или трети държави, за да се улесни организацията на
радиологичната защита в тези държави членки или в трети
държави.

Член 97
Система за управление на аварийни ситуации
1.
Държавите членки вземат предвид факта, че на тяхна
територия може да възникнат аварийни ситуации, както и че
може да бъдат засегнати от аварийни ситуации, възникнали
извън тяхната територия. Държавите членки установяват
система за управление на аварийни ситуации и подходящи адми
нистративни разпоредби за поддържането на тази система.
Системата за управление на аварийни ситуации включва
елементите, посочени в раздел А от приложение XI.
2.
Системата за управление на аварийни ситуации е съоб
разена с резултатите от оценката на потенциални ситуации на
аварийно облъчване и е в състояние да реагира ефективно при
ситуации на аварийно облъчване вследствие на практики или
непредвидени събития.
3.
В системата за управление на аварийни ситуации се
предвижда изготвянето на планове за реагиране при аварийни
ситуации с цел предотвратяване на тъканни реакции с тежки
детерминистични ефекти при всяко лице от засегнатото
население и намаляване на риска от стохастични ефекти, като
се вземат под внимание общите принципи за радиационна
защита и посочените в глава III референтни нива.
Член 98

2.
В случай на аварийна ситуация, която е възникнала на
нейна територия или е вероятно да предизвика радиологични
последствия на нейна територия, всяка държава членка своев
ременно установява контакт с всички други държави членки и
с трети държави, които може да са засегнати или има вероятност
да бъдат засегнати с цел споделяне на оценката за ситуацията на
облъчване и координиране на защитните мерки и на инфор
мацията за обществеността посредством подходящи двустранни
или международни системи за обмен на информация и коорди
нация. Тези координационни дейности не предотвратяват или
забавят необходимите действия на национално равнище.
3.
Всяка държава членка своевременно споделя информация и
сътрудничи с други имащи отношение държави членки,
засегнати трети държави и съответните международни орга
низации в случай на загуба, кражба или откриване на висо
коактивни закрити източници, други опасни радиоактивни
източници и радиоактивни материали, както и по отношение
на съответните последващи действия и разследвания, без да се
засягат приложимите изисквания за поверителност и нацио
налното законодателство.
4.
По целесъобразност всяка държава членка си сътрудничи с
други държави членки и с трети държави при преминаването от
ситуация на аварийно облъчване към ситуация на съществуващо
облъчване.

Аварийна готовност
1.
Държавите членки правят необходимото предварително да
бъдат изготвени планове за аварийно реагиране при различните
видове аварийни ситуации, идентифицирани посредством оценка
на потенциалните ситуации на аварийно облъчване.
2.
Плановете за аварийно реагиране включват елементите,
посочени в раздел Б от приложение XI.
3.
Плановете за аварийно реагиране включват и разпоредба за
преминаването от ситуация на аварийно облъчване към ситуация
на съществуващо облъчване.
4.
Държавите членки предприемат необходимите мерки,
които да гарантират, че плановете за аварийно реагиране се
подлагат на редовна проверка, преглед и, по целесъобразност,
преработване, като се вземат под внимание поуките от
предишни ситуации на аварийно облъчване и с оглед на резул
татите от участието в учения за реагиране при аварийни
ситуации на национално и международно равнище.

РАЗДЕЛ 6

Ситуации на съществуващо облъчване
Член 100
Програми във връзка със ситуации на съществуващо
облъчване
1.
Държавите членки правят необходимото за предприемането
на мерки при индикация или доказателство за облъчвания,
които не могат да бъдат пренебрегнати от гледна точка на радиа
ционната защита, за откриване и оценка на ситуации на същест
вуващо облъчване, като отчитат посочените в приложение ХVII
видове ситуации на съществуващо облъчване, както и за
определяне на съответното професионално облъчване и
облъчване на населението.
2.
Държавите членки може да преценят, като вземат под
внимание общия принцип за обоснованост, че определена
ситуация на съществуващо облъчване не дава основания за
обмислянето на защитни или възстановителни мерки.
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3.
Ситуации на съществуващо облъчване, които предизвикват
загриженост от гледна точка на радиационната защита, и за
които може да бъде възложена правна отговорност, се
подчиняват на съответните изисквания за ситуации на
планирано облъчване и съответно за такива ситуации на
облъчване се изисква уведомяване, както е уточнено в член
25, параграф 2.
Член 101
Изготвяне на стратегии
1.
Държавите членки предприемат стъпки за изготвянето на
стратегии, които да гарантират правилното управление на
ситуациите на съществуващо облъчване съразмерно на
рисковете и ефективността на защитните мерки.
2.

Всяка стратегия съдържа:

a) поставените цели;
б) подходящи референтни нива при отчитане на референтните
нива, определени в приложение I.
Член 102
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в) предоставят ръководства за управлението на облъчванията на
индивидуално или местно ниво;
г) по отношение на дейностите, които са свързани с изпол
зването на естествени радиоактивни материали и не са управ
лявани като ситуации на планирано облъчване, да пред
оставят информация за подходящите средства за мониторинг
на концентрациите и облъчванията, както и за предпри
емането на защитни мерки.
Член 103
План за действие по отношение на радона
1.
В изпълнение на член 100, параграф 1 държавите членки
изготвят национален план за действие с цел справяне с дългос
рочните рискове от облъчване от радон в жилищни сгради,
сгради с обществен достъп и работни места по отношение на
всеки източник на проникване на радон, било то от почвата,
строителните материали или водата. В плана за действие се
вземат предвид посочените в приложение ХVIII въпроси и той
редовно се актуализира.
2.
Държавите членки правят необходимото, за да се
гарантира, че са въведени подходящи мерки за предотвратяване
на проникването на радон в нови сгради. Тези мерки може да
включват специфични изисквания в националните строителни
норми.

Прилагане на стратегии
1.
Държавите членки възлагат отговорности за прилагането на
стратегии за управлението на ситуации на съществуващи
облъчвания и правят необходимото за осигуряването на
подходяща координация между съответните страни, участващи
в прилагането на възстановителни и защитни мерки. По целесъ
образност държавите членки предвиждат участие на заинтересо
ваните страни във вземането на решения, свързани с изготвянето
и прилагането на стратегии за управление на ситуации на облъч
вания.
2.
Формата, мащабът и продължителността на всички
защитни мерки, предвидени за прилагане на дадена стратегия
се оптимизират.
3.
Прави се оценка на разпределението на дозите, постигнато
в резултат на прилагането на дадена стратегия. Обмислят се понататъшни стъпки за оптимизиране на защитата и за намаляване
на всякакви облъчвания, които все още надвишават референтното
ниво.
4.
Държавите членки правят необходимото лицата, отговорни
за прилагането на стратегията, редовно да:

3.
Държавите членки идентифицират зоните, където концен
трацията на радон (в средногодишни стойности) в значителен
брой сгради се очаква да надвишава съответното национално
референтно ниво.
РАЗДЕЛ 7

Система за прилагане
Член 104
Инспекции
1.
Държавите членки изготвят система или системи за
инспекции по отношение на прилагането на разпоредбите,
приети съгласно настоящата директива, и за започване на
наблюдение и коригиращи действия, когато това е необходимо.
2.
Държавите членки правят необходимото компетентният
орган да изготви програма за инспекции, като вземе предвид
потенциалния мащаб и естеството на опасността, свързана с
практиките, обща оценка на въпросите за радиационната
защита в практиките и степента на спазване на разпоредбите,
приети съгласно настоящата директива.

a) оценяват наличните възстановителни и защитни мерки за
постигане на целите, както и ефикасността на планираните
и реализираните мерки;

3.
Държавите членки правят необходимото констатациите от
всяка инспекция да се документират и предоставят на съот
ветното предприятие. В случай че констатациите са свързани с
външен работник или работници, по целесъобразност те също
биват предоставени на работодателя.

б) предоставят информация на засегнатото население за потен
циалните рискове за здравето и за наличните средства за
намаляване на облъчването;

4.
Държавите членки правят необходимото основните
параметри на програмите за инспекции и най-важните
констатации от изпълнението ѝ да са публично достояние.
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5.
Държавите членки правят необходимото, за да се гарантира
наличието на механизми за своевременно разпространяване до
съответните страни, включително производители и доставчици
на радиационни източници, и когато е уместно — до между
народни организации, на информация за направените изводи във
връзка със защитата и безопасността, извлечени от инспекции и
от докладвани инциденти и аварии и свързаните с тях конста
тации.
Член 105
Прилагане
Държавите членки правят необходимото компетентният орган да
има правомощието да изисква от физическо или юридическо
лице да предприеме действия за отстраняване на пропуските и
за предотвратяване на повторното им допускане или да отнема,
когато е уместно, издаденото разрешение в случаите, в които
резултатите от регулаторната проверка или друга регулаторна
оценка показват, че ситуацията на облъчване не е в съответствие
с разпоредбите, приети съгласно настоящата директива.
ГЛАВА X

17.1.2014 г.

3.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на
разпоредбите на националното законодателство, което те
приемат в областта, обхваната от настоящата директива.
Член 107
Отмяна
Директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом,
97/43/Евратом и 2003/122/Евратом се отменят, считано от
6 февруари 2018 г..
Позоваванията на отменените директиви се смятат за позовавания
на настоящата директива и се четат в съответствие с таблицата за
съответствието в приложение XIX.
Член 108
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата
на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 106

Член 109

Транспониране

Адресати

1.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими за изпъл
нението на настоящата директива, в срок до 6 февруари 2018 г..
2.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях
се съдържа позоваване на настоящата директива или позова
ването се извършва при официалното публикуване на
разпоредбите. Условията и редът на позоваване се определят от
държавите членки.

Адресати на настоящата директива са държавите членки.
Съставено в Брюксел на 5 декември 2013 година.
За Съвета
Председател
R. SINKEVIČIUS

17.1.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Референтни нива при облъчване на населението, посочени в членове 7 и 101
1. Без да се засягат референтните нива, определени за еквивалентни дози, референтните нива, изразени в ефективни дози, се
определят в диапазона от 1 до 20 mSv на година за ситуации на съществуващо облъчване и от 20 до 100 mSv
(еднократно или годишно облъчване) за ситуации на аварийно облъчване.
2. В специфични ситуации може да се определи референтно ниво под посочените в точка 1 диапазони, по-специално:
a) при ситуация на аварийно облъчване може да бъде определено референтно ниво под 20 mSv, когато може да се
осигури подходяща защита, без това да води до прекомерни вреди от съответните защитни мерки или до прекалено
високи разходи;
б) при ситуация на съществуващо облъчване може да бъде определено референтно ниво под 1 mSv на година, когато
това е уместно, за специфични, свързани с даден източник облъчвания или начини на облъчване.
3. За преминаването от ситуация на аварийно облъчване към ситуация на съществуващо облъчване се определят
подходящи референтни нива, по-специално след преустановяването на дългосрочни защитни мерки, като например
временно преселване.
4. При определянето на референтните нива се вземат под внимание особеностите на преобладаващите ситуации, както и
социални критерии, които могат да включват следното:
a) за облъчвания под или равни на 1 mSv на година, обща информация за нивото на облъчване, без да се отчитат
изрично индивидуалните облъчвания;
б) в диапазона до или равен на 20 mSv на година, конкретна информация, която да позволи на отделните лица по
възможност да контролират индивидуалното си облъчване;
в) в диапазона до или равен на 100 mSv на година, оценка на индивидуалните дози и конкретна информация за
радиационните рискове и за възможните действия за намаляване на облъчванията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Радиационен тегловен фактор и тъканен тегловен фактор, посочени в член 4, точки 25 и 33
A. Радиационен тегловен фактор
Вид лъчение

wR

Фотони

1

Електрони и мюони

1

Протони и заредени пиони

2

Алфа частици, фрагментиот делене, тежки йони

20

Неутрони, En < 1 MeV

2,5 + 18,2 e-[ln(En)]

Неутрони, 1 MeV ≤ En ≤ 50 MeV

5,0 + 17,0 e-[ln(2

Неутрони, En > 50 MeV

2,5 + 3,25 e-[ln(0,04

2

/6

En)]2/6
En)]2/6

Бележка: Всички стойности се отнасят до попаднало върху тялото лъчение или, за вътрешно облъчване— до лъчението, излъчвано от
погълнатите радионуклид.

Б. Тъканен тегловен фактор
Тъкан

wT

Костен мозък (червен)

0,12

Дебело черво

0,12

Бял дроб

0,12

Стомах

0,12

Млечни жлези

0,12

Други органи и тъкани (*)

0,12

Гонади

0,08

Пикочен мехур

0,04

Хранопровод

0,04

Черен дроб

0,04

Щитовидна жлеза

0,04

Повърхност на костите

0,01

Мозък

0,01

Слюнчени жлези

0,01

Кожа

0,01

(*) Стойността wT за другите органи и тъкани (0,12) се прилага към средноаритметичната за 13-те органи и тъкани за всеки пол,
както е изброено по-долу. Другите органи и тъкани включват: надбъбречни жлези, екстраторакална област, жлъчен мехур, сърце,
бъбреци, лимфни възли, мускули, устна лигавица, панкреас, простата (мъже), тънки черва, далак, тимус, матка/ шийка на матката
(жени).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Стойности на активност, определящи високоактивните закрити източници, посочени в член 4, точка 43
За радионуклидите, които не са посочени в таблицата по-долу, съответната активност е същата като D-стойността,
определена в публикацията на МААЕ „Опасни количества радиоактивен материал (D-стойности)“, (EPR-D-VALUES 2006).
Радионуклид

Активност (TBq)

Am-241

6 × 10–2

Am-241/Be-9 (1)

6 × 10–2

Cf-252

2 × 10–2

Cm-244

5 × 10–2

Co-60

3 × 10–2

Cs-137

1 × 10–1

Gd-153

1 × 100

Ir-192

8 × 10–2

Pm-147

4 × 101

Pu-238

6 × 10–2

Pu-239/Be-9 (1)

6 × 10–2

Ra-226

4 × 10–2

Se-75

2 × 10–1

Sr-90 (Y-90)

1 × 100

Tm-170

2 × 101

Yb-169

3 × 10–1

(1) Посочената активност е тази на алфа-емитиращия радионуклид.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Обосновка на нови класове или видове практики, свързани с потребителски стоки, както е посочено в член 20
A. Всяко предприятие, което възнамерява да произвежда или внася в държава членка потребителски стоки, чието пред
назначение е вероятно да доведе до нов клас или вид практика, предоставя на компетентния орган на тази държава
членка цялата необходима информация относно:
(1) предназначението на стоката;
(2) техническите характеристики на стоката;
(3) в случай на стоки, съдържащи радиоактивни вещества, информация относно техните средства за закрепване;
(4) мощност на дозата при определени разстояния на използване на стоката, включително мощност на дозата на
разстояние 0,1 m от всяка достъпна повърхност;
(5) очаквани дози за лица, които редовно използват стоката.
Б. Компетентният орган разглежда тази информация и по-специално оценява дали:
(1) експлоатационните характеристики на потребителската стока обосновават предназначението ѝ;
(2) потребителската стока е проектирана по подходящ начин с оглед намаляване на облъчванията при нормална
употреба и вероятността и последиците от неправилна употреба или случайни облъчвания или следва да бъдат
наложени условия върху техническите и физическите характеристики на стоката;
(3) стоката е проектирана по подходящ начин, така че да отговаря на критериите за освобождаване, и, ако е
приложимо, е от одобрен тип и не изисква специфични предпазни мерки за погребване след изваждането ѝ от
употреба;
(4) стоката е етикетирана по подходящ начин и на потребителя е предоставена подходяща документация с указания за
правилна употреба и погребване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Примерен списък на практиките, свързани с облъчване при немедицински образни изследвания, както е
посочено в член 22
Практики, при които се използва медицинско радиологично оборудване:
1. Радиологична оценка на здравословното състояние с цел назначаване на работа;
2. Радиологична оценка на здравословното състояние за имиграционни цели;
3. Радиологична оценка на здравословното състояние за застрахователни цели;
4. Радиологична оценка на физическото развитие на децата и юношите с оглед на професионални занимания в областта на
спорта, танците и др;
5. Радиологична оценка на възрастта;
6. Използване на йонизиращо лъчение за откриване на скрити предмети в човешкото тяло.
Практики, при които не се използва медицинско радиологично оборудване:
1. Използване на йонизиращо лъчение за откриване на скрити предмети върху или прикрепени към човешкото тяло;
2. Използване на йонизиращо лъчение за откриване на укрити хора като част от проверката на товарите;
3. Практики, включващи използването на йонизиращо лъчение за правни цели или за целите на сигурността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Списък на промишлените сектори, включващи използването на естествени радиоактивни материали, както е
посочено в член 23
При прилагането на член 23 се взема под внимание следният списък на промишлени сектори, в които се използва естествен
радиоактивен материал, включително научно-изследователската дейност и съответните вторични процеси:
— извличане на редки земни елементи от монацит;
— производство на ториеви смеси и производство на продукти, съдържащи торий;
— преработка на ниобиева/танталова руда;
— добив на нефт и газ;
— добив на геотермална енергия;
— производство на пигмент TiO2;
— производство на термофосфор;
— цирконий и циркониева промишленост;
— производство на фосфорни торове;
— производство на цимент, поддръжка на клинкерни пещи;
— електроцентрали, работещи с изгаряне на въглища, поддръжка на котли;
— производство на фосфорна киселина;
— първично производство на желязо;
— топене на калай/олово/мед;
— съоръжения за филтриране на подземни води;
— добив на руди, различни от уранова руда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Критерии за освобождаване от уведомяване/разрешение и от контрол, както е посочено в членове 24, 26 и 30
1. Освобождаване от уведомяване/разрешение
Практики могат да бъдат освобождавани от изискванията за уведомяване или пряко, въз основа на спазване на нивата на
освобождаване (стойностите на активността (в Bq) или стойностите на специфичната активност (в kBq kg-1), определени
в раздел 2, или въз основа на по-високи стойности, които, за определени приложения, са установени от компетентния
орган и отговарят на посочените в раздел 3 общи критерии за освобождаване от уведомяване/разрешение и от контрол.
Практиките, за които се изисква уведомяване, могат да бъдат освободени от разрешение чрез закон или общ админист
ративен акт или чрез специално регулаторно решение въз основа на информацията, предоставена заедно с уведомяването
за практиката, и в съответствие с общите критерии за освобождаване, посочени в раздел 3.
2. Нива на освобождаване от уведомяване/разрешение и от контрол
а) Стойностите на общата активност (в Bq) за освобождаване от уведомяване/разрешение се отнасят за общата активност
във връзка с дадена практика и са определени в таблица Б, колона 3 за изкуствени радионуклиди и за някои
естествени радионуклиди, използвани в потребителски стоки. За други практики, в които се използват естествени
радионуклиди, тези стойности като цяло не са приложими.
б) Стойностите на специфичната активност (в kBq kg–1) за освобождаване на използваните в практиката материали са
посочени в таблица А, част 1 за изкуствените радионуклиди и в таблица А, част 2 за естествените радионуклиди.
Стойностите в таблица А, част 1 са дадени за отделни радионуклиди, където е приложимо, в това число кратко
живеещи радионуклиди в равновесие с посочения изходен нуклид. Стойностите в таблица А, част 2 се прилагат за
всички радионуклиди от веригата на разпадане на U-238 или Th-232, но за сегментите от веригата на разпадане,
които не са в равновесие с изходния радионуклид, могат да бъдат прилагани по-високи стойности.
в) Стойностите на концентрациите в таблица А, част 1 или в таблица А, част 2 се прилагат и за освобождаването от
контрол на твърди материали за повторна употреба, рециклиране, конвенционално погребване или изгаряне. За
определени специфични материали или специфични начини на облъчване могат да се определят по-високи стой
ности, като се вземат предвид насоките на Общността, включително, където е уместно, допълнителни изисквания по
отношение на повърхностната активност или изискванията за наблюдение.
г) За смеси от изкуствени радионуклиди претеглената сума на техните специфични активности или концентрации (за
различните радионуклиди, съдържащи се в една и съща матрица), разделена на съответната стойност за освобож
даване от уведомяване/разрешение, не трябва да надвишава единица. Където е уместно, това условие може да се
провери на базата на най-точните оценки на състава на сместа от радионуклиди. Стойностите в таблица А, част 2 се
прилагат отделно за всеки изходен нуклид. За някои елементи от веригата на разпадане, например Po-210 или Pb210, може да е оправдано използването на по-високи стойности, като се вземат под внимание насоките на
Общността.
д) Стойностите в таблица А, част 2 не могат да се използват за освобождаване от уведомяване/разрешение на включ
ването в строителни материали на остатъчни продукти от отрасли, преработващи естествени радиоактивни материали.
За тази цел се проверява съответствието с разпоредбите на член 75. Стойностите, определени в таблица Б, колона 3,
се прилагат за цялата наличност от радиоактивни вещества, притежавани от лице или предприятие в рамките на
определена практика във всеки един момент. Въпреки това компетентният орган може да приложи тези стойности за
по-малки обекти или обеми, например за освобождаване от уведомяване/разрешение на транспортирането или
съхранението на освободени от уведомяване/разрешение потребителски стоки, ако са изпълнени посочените в
раздел 3 общи критерии за освобождаване.
3. Общи критерии за освобождаване от уведомяване/разрешение и от контрол
а) Общите критерии за освобождаването на практики от уведомяване или разрешение или за освобождаване от контрол
на материали от разрешените практики са следните:
i) радиологичните рискове за лица, причинени от практиката, са достатъчно ниски, за да не подлежат на регу
лиране; както и
ii) видът на практиката е определен като обоснован; както и
iii) практиката поначало е безопасна.
б) За практиките, включващи малки количества радиоактивни вещества или ниски специфични активности, сравними
със стойностите за освобождаване от уведомяване/разрешение, посочени в таблица А или в таблица Б, се счита, че
изпълняват критерий iii).
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в) За практиките, включващи количества радиоактивни вещества или специфични активности под стойностите за
освобождаване от уведомяване/разрешение, посочени в таблица А, част 1 или в таблица Б, се счита, че изпълняват
критерий i) и не подлежат на допълнително разглеждане. Такъв е случаят и със стойностите в таблица А, част 2 с
изключение на рециклирането на остатъчни продукти в строителни материали или случаят със специфичните начини
на облъчване, например питейната вода.
г) В случай на умерени количества материали, определени от държавите членки за конкретни практики, стойностите на
специфичната активност, посочени в таблица Б, колона 2, могат да бъдат използвани вместо установените в таблица
А, част 1 стойности за целите на освобождаването от уведомяване/разрешение.
д) За целите на освобождаването от уведомяване или за целите на освобождаването от контрол, ако количествата
радиоактивни вещества или специфичната активност не съответстват на стойностите, установени в таблица А или
таблица Б, се прави оценка в контекста на общите критерии i)—iii) по-горе. За да бъде постигнато съответствие с
общия критерий, се представят доказателства, че работниците не следва да се класифицират като професионално
облъчвани лица и че при всякакви възможни обстоятелства, когато се налага, са спазени следните критерии за
облъчването на лица от населението:
— За изкуствени радионуклиди:
Ефективната доза, която се очаква да поеме лице от населението вследствие на освободената практика, е от
порядъка на 10 μЅv или по-малко за една година.
— За естествени радионуклиди:
Допълнителното облъчване надна преобладаващия радиационен фон от естествените източници на лъчение, която
вероятно ще поеме отделно лице вследствие на освободената дейност, е от порядъка на 1 mSv или по-малко на
година. В оценката на дозите за лица от населението се вземат под внимание не само пътищата на облъчване от
газоаерозолните или течните изхвърляния, но и пътищата на облъчване вследствие на погребването или рецик
лирането на твърди остатъчни продукти. Държавите членки могат да установят критерии за дозите под 1 mSv на
година за конкретни видове практики или начини на облъчване.
За целите на освобождаването от разрешение може да се прилагат по-малко рестриктивни дозови критерии.
ТАБЛИЦА А
Стойности на специфична активност за освобождаване от уведомяване/разрешение или от контрол на
материали, които могат да се прилагат по подразбиране за всякакви количества и за всякакви видове
твърди материали
ТАБЛИЦА A, ЧАСТ 1
Изкуствени радионуклиди
Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид

Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид

Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид

H-3

100

K-43

10

Mn-56

10

Be-7

10

Ca-45

100

Fe-52 (а)

10

C-14

1

Ca-47

10

Fe-55

1 000

F-18

10

Sc-46

0,1

Fe-59

1

Na-22

0,1

Sc-47

100

Co-55

10

Na-24

1

Sc-48

1

Co-56

0,1

Si-31

1 000

V-48

1

Co-57

1

P-32

1 000

Cr-51

100

Co-58

1

P-33

1 000

Mn-51

10

Co-58 m

10 000

S-35

100

Mn-52

1

Co-60

0,1

Cl-36

1

Mn-52 m

10

Co-60 m

1 000

Cl-38

10

Mn-53

100

Co-61

100

K-42

100

Mn-54

0,1

Co-62 m

10
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Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид

Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид
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Специфична
активност
(kBq kg–1)

Радионуклид

Ni-59

100

Mo-93

10

Te-129 m (а)

10

Ni-63

100

Mo-99 (а)

10

Te-131

100

Ni-65

10

Mo-101 (а)

10

Te-131 m (а)

10

Cu-64

100

Tc-96

1

Te-132 (а)

1

Zn-65

0,1

Tc-96 m

1 000

Te-133

10

Zn-69

1 000

Tc-97

10

Te-133 m

10

Zn-69 m (а)

10

Tc-97 m

100

Te-134

10

Ga-72

10

Tc-99

1

I-123

100

Ge-71

10 000

Tc-99 m

100

I-125

100

As-73

1 000

Ru-97

10

I-126

10

As-74

10

Ru-103 (а)

1

I-129

0,01

As-76

10

Ru-105

(а)

10

I-130

10

As-77

1 000

Ru-106 (а)

0,1

I-131

10

Se-75

1

Rh-103 m

10 000

I-132

10

Br-82

1

Rh-105

100

I-133

10

Rb-86

100

Pd-103 (а)

1 000

I-134

10

Sr-85

1

Pd-109 (а)

100

I-135

10

Sr-85 m

100

Ag-105

1

Cs-129

10

Sr-87 m

100

Ag-110 m (а)

0,1

Cs-131

1 000

Sr-89

1 000

Ag-111

100

Cs-132

10

Sr-90 (а)

1

Cd-109 (а)

1

Cs-134

0,1

Sr-91 (а)

10

Cd-115 (а)

10

Cs-134 m

1 000

Sr-92

10

Cd-115 m (а)

100

Cs-135

100

Y-90

1 000

In-111

10

Cs-136

1

Y-91

100

In-113 m

100

Cs-137 (а)

0,1

Y-91 m

100

In-114 m (а)

10

Cs-138

10

Y-92

100

In-115 m

100

Ba-131

10

Y-93

100

Sn-113 (а)

1

Ba-140

1

Zr-93

10

Sn-125

10

La-140

1

Zr-95 (а)

1

Sb-122

10

Ce-139

1

Zr-97 (а)

10

Sb-124

1

Ce-141

100

Nb-93 m

10

Sb-125 (а)

0,1

Ce-143

10

Nb-94

0,1

Te-123 m

1

Ce-144

10

Nb-95

1

Te-125 m

1 000

Pr-142

100

Nb-97 (а)

10

Te-127

1 000

Pr-143

1 000

Nb-98

10

Te-127 m (а)

10

Nd-147

100

Mo-90

10

Te-129

100

Nd-149

100
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Pm-147

1 000

Pt-197

1 000

Pu-235

100

Pm-149

1 000

Pt-197 m

100

Pu-236

1

Sm-151

1 000

Au-198

10

Pu-237

100

Sm-153

100

Au-199

100

Pu-238

0,1

Eu-152

0,1

Hg-197

100

Pu-239

0,1

Eu-152 m

100

Hg-197 m

100

Pu-240

0,1

Eu-154

0,1

Hg-203

10

Pu-241

10

Eu-155

1

Tl-200

10

Pu-242

0,1

Gd-153

10

Gd-159

100

Tl-201

100

Pu-243

1 000

Tb-160

1

Tl-202

10

Pu-244 (а)

0,1

Dy-165

1 000

Tl-204

1

Am-241

0,1

Dy-166

100

Pb-203

10

Am-242

1 000

Ho-166

100

Bi-206

1

Am-242 m (а)

0,1

Er-169

1 000

Bi-207

0,1

Am-243 (а)

0,1

Er-171

100

Po-203

10

Cm-242

10

Tm-170

100

Po-205

10

Cm-243

1

Tm-171

1 000

Po-207

10

Cm-244

1

Yb-175

100

At-211

1 000

Cm-245

0,1

Lu-177

100

Ra-225

10

Cm-246

0,1

Hf-181

1

Ra-227

100

Cm-247 (а)

0,1

Ta-182

0,1

Th-226

1 000

Cm-248

0,1

W-181

10

Th-229

0,1

Bk-249

100

W-185

1 000

Pa-230

10

Cf-246

1 000

W-187

10

Pa-233

10

Cf-248

1

Re-186

1 000

U-230

10

Cf-249

0,1

Re-188

100

U-231 (а)

100

Cf-250

1

Os-185

1

U-232 (а)

0,1

Cf-251

0,1

Os-191

100

U-233

1

Cf-252

1

U-236

10

Cf-253

100

U-237

100

Cf-254

1

U-239

100

U-240 (а)

100

Es-253

100

Np-237 (а)

1

Es-254 (а)

0,1

Np-239

100

Es-254 m (а)

10

Os-191 m
Os-193

1 000
100

Ir-190

1

Ir-192

1

Ir-194

100

Pt-191

10

Np-240

10

Fm-254

10 000

Pt-193 m

1 000

Pu-234

100

Fm-255

100
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(а) Изходните радионуклиди и техните дъщерни продукти, чиито дялове в дозата са взети предвид при изчисляването на дозата (поради
което е необходимо да бъде взето под внимание само нивото за освобождаване на изходния радионуклид), са посочени в следната
таблица:
Изходен радионуклид

Дъщерни продукти

Изходен радионуклид

Дъщерни продукти

Fe-52

Mn-52 m

Sn-113

In-113 m

Zn-69 m

Zn-69

Sb-125

Te-125 m

Sr-90

Y-90

Te-127 m

Te-127

Sr-91

Y-91 m

Te-129 m

Te-129

Zr-95

Nb-95

Te-131 m

Te-131

Zr-97

Nb-97 m, Nb-97

Te132

I-132

Nb-97

Nb-97 m

Cs-137

Ba-137 m

Mo-99

Tc-99 m

Ce-144

Pr-144, Pr-144 m

Mo-101

Tc-101

U-232

Ru-103

Rh-103 m

Th-228, Ra-224,
Rn-220, Po-216,
Pb-212, Bi-212, Tl-208

Ru-105

Rh-105 m

U-240

Np-240 m, Np-240

Ru-106

Rh-106

Np237

Pa-233

Pd-103

Rh-103 m

Pu-244

Pd-109

Ag-109 m

U-240, Np-240 m,
Np-240

Ag-110 m

Ag-110

Am-242 m

Np-238

Cd-109

Ag-109 m

Am-243

Np-239

Cd-115

In-115 m

Cm-247

Pu-243

Cd-115 m

In-115 m

Es-254

Bk-250

In-114 m

In-114

Es-254 m

Fm-254

За радионуклиди, които не са включени в таблица А, част 1, компетентният орган определя подходящи стойности за
количествата и специфичната активност на единица маса, където това е необходимо. Така определените стойности допълват
тези в таблица А, част 1.
ТАБЛИЦА А ЧАСТ 2
естествени радионуклиди
Стойности, неподлежащи на регулиране или за нива за освобождаване от контрол за естествени радионуклиди в твърди
материали, намиращи се вравновесие със своите дъщерни продукти:
Естествени радионуклиди от семейството на U-238

1 kBq kg-1

Естествени радионуклиди от семейството на Th-232

1 kBq kg-1

K-40

10 kBq kg-1
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ТАБЛИЦА Б
Стойности на обща активност за освобождаване (колона 3) и на стойности за специфична активност в умерени
количества от всякакъв вид материали (колона 2)

Радионуклид

Специфична
активност
(kBq kg-1)

Активност
(Bq)

Радионуклид

Специфична
активност
(kBq kg-1)

Активност
(Bq)

H-3

1 × 106

1 × 109

Ni-65

1 × 101

1 × 106

Be-7

1 × 103

1 × 107

Cu-64

1 × 102

1 × 106

C-14

1 × 10

4

7

Zn-65

1 × 10

1

1 × 106

O-15

1 × 102

1 × 109

Zn-69

1 × 104

1 × 106

1

6

Zn-69 m

1 × 10

2

1 × 106

1 × 10

F-18

1 × 10

Na-22

1 × 101

1 × 106

Ga-72

1 × 101

1 × 105

Na-24

1 × 10

1

5

Ge-71

1 × 10

4

1 × 108

Si-31

1 × 103

1 × 106

As-73

1 × 103

1 × 107

3

5

As-74

1 × 10

1

1 × 106

1 × 10
1 × 10

P-32

1 × 10

P-33

1 × 105

1 × 108

As-76

1 × 102

1 × 105

S-35

1 × 10

5

8

As-77

1 × 10

3

1 × 106

Cl-36

1 × 104

1 × 106

Se-75

1 × 102

1 × 106

Cl-38

1 × 10

1

5

Br-82

1 × 10

1

1 × 106

Ar-37

1 × 106

1 × 108

Kr-74

1 × 102

1 × 109

Ar-41

1 × 10

2

1 × 10

9

Kr-76

1 × 10

2

1 × 109

K-40 (1)

1 × 10

2

1 × 10

6

Kr-77

1 × 10

2

1 × 109

K-42

1 × 102

1 × 106

Kr-79

1 × 103

1 × 105

K-43

1 × 10

1

6

Kr-81

1 × 10

4

1 × 107

Ca-45

1 × 104

1 × 107

Kr-83 m

1 × 105

Ca-47

1 × 10

1

6

Sc-46

1 × 101

1 × 106

Sc-47

1 × 10

2

6

Sc-48

1 × 101

1 × 105

1

5

1 × 10
1 × 10
1 × 10

1 × 10
1 × 10
1 × 10

5

Kr-85

1 × 10

Kr-85 m

1 × 103

1 × 1012
1 × 104
1 × 1010

Kr-87

1 × 10

2

1 × 109

Kr-88

1 × 102

1 × 109

Rb-86

1 × 10

2

1 × 105

Sr-85

1 × 102

1 × 106

2

1 × 107

V-48

1 × 10

Cr-51

1 × 103

1 × 107

1

5

Sr-85 m

1 × 10

Sr-87 m

1 × 102

1 × 106

Sr-89

1 × 10

3

1 × 106

Sr-90 (b)

1 × 102

1 × 104

1 × 10

1

1 × 105

Sr-92

1 × 10

1

1 × 106

Y-90

1 × 103

1 × 105

Y-91

1 × 10

3

1 × 106

Y-91 m

1 × 102

1 × 106

2

1 × 105

1 × 102

1 × 105

3

1 × 107

1 × 101

1 × 106

1

1 × 105

1 × 104

1 × 107

1

1 × 106

1 × 10

Mn-51

1 × 10

Mn-52

1 × 101

1 × 105

1

5

1 × 10

Mn-52 m

1 × 10

Mn-53

1 × 104

1 × 109

Mn-54

1 × 10

1

1 × 10

6

Mn-56

1 × 10

1

1 × 10

5

Fe-52

1 × 101

1 × 106

Fe-55

1 × 10

4

6

Fe-59

1 × 101

1 × 106

1

6

Y-92
Y-93

1 × 10

1 × 10

Sr-91

Co-55

1 × 10

Co-56

1 × 101

1 × 105

Co-57

1 × 10

2

6

Zr-93

Co-58

1 × 101

1 × 106

Zr-95

4

7

1 × 10
1 × 10

1 × 10
(b )

1 × 10

Co-58 m

1 × 10

Co-60

1 × 101

1 × 105

3

6

Nb-94

1 × 10

Nb-95

1 × 101

1 × 106

Nb-97

1 × 10

1

1 × 106

1

1 × 105
1 × 106

1 × 10

Zr-97

(b )

Nb-93 m

1 × 10

Co-60 m

1 × 10

Co-61

1 × 102

1 × 106

1 × 10

1

1 × 10

5

Ni-59

1 × 10

4

1 × 10

8

Nb-98

1 × 10

Ni-63

1 × 105

1 × 108

Mo-90

1 × 101

Co-62 m

1 × 10
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Активност
(Bq)

Mo-93

1 × 103

1 × 108

I-129

1 × 102

1 × 105

Mo-99

1 × 102

1 × 106

I-130

1 × 101

1 × 106

1

6

I-131

1 × 10

2

1 × 106

1 × 10

Mo-101

1 × 10

Tc-96

1 × 101

1 × 106

I-132

1 × 101

1 × 105

3

7

I-133

1 × 10

1

1 × 106

I-134

1 × 101

1 × 105

I-135

1 × 10

1

1 × 106

Xe-131 m

1 × 104

1 × 104

3

1 × 104

Tc-96 m

1 × 10

Tc-97

1 × 103

1 × 108

3

7

1 × 10

Tc-97 m

1 × 10

Tc-99

1 × 104

1 × 107

2

7

Xe-133

1 × 10

1 × 10
1 × 10

Tc-99 m

1 × 10

Ru-97

1 × 102

1 × 107

Xe-135

1 × 103

2

6

Cs-129

1 × 10

2

1 × 105

1 × 101

1 × 106

Cs-131

1 × 103

1 × 106

1 × 10

2

1 × 10

5

Cs-132

1 × 10

1

1 × 105

Rh-103 m

1 × 10

4

1 × 10

8

Cs-134 m

1 × 10

3

1 × 105

Rh-105

1 × 102

1 × 107

Cs-134

1 × 101

1 × 104

Pd-103

1 × 10

3

8

Cs-135

1 × 10

4

1 × 107

Pd-109

1 × 103

1 × 106

Cs-136

1 × 101

1 × 105

Ag-105

1 × 10

2

6

Cs-137 (b)

1 × 10

1

1 × 104

Ag-108 m

1 × 101

1 × 106

Cs-138

1 × 101

1 × 104

Ag-110 m

1 × 10

1

6

Ba-131

1 × 10

2

1 × 106

Ag-111

1 × 103

1 × 106

Ba-140 (b)

1 × 101

1 × 105

Cd-109

1 × 10

4

6

La-140

1 × 10

1

1 × 105

Cd-115

1 × 102

1 × 106

Ce-139

1 × 102

1 × 106

3

6

Ce-141

2

1 × 107

Ce-143

1 × 102

1 × 106

2

1 × 105

1 × 10

Ru-103
Ru-105
Ru-106

(b )

1 × 10

1 × 10
1 × 10
1 × 10
1 × 10

Cd-115 m

1 × 10

In-111

1 × 102

1 × 106

2

6

Ce-144
Pr-142

1 × 102

1 × 105

Pr-143

1 × 10

4

1 × 106

2

1 × 106

1 × 10

1 × 10

1 × 1010

In-113 m

1 × 10

In-114 m

1 × 102

1 × 106

In-115 m

1 × 10

2

1 × 10

6

Sn-113

1 × 10

3

1 × 10

7

Nd-147

1 × 10

Sn-125

1 × 102

1 × 105

Nd-149

1 × 102

1 × 106

Sb-122

1 × 10

2

4

Pm-147

1 × 10

4

1 × 107

Sb-124

1 × 101

1 × 106

Pm-149

1 × 103

1 × 106

Sb-125

1 × 10

2

6

Sm-151

1 × 10

4

1 × 108

Te-123 m

1 × 102

1 × 107

Sm-153

1 × 102

1 × 106

Te-125 m

1 × 10

3

7

Eu-152

1 × 10

1

1 × 106

Te-127

1 × 103

1 × 106

Eu-152 m

1 × 102

1 × 106

3

7

Eu-154

1 × 10

1

1 × 106

1 × 10

1 × 10
1 × 10
1 × 10

(b )

1 × 10

Te-127 m

1 × 10

Te-129

1 × 102

1 × 106

Eu-155

1 × 102

1 × 107

3

6

Gd-153

1 × 10

2

1 × 107

Gd-159

1 × 103

1 × 106

Tb-160

1 × 10

1

1 × 106

3

1 × 106

1 × 10

Te-129 m

1 × 10

Te-131

1 × 102

1 × 105

1 × 10

1

1 × 10

6

Te-132

1 × 10

2

1 × 10

7

Dy-165

1 × 10

Te-133

1 × 101

1 × 105

Dy-166

1 × 103

1 × 106

1

5

Ho-166

1 × 10

3

1 × 105

Er-169

1 × 104

1 × 107

Er-171

1 × 10

2

1 × 106

Tm-170

1 × 103

1 × 106

Tm-171

4

1 × 108

Te-131 m

1 × 10

Te-133 m

1 × 10

Te-134

1 × 101

1 × 106

2

7

1 × 10

I-123

1 × 10

I-125

1 × 103

1 × 106

I-126

2

6

1 × 10

1 × 10
1 × 10

1 × 10

BG
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активност
(kBq kg-1)
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Yb-175

1 × 103

1 × 107

Ra-228 (b)

1 × 101

1 × 105

Lu-177

1 × 103

1 × 107

Ac-228

1 × 101

1 × 106

Hf-181

1 × 10

1

6

Th-226 (b)

1 × 10

3

1 × 107

Ta-182

1 × 101

1 × 104

Th-227

1 × 101

1 × 104

W-181

1 × 10

3

7

0

1 × 104

W-185

1 × 104

1 × 107

1 × 100

1 × 103

W-187

1 × 10

2

6

Th-230

0

1 × 104

Re-186

1 × 103

1 × 106

Th-231

1 × 103

1 × 107

Re-188

1 × 10

2

5

Th-234

3

1 × 105

Os-185

1 × 101

1 × 106

Pa-230

1 × 101

1 × 106

Os-191

1 × 10

2

7

Pa-231

1 × 10

0

1 × 103

Os-191 m

1 × 103

1 × 107

Pa-233

1 × 102

1 × 107

1 × 10

2

1 × 10

6

1 × 10

1

1 × 105

Ir-190

1 × 10

1

1 × 10

6

U-231

1 × 10

2

1 × 107

Ir-192

1 × 101

1 × 104

U-232 (b)

1 × 100

1 × 103

Ir-194

1 × 10

2

5

U-233

1 × 10

1

1 × 104

Pt-191

1 × 102

1 × 106

U-234

1 × 101

1 × 104

3

7

U-235 (b)

1 × 10

1

1 × 104

U-236

1 × 101

1 × 104

U-237

1 × 10

2

1 × 106

U-238 (b)

1 × 101

1 × 104

2

1 × 106

1 × 103

1 × 107

1

1 × 106

1 × 100

1 × 103

2

1 × 107

Os-193

1 × 10
1 × 10
1 × 10
1 × 10
1 × 10

1 × 10

Pt-193 m

1 × 10

Pt-197

1 × 103

1 × 106

2

6

1 × 10

Th-228

Th-229 (b)

1 × 10

Au-198

1 × 102

1 × 106

Au-199

1 × 10

2

6

U-239

Hg-197

1 × 102

1 × 107

U-240

2

6

1 × 10

1 × 10
1 × 10

(b )

U-230

Pt-197 m

1 × 10

1 × 10

(b )

1 × 10

Hg-197 m

1 × 10

Hg-203

1 × 102

1 × 105

1

6

Np-239

1 × 10

Np-240

1 × 101

1 × 106

Pu-234

1 × 10

2

1 × 107

2

1 × 107

1 × 10

U-240

1 × 10

(b )

Np-237 (b)

Tl-200

1 × 10

Tl-201

1 × 102

1 × 106

Tl-202

1 × 10

2

1 × 10

6

Tl-204

1 × 10

4

1 × 10

4

Pu-235

1 × 10

Pb-203

1 × 102

1 × 106

Pu-236

1 × 101

1 × 104

1

4

Pu-237

1 × 10

3

1 × 107

1 × 10

Pb-210 (b)

1 × 10

Pb-212 (b)

1 × 101

1 × 105

Pu-238

1 × 100

1 × 104

1

5

Pu-239

1 × 10

0

1 × 104

1 × 10

Bi-206

1 × 10

Bi-207

1 × 101

1 × 106

Pu-240

1 × 100

1 × 103

Bi-210

1 × 10

3

6

Pu-241

1 × 10

2

1 × 105

Bi-212 (b)

1 × 101

1 × 105

Pu-242

1 × 100

1 × 104

1

6

Pu-243

1 × 10

3

1 × 107

Pu-244

1 × 100

1 × 104

0

1 × 104

1 × 103

1 × 106

1 × 10

0

1 × 104

Am-243 (b)

1 × 10

0

1 × 103

1 × 10
1 × 10

Po-203

1 × 10

Po-205

1 × 101

1 × 106

Po-207

1 × 10

1

6

Am-241

Po-210

1 × 101

1 × 104

Am-242

At-211

1 × 10

3

1 × 10

7

Rn-220 (b)

1 × 10

4

1 × 10

7

Rn-222 (b)

1 × 101

1 × 108

Cm-242

1 × 102

1 × 105

Ra-223 (b)

1 × 10

2

5

Cm-243

1 × 10

0

1 × 104

Ra-224 (b)

1 × 101

1 × 105

Cm-244

1 × 101

1 × 104

2

5

Cm-245

1 × 10

0

1 × 103

Cm-246

1 × 100

1 × 103

Cm-247

0

1 × 104

1 × 10
1 × 10

1 × 10

Ra-225

1 × 10

Ra-226 (b)

1 × 101

1 × 104

2

6

Ra-227

1 × 10

1 × 10
1 × 10

Am-242 m

1 × 10
(b)

1 × 10
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Cm-248

1 × 100

1 × 103

Cf-253

1 × 102

1 × 105

Bk-249

1 × 103

1 × 106

Cf-254

1 × 100

1 × 103

Cf-246

1 × 10

3

6

Es-253

1 × 10

2

1 × 105

Cf-248

1 × 101

1 × 104

Es-254

1 × 101

1 × 104

Cf-249

1 × 10

0

1 × 10

3

Cf-250

1 × 10

1

1 × 104

Es-254 m

1 × 102

1 × 106

Cf-251

1 × 100

1 × 103

Fm-254

1 × 104

1 × 107

Cf-252

1 × 101

1 × 104

Fm-255

1 × 103

1 × 106

1 × 10

(1) Освобождават се калиеви соли, когато са в количества под 1 000 kg.
(b) Изходните радионуклиди и техните дъщерни продукти, чиито дялове в дозата са взети предвид при изчисляването на дозата (поради
което е необходимо да бъде взето под внимание само нивото за освобождаване на изходния радионуклид), са посочени, както следва:
Изходен радионуклид

Дъщерни продукти

Sr-90

Y-90

Zr-93

Nb-93 m

Zr-97

Nb-97

Ru-106

Rh-106

Ag-108 m

Ag-108

Cs-137

Ba-137 m

Ba-140

La-140

Ce-144

Pr-144

Pb-210

Bi-210, Po-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Bi-212

Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220

Po-216

Rn-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228

Ac-228

Th-226

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Th-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234

Pa-234 m

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234 m

U-240

Np-240 m

Np237

Pa-233

Am-242 m

Am-242

Am-243

Np-239
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Определение и използване на индекса специфична активност за гама-лъчението, излъчвано от строителни
материали, както е посочено в член 75
За целите на член 75, параграф 2 се определят специфичните активности на съдържащите се в определени видове
строителни материали първични радионуклиди Ra-226, Th-232 (или неговия продукт от разпадането Ra-228) и K-40.
Индексът на специфична активност I се изчислява по следната формула:
I = CRa226/300 Bq/kg + CTh232/200 Bq/kg + CK40/3 000 Bq/kg
където CRa226, CTh232 и CK40 са специфичните активности, изразени в Bq/kg, на съответните радионуклиди в строителния
материал.
Индексът е свързан с дозата гама-лъчение над обичайното облъчване на открито в сграда, построена с определен строителен
материал. Индексът се прилага за строителния материал, а не за неговите компоненти, с изключение на случаите, когато
тези компоненти са строителни материали на свой ред и като такива се оценяват отделно. За прилагането на индекса за
такива компоненти, по-специално за отпадъци от отраслите, преработващи естествени радиоактивни материали, рецик
лирани в строителни материали, трябва да се прилага подходящ коефициент на разпределение. Стойност 1 на индекса на
специфична активност може да бъде използвана като консервативен скринингов инструмент за идентифициране на мате
риалите, които могат да доведат до надвишаване на референтните нива, определени в член 75, параграф 1. При изчисля
ването на дозата трябва да се вземат предвид други фактори като плътност и дебелина на материала, както и фактори,
свързани с вида на сградата и предназначението на материала (основен или облицовъчен).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Примерен списък с информацията във връзка със заявленията за лиценз, както е посочено в член 29
a) отговорности и организационни правила за защита и безопасност;
б) компетентност на персонала, включително информираност и обучение;
в) конструктивни характеристики на съоръжението и на източниците на йонизиращи лъчения;
г) очаквано професионално облъчване и облъчване на населението при нормална експлоатация;
д) оценка на безопасността на дейностите и на съоръжението с цел:
i) идентифициране на начини, по които биха могли да възникнат потенциални облъчвания или аварийни и непред
намерени медицински облъчвания;
ii) оценка, доколкото е възможно, на вероятността от възникване на потенциални облъчвания и тяхната величина;
iii) оценка на качеството и обхвата на правилата за защита и безопасност, включително технически характеристики,
както и административни процедури;
iv) определяне на експлоатационните граници и експлоатационните условия;
е) процедури при извънредни ситуации;
ж) поддръжка, проверка, инспектиране и обслужване с оглед да се гарантира, че източникът и съоръжението продължават
да съответстват на конструкционните изисквания, експлоатационните граници и експлоатационните условия в хода на
тяхната експлоатация;
з) управление на радиоактивни отпадъци и процедури за погребване на такива отпадъци в съответствие с приложимите
регулаторни изисквания;
и) управление на извадени от употреба източници;
й) осигуряване на качеството.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
Система от данни от индивидуален радиологичен мониторинг, както е посочено в членове 43, 44 и 51
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Системата за данни от индивидуалния радиологичен мониторинг, създадена от държава членка, може да бъде реализирана
или като мрежа, или като национален дозов регистър. Тази система за данни може да включва издаването на документи за
индивидуален радиологичен мониторинг за външни работници.
1. Всяка система за данни на държавите членки във връзка с индивидуалния радиологичен мониторинг на професионално
облъчвани лица съдържа следните раздели:
a) данни за самоличността на работника;
б) данни за медицинското наблюдение на работника;
в) данни за предприятието на работника, а за външните работници — за техния работодател;
г) резултатите от индивидуалния мониторинг на професионално облъчваното лице.
2. Компетентните органи на държавите членки вземат необходимите мерки за предотвратяването на фалшификации,
злоупотреби или нерегламентирано влизане в системата за данни във връзка с индивидуалния радиологичен мони
торинг.
A. Данни, които следва да бъдат включени в системата за данни от индивидуалния радиологичен мониторинг
3. Личните идентификационни данни на работника включват:
a) фамилно име;
б) собствено име;
в) пол;
г) дата на раждане;
д) националност; както и
е) уникален идентификационен номер.
4. Данните за предприятието включват наименование, адрес и уникален идентификационен номер на предприятието.
5. Данните за работодателя на работника включват:
a) име, адрес и уникален идентификационен номер на работодателя;
б) началната дата на индивидуалния мониторинг; и ако има такава, крайната дата;
в) категоризацията на работника съгласно член 40.
6. Резултатите от индивидуалния мониторинг на професионално облъчваното лице включват официалните данни за доза
(година; ефективна доза в mSv; в случай на неравномерно облъчване — еквивалентните дози в различните части на
тялото в mSv; и в случай на постъпване на радионуклиди — очакваната ефективна доза в mSv);
Б. Данни за външни работници, които следва да се предоставят посредством системата за данни от индиви
дуалния радиологичен мониторинг
1. Преди началото на всяка дейност работодателят на външния работник предоставя на предприятието следните данни
посредством системата за данни от индивидуалния радиологичен мониторинг:
a) данни за назначаването на работа на външния работник съгласно раздел А, точка 5;
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б) данните за медицинското наблюдение на работника включват:
i) медицинската класификация на работника съгласно член 45 (годен, годен при определени условия, непригоден).
ii) информация за всякакви ограничения за работа, свързана с йонизиращо лъчение;
iii) дата на последния периодичен медицински преглед; както и
iv) срок на валидност на резултатите;
в) резултатите от индивидуалния мониторинг на облъчванията на външния работник съгласно раздел А, точка 6, и
поне за последните пет календарни години, вкл. текущата година.
2. След приключването на всяка задача предприятието въвежда или е въвело в системата с данни от индивидуален
радиологичен мониторинг следните данни:
a) периода, за който е извършвана дейността;
б) оценка на всяка ефективна доза, получена от външния работник (за периода, за който е извършвана дейността);
в) в случай на неравномерно облъчване, оценка на еквивалентните дози в различните части на тялото;
г) в случай на постъпване на радионуклиди, оценка на получената или на очакваната ефективна доза.
В. Разпоредби относно документа за индивидуален радиологичен мониторинг
1. Държавите членки могат да вземат решение за издаване на документ за индивидуален радиологичен мониторинг за
всеки външен работник.
2. Документът не може да бъде прехвърлян.
3. Държавите членки вземат необходимите мерки, така че да се предотврати едновременното издаване на повече от един
валиден документ за индивидуален радиологичен мониторинг за даден работник.
4. В допълнение към информацията, изисквана в част А и част Б, документът включва наименованието и адреса на
издаващия орган и датата на издаване.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Системи за управление на аварийни ситуации и планове за аварийно реагиране, както е посочено в членове 69,
97 и 98
A. Елементи, които следва да бъдат включени в системата за управление на аварийни ситуации
1.

Оценка на потенциалните аварийни ситуации на облъчване и на съответното облъчване на населението и аварийно
професионално облъчване;

2.

Ясно разпределение на отговорностите на лицата и организациите, на които е възложена роля в мерките за аварийна
готовност и аварийно реагиране;

3.

Създаване на съответните нива на планове за аварийно реагиране, свързани с определено съоръжение или човешка
дейност;

4.

Надеждни комуникации и ефикасни и ефективни мерки за сътрудничество и координация в рамките на обекта и на
подходящо национално и международно равнище;

5.

Здравна защита на аварийните работници;

6.

Мерки за подаването на предварителна информация и обучение на аварийните работници и на всички други лица,
които имат задължения или отговорности по отношение на аварийното реагиране, включително провеждане на
редовни учения;

7.

Мерки за индивидуален мониторинг или оценка на индивидуалните дози на аварийните работници и за водене на
дозови регистри;

8.

Мерки за информиране на населението;

9.

Участие на заинтересованите страни;

10. Преминаване от ситуация на аварийно облъчване към ситуация на съществуващо облъчване, включително възстано
вяване и ликвидиране на последствията.
Б.

Елементи, които планът за аварийно реагиране следва да включва
По отношение на аварийната готовност:
1. Референтни нива за облъчването на населението, като се вземат предвид критериите, посочени в приложение I;
2. Референтни нива за аварийното професионално облъчване, като се взема предвид член 53.
3. Оптимизирани стратегии за защита на лица от населението, които може да бъдат облъчени, при различни пред
полагаеми събития и съответни сценарии;
4. Предварително определени общи критерии за специални защитни мерки;
5. Стандартни задействащи фактори или оперативни критерии, като например характерни признаци и показатели за
условията на място;
6. Разпоредби за бърза координация между организациите, на които е възложена роля в мерките за аварийна
готовност и аварийно реагиране, както и с всички други държави членки и с трети страни, които могат да
участват или за които има вероятност да бъдат засегнати;
7. Мерки за преразглеждане и преработване на плана за аварийно реагиране с оглед отчитане на промените или
направените изводи от проведени учения или събития.
Мерките за преразглеждане на тези елементи се изготвят предварително в съответствие с подходящите мерки по
време на дадена ситуация на аварийно облъчване с оглед адаптиране към динамиката на преобладаващите условия в
хода на реагирането.
По отношение на аварийното реагиране:
Реагирането при ситуация на аварийно облъчване се предприема чрез своевременно изпълнение на мерките за аварийна
готовност, включително, но не само:
1. Незабавно прилагане на защитните мерки, по възможност преди възникване на облъчване с йонизиращо лъчение;
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2. Оценяване на ефективността на стратегиите и на извършените дейности и приспособяването им в съответствие с
преобладаващата ситуация;
3. Съпоставяне на дозите спрямо приложимото референтно ниво, като специално внимание се отделя на онези групи,
чиито дози надвишават референтното ниво;
4. Прилагане на допълнителни стратегии за защита, където е необходимо, въз основа на преобладаващите условия и
наличната информация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Информация за лицата от населението относно мерките за здравна защита, които да се прилагат, и стъпките,
които да се предприемат в случай на радиационна авария, както е посочено членове 70 и 71
A. Предварителна информация за лицата от населението, за които има вероятност да бъдат засегнати от
радиационна авария:
1. Основни факти за радиоактивността и последиците от нея за хората и околната среда.
2. Различните видове радиационни аварии и последиците от тях за населението и околната среда.
3. Спешни мерки, предвидени за предупреждение, защита и подпомагане на населението в случай на радиационна авария.
4. Подходяща информация за действията, които трябва да бъдат предприети от населението в случай на радиационна
авария.
Б. Информация, която следва да се предостави на засегнатите лица от населението в случай на радиационна
авария
1. Въз основа на предварително изготвения в държавата членка план за аварийно реагиране действително засегнатите от
радиационна авария лица от населението незабавно и редовно получават:
a) информация за вида на възникналата авария и, ако е възможно, за нейните характеристики (местоположение,
граници и вероятно развитие);
б) съвети за защита, които в зависимост от вида на аварията могат:
i) да обхващат следното: ограничения върху консумирането на определени хранителни продукти и вода, за които
има вероятност да са замърсени, основни правила за хигиена и деконтаминация, препоръки за оставане в закрити
помещения, раздаване и използване на защитни вещества, организация на евакуация;
ii) да са придружени, където е необходимо, от специални предупреждения за определени групи от населението;
в) съобщения, в които се препоръчва съблюдаване на инструкции или исканията на компетентния орган.
2. Ако аварията е предшествана от предалармена фаза, лицата от населението, които е вероятно да бъдат засегнати,
получават още в тази фаза информация и съвети, като например:
а) призоваване на засегнатите лица от населението да настроят приемниците си на съответните информационни канали;
б) подготвителни съвети към учреждения с определени колективни отговорности,
в) препоръки към особено засегнати професионални групи.
3. Ако времето позволява, информацията и съветите се допълват с напомняне на основните факти за радиоактивността и
последиците от нея за хората и околната среда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
Примерен списък на видовете строителни материали, разглеждани по отношение на излъчваното от тях
гама-лъчение, както е посочено в член 75
1. Естествени материали
a) Алуминиеви шисти.
б) Строителни материали или добавки от естествен вулканичен произход, като например:
— гранитоиди (като гранит, сиенит и ортогнайс);
— порфир;
— туф;
— пуцолан (пуцоланова пепел);
— лава.
2. Материали, съдържащи остатъчни продукти от отраслите, които преработват естествени радиоактивни материали, като
например:
летлива пепел;
фосфогипс;
фосфориста шлака;
калаена шлака;
медна шлака;
червена кал (остатъчен продукт от производството на алуминий);
остатъчни продукти от производството на стомана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV
Изисквания за предприятията, отговарящи за високоактивен закрит източник, както е посочено в член 91
Всяко предприятие, което отговаря за високоактивен закрит източник:
а) гарантира, че съответните изпитвания, като например изпитвания за херметичност, основани на международни стан
дарти, се провеждат редовно с цел контролиране и поддържане на целостта на всеки източник;
б) потвърждава на установени интервали, които може да бъдат определени от държавите членки, че всеки източник, а
когато това е необходимо, и оборудването, в което се намира източникът, се намират винаги на мястото на тяхната
употреба или съхранение и са във видимо добро състояние;
в) гарантира, че всеки стационарен или мобилен източник е обект на подходящи документирани мерки, като например
писмени протоколи и процедури, целящи да предотвратят нерегламентиран достъп, както и загуба или кражба на
източника или поражения, причинени от огън;
г) известява своевременно компетентния орган за загуба, кражба, изтичане или нерегламентирана употреба на източника,
извършва проверка на целостта на всеки източник след всяко събитие, включително пожар, което би могло да го
повреди, и при необходимост информира компетентния орган за тези събития и за предприетите мерки;
д) връща всеки изваден от употреба източник на доставчика или го предава в съоръжение за дългосрочно съхранение или
погребване, или го прехвърля на друго предприятие, притежаващо съответното разрешително, освен ако не е предвидено
друго от компетентния орган, в разумен срок след преустановяване на употребата на източника;
е) преди прехвърлянето проверява дали получателят притежава съответния лиценз;
ж) своевременно уведомява компетентния орган за всеки инцидент или авария, от които произтича непреднамерено
облъчване на работник или на лице от населението.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
Идентификация и обозначение на високоактивни закрити източници, както е посочено в член 91
1. Производителят или доставчикът прави необходимото, за да се гарантира, че:
a) Всеки високоактивен закрит източник носи уникален идентификационен номер. Този номер се гравира или отпечатва
върху източника, когато това е практически възможно.
Номерът се гравира или отпечатва и върху контейнера на източника. Ако това е невъзможно или в случай че са
използвани транспортни контейнери за многократна употреба, върху контейнера на източника фигурират поне данни
за естеството на източника.
б) Контейнерът на източника, а когато това е възможно, и самият източник са маркирани или носят съответния
предупредителен знак за радиационна опасност.
2. Производителят предоставя снимка на вида конструкция на всеки произведен източник и на типичния контейнер на
източника.
3. Предприятието прави необходимото, за да се гарантира, че всеки от източниците е съпроводен от писмена информация,
в която се посочва, че източникът е идентифициран и е обозначен в съответствие с параграф 1 и че маркировките и
знаците, посочени в параграф 1, остават четливи. Информацията включва снимки на източника, на неговия контейнер,
транспортната му опаковка, устройството и оборудването, ако е уместно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
Примерен списък на видовете съществуващи ситуации на облъчване, както е посочено в член 100
a) Облъчване вследствие на замърсяване на територии с остатъчни радиоактивни материали от:
i) минали дейности, които никога не са подлежали на регулаторен контрол или не са били регулирани в съответствие
с посочените в настоящата директива изисквания;
ii) авария, след като ситуацията на аварийно облъчване е била обявена за приключена, както е предвидено в системата
за управление на аварийни ситуации;
iii) остатъчни продукти от минали дейности, за които предприятието вече не носи законова отговорност;
б) облъчване от естествени радиационни източници, включително:
i) облъчване от радон и торон в закрити помещения, на работното място, в жилищни и други сгради;
ii) външно облъчване в закрити помещения от строителни материали;
в) облъчване от потребителски стоки, с изключение на хранителни продукти, храни за животни и питейна вода,
съдържащи:
i) радионуклиди от замърсени области, посочени в буква а), или
ii) естествени радионуклиди.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Списък на елементите, които да бъдат разгледани при изготвянето на националните планове за действие за
справяне с дългосрочните рискове от облъчване от радон, както е посочено в членове 54, 74 и 103
(1) Стратегия за извършване на проучвания относно концентрациите на радон в закрити помещения или концентрациите
в почвения газ, с цел оценяване на разпределението на концентрациите на радон в закрити помещения, за управ
лението на данните от измерванията и за определянето на други имащи отношение параметри (като видове почви и
скали, пропускливост и съдържание на радий-226 в скалите и почвата).
(2) Подход, данни и критерии, използвани за определянето на зони или на други параметри, които могат да се използват
като специфични показатели за ситуации с потенциално високо облъчване от радон.
(3) Идентифициране на видове работни места и на сгради с обществен достъп, например училища, работни места под
земната повърхност, както и такива в районите, където се изискват измервания, въз основа на оценка на риска, като се
отчита например продължителността на обитаване.
(4) Основата за установяването на референтни нива за жилищни сгради и работни места. Ако е приложимо, базата за
определяне на различни референтни нива за различни предназначения на сградите (жилищни сгради, сгради с
обществен достъп, работни места), както и за съществуващи и за новопостроени сгради.
(5) Възлагане на отговорности (на правителствено и неправителствено равнище), механизми за координация и налични
ресурси за изпълнение на плана за действие.
(6) Стратегия за намаляване на облъчването от радон в жилищни сгради и за приоритетно разглеждане на ситуациите,
посочени в параграф 2.
(7) Стратегии за улесняване на коригиращи мерки след строителството.
(8) Стратегия, включваща методи и инструменти, за предотвратяване на проникването на радон в новопостроени сгради,
включително идентифициране на строителни материали със значително отделяне на радон.
(9) Графици за прегледи на плана за действие.
(10) Комуникационна стратегия за повишаване на обществената осведоменост и информиране на факторите на местно
равнище, отговорни за вземането на решения, на работодателите и служителите за рисковете от облъчване от радон,
включително във връзка с тютюнопушенето.
(11) Насоки относно методите и инструментите за извършване на измервания и за предприемане на коригиращи мерки.
Под внимание се вземат и критериите за акредитация на службите, осъществяващи измервания и коригиращи мерки.
(12) Когато е уместно, предоставяне на финансова подкрепа за изследвания относно радона и за коригиращи мерки, поспециално за частни жилищни сгради с особено високи концентрации на радон.
(13) Дългосрочни цели за намаляване на риска от рак на белия дроб, свързан с облъчване от радон (за пушачи и
непушачи).
(14) Ако е уместно, разглеждане на други свързани въпроси и съответстващи програми, като програми за енергоспестяване
и качество на въздуха в закрити помещения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ХIХ
Таблица за съответствие, посочена в член 107

Настояща директива

Член 1

89/618/
Евратом

Член 1

90/641/
Евратом

Член 1

96/29/
Евратом

Член 54

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1,
Член 40, параграф 1,
Член 48, параграф 1

Член 2, параграф 2,
буква a)

Член 2, параграф 1a

Член 2, параграф 2,
буква б)

Член 2, параграф 1б

Член 2, параграф 2,
буква в)

Член 2, параграф 2
Член 40

Член 2, параграф 2,
буква г)

Член 2 параграф 3,
Член 40

Член 2, параграф 2,
буква д)

Член 2, параграф 3,
член 48, параграф 1

Член 3

Член 2, параграф 4

Член 4

Членове 2, 3, 4

Член 2

Член 1

97/43/
Евратом

Член 1

Членове 1, 2

Член 5
Член 5, буква a)

Член 6, параграф 1
Член 48, параграф 2

Член 5, буква б)

Член 6, параграф 3a,
Член 48, параграф 2

Член 5, буква в)

Член 6, параграф 3б
Член 6, параграф 4

Член 6, параграф 1

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 1,
буква а)
Член 6, параграф 1
буква б)
Член 6, параграф 1,
буква в)

Член 4,
параграфи 2б
и 4а

Член 6(2)
Член 7

Член 48, параграф 2

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1
Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 2

2003/122/
Евратом

Член 2
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89/618/
Евратом

90/641/
Евратом

96/29/
Евратом

Член 11, параграф 3

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 4

Член 11, параграф 3

Член 12

Член 13

Член 13

Членове 15, 16

17.1.2014 г.

97/43/
Евратом

2003/122/
Евратом

Член 14, параграф 1
Член 7,
параграфи 1
и 3

Член 14, параграф 2

Член 14, параграф 3
Член 15, параграф 1

Член 22, параграф 1а

Член 15, параграф 2

Член 22, параграф 1б

Член 15, параграф 3

Член 22, параграф 1б

Член 15, параграф 4

Член 22, параграф 2

Член 15, параграф 5

Член 8,
параграф 1

Член 16

Член 8,
параграф 2

Член 17, параграф 1

Член 7,
параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 7,
параграф 2

Член 50, параграф 3

Член 17, параграф 3
Член 17, параграф 4
Член 7

Член 18
Член 19, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 19, параграф 3
Член 19, параграф 4
Член 20
Член 6, параграф 5

Член 21

Член 3,
параграф 1,
буква г)
Член 4,
параграф 2,
буква в)
Член 5,
параграф 4

Член 22

Член 23

Член 40, параграф 2

Член 24

Член 4, параграф 3
Член 41

Член 25
Член 26

Член 3

Член 3, параграф 1
Член 3, параграф 2

Член 27, параграф 1
Член 27, параграф 2
Член 27, параграф 3

Член 4, параграф 4
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89/618/
Евратом

90/641/
Евратом

Член 28, букви а),б), в),
д), е)

96/29/
Евратом

2003/122/
Евратом

Член 3,
параграф 1

Член 29
Член 30, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 30, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 30, параграф 3
Член 30, параграф 4
Член 23, параграф 1

Член 31, параграф 1
Член 31, параграф 2
Член 31, параграф 3
Член 31, параграф 4
Член 32

Член 17, букви а), в),
г), д)

Член 33

Член 39

Член 34

Член 23, параграф 2

Член 35, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 35, параграф 2
Член 35, параграф 3

Член 42

Член 36, параграф 1

Член 17, буква б)

Член 36, параграф 2

Член 18, параграфи 2
и 3

Член 36, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 37

Член 19

Член 38

Член 20

Член 39

Член 24

Член 40, параграф 1

Член 21

Член 40, параграф 2
Член 41

Член 25

Член 42

Член 26

Член 43

Член 28

Член 44, параграфи 1а,
1б, 1в

Член 29, параграф 1

Член 44, параграф 2

97/43/
Евратом

Член 4, параграф 1

Член 28, буква г)

Член 44, параграф 1г
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параграф 2
Член 38, параграф 2
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89/618/
Евратом

90/641/
Евратом

96/29/
Евратом
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97/43/
Евратом

Член 29, параграф 2

Член 44, параграф 3
Член 44, параграф 4
Член 44, параграф 5

Член 29, параграф 3

Член 44, параграф 6

Член 38, параграф 5

Член 45, параграф 1

Член 30

Член 45, параграф 2

Член 31, параграф 1

Член 45, параграф 3

Член 31, параграф 2

Член 45, параграф 4

Член 31, параграф 3

Член 46

Член 32

Член 47

Член 33

Член 48

Член 34

Член 49, параграф 1

Член 36

Член 49, параграф 2

Член 35, параграф 1

Член 49, параграф 3

Член 35, параграф 2

Член 50

Член 37

Член 51, параграф 1

Член 4,
параграф 1

Член 51, параграф 2

Член 6,
параграф 1

Член 51, параграф 3

Член 6,
параграф 2

Член 51, параграф 4

Член 5

Член 51, параграф 5

Член 7

Член 52, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 52, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 52, параграф 3
Член 53

Членове 52, 27

Член 54
Член 55

Член 3

Член 56

Член 4

Член 57, параграф 1,
букви а), в)

Член 5,
параграфи 1,2

Член 57, параграф 1,
букви б) и г)
Член 57, параграф 2

Член 5,
параграф 3

Член 58, букви а), в), г),
д), е)

Член 6

Член 58, буква б)

2003/122/
Евратом
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89/618/
Евратом

90/641/
Евратом

96/29/
Евратом
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97/43/
Евратом

Член 59

Член 7

Член 60, параграф 1

Член 8,
параграф 2

Член 60, параграф 2

Член 8,
параграф 3

Член 60, параграф 3,
буква а)

Член 8,
параграфи 4
и 5

Член 60, параграф 3,
буква в)

Член 8,
параграф 6

2003/122/
Евратом

Член 60, параграф 3,
букви б), г) и д)
Член 61

Член 9

Член 62

Член 10

Член 63 (a)

Член 11

Член 63, букви б) -е)
Член 12

Член 64
Член 65

Членове 43, 44

Член 66

Член 45

Член 67
Член 68

Член 47

Член 69

Член 51, параграфи
1 –4

Член 70

Член 5

Член 71

Член 6

Член 72
Член 73

Член 53

Член 74
Член 75
Член 13

Член 76
Член 77
Член 78
Член 79, параграф 1

Член 38, параграф 3

Член 79, параграф 2
Член 79, параграф 3
Член 80
Член 81
Член 82
Член 83

Член 31, параграф 1
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Член 84, параграф 1
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89/618/
Евратом

90/641/
Евратом

96/29/
Евратом

17.1.2014 г.

97/43/
Евратом

2003/122/
Евратом

Член 38, параграф 4

Член 84, параграфи 2
и3
Член 85
Член 86, параграф 1
Член 86, параграф 2

Член 5,
параграф 1

Член 86, параграф 3
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ПОПРАВКИ
Допълнение

Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция следва да се счита за част от специалното издание на български
език на Официален вестник на Европейския съюз, глава 11, том 12.

РЕШЕНИЕ № 1/95 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕО—ТУРЦИЯ
от 22 декември 1995 година
за осъществяване на заключителния етап на митническия съюз
(96/142/ЕО)
ГЛАВА I

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕО—ТУРЦИЯ,

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ И ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Евро
пейската икономическа общност и Турция, наричано по-долу
„Споразумението от Анкара“,

като отчита, че целите, изложени в Споразумението от Анкара, и
по-специално в член 28 от него, с което се създава асоцииране
между Турция и Общността, запазват своето значение в
настоящия момент на големи политически и икономически тран
сформации на европейската сцена,

Член 2
Настоящата глава се прилага за продукти, различни от селскос
топански продукти, както е посочено в член 11 от Спораз
умението за асоцииране. Специалните разпоредби за селскосто
пански продукти са посочени в глава II от настоящото решение.

Член 3
1.

Настоящата глава се прилага за стоки:

като припомня резолюцията си от 8 ноември 1993 г., в която бе
потвърдена решимостта на страните да сключат митническия
съюз в съответствие с графика и условията, определени в Спораз
умението от Анкара и допълнителния протокол към него,

— произведени в Общността или в Турция, включително тези,
които са получени или произведени напълно или частично
от материали с произход от трети държави, които се намират
в режим на свободно движение в Общността или в Турция;

като отчита, че отношенията на асоцииране, предвидени в член
5 от Споразумението от Анкара, навлизат в заключителния си
етап, основан на митническия съюз, c което преходният период
ще завърши чрез изпълнение от двете страни на техните
задължения и което води до определянето на условията за
действителното функциониране на митническия съюз в рамките
на Споразумението от Анкара и допълнителния протокол,

— с произход от трети държави, които се намират в режим на
свободно движение в Общността или в Турция.

като отчита, че митническият съюз представлява важна
качествена стъпка в политически и икономически план в
рамките на отношенията на асоцииране между страните,

на заседанието си в Брюксел на 6 март 1995 г.,

РЕШИ:

Член 1
Без да се засягат разпоредбите на Споразумението от Анкара,
както и на допълнителния и на допълващия протокол, с
настоящото Съветът за асоцииране определя правилата за
осъществяване на последната фаза на митническия съюз,
определена в членове 2 и 5 от горепосоченото споразумение.

2.
За стоки в режим на свободно движение в Общността или
в Турция се считат стоките с произход от трети държави, за
които са изпълнени формалностите по вноса и са събрани
изискуемите мита или такси с равностоен ефект в Общността
или в Турция, и за които не е ползвано пълно или частично
възстановяване на тези мита или такси.

3.
от:

Митническата територия на митническия съюз се състои

— митническата територия на Общността, както е определена в
член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от
12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически
кодекс на Общността (1),

— митническата територия на Турция.
(1) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за
присъединяване от 1994 г.
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4.
Настоящата глава се прилага също така за стоки, получени
или произведени в Общността или в Турция, за чието
производство са използвани продукти, идващи от трети
държави, които не са в режим на свободно движение нито в
Общността, нито в Турция.
Въпреки това разпоредбите се прилагат за тези стоки само ако
митническите формалности по вноса са били изпълнени и
всякакви мита или такси с равностоен ефект, дължими при
продуктите от трети държави, използвани за производството
им, са събрани в държавата износител.
5.
Ако държавата износител не прилага разпоредбите на
втора алинея от параграф 4, стоките, посочени в първа алинея
от параграф 4, не се считат за намиращи се в режим на свободно
движение и следователно държавата вносител прилага митни
ческото законодателство, приложимо към стоки от трети
държави.
6.
Комитетът за митническо сътрудничество, създаден с
Решение № 2/69 на Съвета за асоцииране, определя методите
на административно сътрудничество, които се използват при
прилагане на параграфи 1, 2 и 4.
РАЗДЕЛ I

Премахване на мита и такси с равностоен ефект
Член 4
Вносните или износните мита и такси с равностоен ефект се
премахват изцяло между Общността и Турция от датата на
влизане в сила на настоящото решение. От тази дата
Общността и Турция се въздържат от въвеждане на всякакви
нови мита за внос или износ или на такси с равностоен ефект.
Тези разпоредби се прилагат и по отношение на митата с
фискален характер.
РАЗДЕЛ II

Премахване на количествените ограничения или мерките с
равностоен ефект
Член 5
Количествените ограничения върху вноса и всички мерки с
равностоен ефект се забраняват между страните.
Член 6
Количествените ограничения върху вноса и всички мерки с
равностоен ефект се забраняват между страните.
Член 7
Разпоредбите на членове 5 и 6 не са пречка за налагането на
забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното
преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за
обществен морал, обществен ред или обществена сигурност,
защита на живота и здравето на хора, животни или растения,
закрила на националните богатства с художествена, историческа
или археологическа стойност или закрила на индустриална и
търговска собственост. Такива забрани или ограничения обаче
не представляват средство за произволна дискриминация или
прикрито ограничаване на търговията между страните.
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Член 8
1.
В срок от пет години от датата на влизане в сила на
настоящото решение Турция включва в своята вътрешна
правна уредба инструментите на Общността във връзка с премах
ването на техническите пречки пред търговията.
2.
Списъкът на тези инструменти, както и условията и
подробните механизми за тяхното изпълнение от страна на
Турция се определят с решение на Съвета за асоцииране в
срок от една година от датата на влизане в сила на настоящото
решение.
3.
Тази разпоредба не препятства прилагането от Турция,
считано от датата на влизане в сила на настоящото решение,
на инструменти на Общността, за които се счита, че са от
особена важност.
4.
Страните изтъкват значението на ефективното сътрудни
чество между тях в следните области: стандартизация,
метрология и калибриране, качество, акредитиране, изпитване
и сертификация.
Член 9
Когато Турция въведе разпоредбите на инструмент или
инструменти на Общността, необходим(и) за премахване на
техническите пречки пред търговията с даден продукт,
търговията с този продукт между договарящите се страни се
осъществява в съответствие с условията, определени в тези
инструменти, без да се засяга прилагането на разпоредбите на
настоящото решение.
Член 10
1.
Считано от датата на влизане в сила на настоящото
решение и по време на периода, необходим за прилагането от
страна на Турция на инструментите, посочени в член 9, Турция
се въздържа от възпрепятстване на пускането на пазара или
пускането в употреба на нейна територия на продукти от
Общността, чието съответствие с директивите на Общността,
определящи изискванията, които трябва да се спазват от такива
продукти, е атестирано в съответствие с условията и процедурите,
определени в тези директиви.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, ако Турция установи, че
даден продукт, чието съответствие с директивите на Общността
е атестирано в съответствие с параграф 1, и който се използва в
съответствие с предназначението му, не отговаря на някое от
изискванията, посочени в член 7, тя може да предприеме
всички подходящи мерки в съответствие с условията и проце
дурите, предвидени в параграф 3, за изтегляне на въпросния
продукт от пазара, или да забрани или ограничи пускането му
на пазара или в употреба.
3.

a) Ако Турция възнамерява да въведе мярка съгласно
параграф 2, тя незабавно уведомява Общността чрез
Съвместния комитет за митническия съюз и предоставя
цялата съответна информация.
б) Страните незабавно започват консултации в рамките на
Съвместния комитет за митническия съюз за намиране
на взаимно приемливо решение.
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в) Турция не може да въведе мярка, посочена в параграф
2, преди изтичането на един месец от датата на уведом
лението, предвидено в параграф 3, буква а) освен ако
процедурата за консултации съгласно параграф 3, буква
б) не е приключила преди изтичането на този срок.
Когато извънредни обстоятелства, изискващи незабавно
предварителното
действие,
правят
невъзможно
проучване, Турция може да приложи незабавно
мерките, строго необходими за облекчаване на ситуа
цията.
г) Турция незабавно информира Съвместния комитет за
митническия съюз за мерките, които е взела, и пред
оставя цялата съответна информация.
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— регламенти (ЕО) № 3283/94 (6) и (ЕО) № 3284/94 (7) на
Съвета (защита срещу дъмпингов и субсидиран внос),
— Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета (8) (процедури на
Общността в областта на общата търговска политика),
— Регламент (ЕИО) № 2603/69 на Съвета (9) (установяване на
общи правила за износ),
— Решение 93/112/ЕИО на Съвета (10) (официално подкрепяни
експортни кредити),
— Регламент (ЕО) № 3036/94 на Съвета (11) (пасивно иконо
мическо усъвършенстване на текстилни продукти и облекло),

д) Общността може по всяко време да поиска от
Съвместния комитет за митническия съюз да
преразгледа мярката.

— Регламент (ЕО) № 3030/93 на Съвета (12) (внос на текстилни
продукти съгласно общи правила),

4.
Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis
mutandis към храните.

— Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета (13) (внос на текстилни
продукти съгласно самостоятелни договорености),

Член 11

— Регламент (ЕО) № 3951/92 на Съвета (14) (текстилен внос от
Тайван).

По време на периода, необходим за прилагането от страна на
Турция на инструментите, посочени в член 9, Общността ще
приема резултатите на процедурите, прилагани в Турция, за
оценка на съответствието на промишлените продукти с изиск
ванията на правото на Общността, при условие че тези
процедури са в съответствие с изискванията, които са в сила в
Общността, и като се приема, че в сектора на моторните
превозни средства Директива 70/156/ЕИО на Съвета от
6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на
държавите членки по отношение на типовото одобрение на
моторни превозни средства и техните ремаркета (1) се прилага
в Турция.
РАЗДЕЛ III

Търговска политика
Член 12
1.
От датата на влизане в сила на настоящото решение
Турция прилага, по отношение на страни, които не са членки
на Общността, разпоредби и мерки за изпълнение, които по
същество са сходни с тези на търговската политика на
Общността, посочени в следните регламенти:
— Регламент (ЕО) № 3285/94 на Съвета (2) (общи правила за
внос),
— Регламент (ЕО) № 519/94 на Съвета (3) (общи правила за
внос от някои трети държави),
— Регламент (ЕО) № 520/94 на Съвета (4) (процедура на
Общността за управление на количествените квоти) (раз
поредби за прилагане: Регламент (ЕО) № 738/94 на Коми
сията (5)),
(1) ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 92/53/ЕИО (ОВ L 225, 18.8.1992 г., стр. 1).
(2) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 53.
(3) ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 89. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 839/95 (ОВ L 85, 19.4.1995 г., стр. 9).
(4) ОВ L 66, 10.3.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 87, 31.3.1994 г., стр. 47. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1150/95 (ОВ L 116, 23.5.1995 г., стр. 3).

2.
В съответствие с изискванията на член XXIV от ГАТТ
Турция ще прилага от датата на влизане в сила на настоящото
решение до голяма степен същата търговска политика в текс
тилния сектор като Общността, включително споразуменията
или договореностите в областта на търговията с текстилни
изделия и облекло. Общността ще предостави на Турция необ
ходимото сътрудничество, за да бъде постигната тази цел.
3.
До сключване от страна на Турция на тези споразумения в
сила остава сегашната система на сертификати за произход за
износа на текстил и облекло от Турция за Общността, а за
този вид продукти, които не са с произход от Турция, ще
продължи да се прилага търговската политика на Общностите
по отношение на съответните трети държави.
4.
Разпоредбите на настоящото решение не представляват
пречка за прилагането от Общността и Япония на договореността
между тях, свързана с търговията с моторни превозни средства,
посочена в приложението към Споразумението за защитни
мерки, приложено към Споразумението за създаване на
Световната търговска организация.
Преди влизането в сила на настоящото решение Турция и
Общността ще определят условията на сътрудничество, за да
предотвратят заобикалянето на гореспоменатото споразумение.
(6) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1251/95 (ОВ L 122, 2.6.1995 г., стр. 1).
(7) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1252/95 (ОВ L 122, 2.6.1995 г., стр. 2).
(8) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 356/95 (ОВ L 41, 23.2.1995 г., стр. 3).
(9) ОВ L 324, 27.12.1969 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 3918/91 (ОВ L 372, 31.12.1991 г., стр. 31).
(10) ОВ L 44, 22.2.1993 г., стр. 1.
(11) ОВ L 322, 15.12.1994 г., стр. 1.
(12) ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1616/95 (ОВ L 154, 5.7.1995 г., стр. 3).
(13) ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1325/95 (ОВ L 128, 13.6.1995 г., стр. 1).
(14) ОВ L 405, 31.12.1992 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 3312/94 (ОВ L 350, 31.12.1994 г., стр. 3).
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При липса на такива условия Общността си запазва правото да
предприеме по отношение на вноса на нейна територия всякакви
мерки, които се окажат необходими поради прилагането на
посоченото споразумение.
РАЗДЕЛ IV

Обща митническа тарифа и преференциални тарифни
политики
Член 13
1.
От датата на влизане в сила на настоящото решение
Турция привежда своите разпоредби в съответствие с Общата
митническа тарифа по отношение на държавите, които не са
членки на Общността.
2.
Турция адаптира своята митническа тарифа, когато това е
необходимо, за да се вземат предвид промените в Общата
митническа тарифа.
3.
Комитетът за митническо сътрудничество определя какви
мерки са необходими за изпълнението на параграфи 1 и 2.
Член 14
1.
Турция трябва да бъде своевременно информирана за
всички решения, които се вземат от Общността за изменение
на Общата митническа тарифа, за временно прекратяване на
действието или повторно въвеждане на мита и за всяко
решение относно тарифни квоти или плафони, за да може едно
временно да приведе в съответствие турската митническа тарифа
с Общата митническа тарифа. За тази цел се провеждат пред
варителни консултации в Съвместния комитет за митническия
съюз.
2.
Когато турската митническа тарифа не може да бъде
незабавно приведена в съответствие с Общата митническа
тарифа, Съвместният комитет за митническия съюз може да
реши да определи срок за нейното привеждане в съответствие.
При никакви обстоятелства Съвместният комитет за митническия
съюз не може да разреши на Турция да прилага митническа
тарифа, която е по-ниска от Общата митническа тарифа, за
който и да било продукт.
3.
Ако Турция желае да прекрати временно или да възобнови
мита, различни от посочените в параграф 1, Турция уведомява
Общността своевременно за това. Консултации относно горепо
сочените решения ще се провеждат в Съвместния комитет за
митническия съюз.
Член 15
Чрез дерогация от разпоредбите на член 13 и в съответствие с
член 19 от допълнителния протокол Турция може да запази до
1 януари 2001 г. митата, които са по-високи от Общата
митническа тарифа по отношение на трети държави за
продукти, одобрени от Съвета за асоцииране.
Член 16
1.
С оглед да хармонизира търговската си политика с тази на
Общността Турция постепенно привежда разпоредбите си в съот
ветствие с преференциалния митнически режим на Общността в
срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящото
решение. Това привеждане в съответствие ще се отнася както до
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автономните режими, така и до преференциалните споразумения
с трети държави. За тази цел Турция ще предприеме необхо
димите мерки и ще договори взаимноизгодни споразумения със
съответните държави. Съветът за асоцииране периодично прави
преглед на постигнатия напредък.
2.
Във всеки един от случаите, посочени в параграф 1, пред
оставянето на тези тарифни преференции зависи от спазването на
разпоредбите, свързани с произхода на продуктите, които са
еднакви с разпоредбите за предоставянето на такива преференции
от Общността.
3.

а) Когато през периода, посочен в параграф 1, Турция
поддържа тарифна политика, различна от тази на
Общността, стоките, внесени от трети държави в
Общността и допуснати за свободно обращение с
преференциално третиране поради тяхната страна на
произход или на износ, подлежат на плащане на
компенсаторна такса, ако са внесени в Турция, при
следните обстоятелства:
— те са били внесени от държави, на които от страна
на Турция не е предоставено същото преферен
циално тарифно третиране, и
— може да се установи, че са внесени от тези държави,
и
— митото, което следва да се плати в Турция, е поне
пет процента по-високо от митото, което се прилага
в Общността, и
— се наблюдава значително изкривяване на движе
нието, свързано с тези стоки.
б) Съвместният комитет за митническия съюз съставя
списък на стоките, за които се прилага компенсаторна
такса, и определя размера на тази такса.
РАЗДЕЛ V

Преработени селскостопански продукти, които не са
обхванати от приложение II към Договора за създаване
на Европейската общност
Член 17
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат по отношение на
стоките, изброени в приложение 1.
Член 18
Независимо от разпоредбите на член 13 Турция може да прилага
селскостопански компонент върху вноса от трети държави на
стоките, изброени в приложение 1. Селскостопанският
компонент се установява в съответствие с член 19.
Член 19
1.
Селскостопанският компонент, приложим към стоките,
внесени в Турция, се определя, като се сумират количествата
на основните селскостопански продукти, за които се счита, че
са били използвани за производството на въпросните стоки,
умножени по основната сума, съответстваща на всеки от тези
основни селскостопански продукти, както е определена в
параграф 3.
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а) Основните селскостопански продукти, които се вземат
предвид, са изброени в приложение 2.
б) Количествата на основните селскостопански продукти,
които трябва да бъдат взети предвид, са посочени в
приложение 3.
в) В случай на стоки, класифицирани в номенклатурни
кодове, които са упоменати в приложения 3 и 4,
стойностите на селскостопанския компонент, който
трябва да бъде взет предвид, са определени в
приложение 4.

3.
Основната сума, съответстваща на всеки основен селскосто
пански продукт, е размерът на таксата, приложима при внос в
Турция на селскостопански продукти с произход от непреферен
циални трети страни по време на референтния период,
приложим за селскостопанските продукти. Основните ѝ
размери са посочени в приложение 5.
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Член 23
Ако вносът на един или повече от продуктите, предмет на
режима на дерогации, причинява или заплашва да причини
сериозни смущения в Турция, които могат да застрашат целите
на митническия съюз по отношение на преработените земеделски
продукти, в рамките на Съвместния комитет за митническия
съюз се провеждат консултации между страните с оглед нами
рането на взаимно приемливо решение.
Ако такова решение не може да бъде намерено, Съвместният
комитет за митническия съюз може да препоръча подходящи
начини за запазване на доброто функциониране на митническия
съюз, без да се засягат разпоредбите на член 63.
ГЛАВА II
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 24

1.
Независимо от член 4 при търговията помежду си Турция
и Общността могат да прилагат селскостопанските компоненти,
установени в съответствие с посочените по-долу разпоредби.

1.
С настоящото Съветът за асоцииране препотвърждава
общата цел на страните за постигане на напредък по
отношение на свободното движение на селскостопанските
продукти между тях, както е предвидено в членове 32—35 от
допълнителния протокол.

2.
Такива селскостопански компоненти, намалени, когато е
приложимо, в съответствие с член 22, се прилагат само за
стоките, изброени в приложение 1.

2.
Съветът за асоцииране отбелязва, че е необходим допъл
нителен период за въвеждане на условията, необходими за
постигане на свободно движение на тези продукти.

3.
Общността прилага за Турция същите специфични задъл
жения, които представляват селскостопанския компонент,
приложим към трети страни.

Член 25

Член 20

4.
Турция прилага спрямо вноса от Общността селскосто
панския компонент, прилаган в съответствие с член 19.

1.
Турция адаптира своята политика по такъв начин, че да
приеме мерките в областта на общата селскостопанска политика,
необходими, за да се установи свобода на движение на селскос
топанските продукти. Тя съобщава на Общността решенията,
взети във връзка с това.

Член 21
Независимо от условията, определени в настоящото решение, за
стоките, изброени в приложение 6, таблици 1 и 2, се предвижда
режим на дерогации, при който вносните такси в Турция ще
бъдат намалени на три етапа в рамките на период от три
години за стоките от таблица 1 и една година за стоките от
таблица 2. Равнището на тези вносни такси е определено в
приложение 6, таблици 1 и 2.
В края на съответните периоди разпоредбите на настоящия
раздел се прилагат изцяло.

2.
Общността взема предвид, доколкото е възможно, инте
ресите на турското селско стопанство при разработването на
своята селскостопанска политика и уведомява Турция за съот
ветните предложения на Комисията и решенията, взети въз
основа на тези предложения.
3.
Консултации могат да се провеждат в рамките на Съвета за
асоцииране по отношение на предложенията и решенията,
посочени в параграф 2, и относно мерките, които Турция
възнамерява да вземе в областта на селското стопанство в съот
ветствие с параграф 1.

Член 22
1.
Когато в търговските отношения между Общността и
Турция митото, приложимо за основен селскостопански
продукт, е намалено, селскостопанският компонент, определен
в съответствие с член 20, параграф 4 за внос в Турция или
посочен в член 20, параграф 3 за внос в Общността, се
намалява пропорционално.
2.
Когато намаленията, посочени в параграф 1, се извършват в
рамките на квота, Съветът за асоцииране изготвя списък на
стоките и количествата, за които е приложим намаленият
селскостопански компонент.
3.
Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат по
отношение на вносните такси, посочени в член 21.

Член 26
Общността и Турция постепенно подобряват на взаимноизгодна
основа преференциалните договорености, които си предоставят
една на друга, за търговията със селскостопански продукти.
Съветът за асоцииране прави редовен преглед на подобренията,
направени в тези преференциални договорености.
Член 27
Съветът за асоцииране приема разпоредбите, необходими за
постигане на свободно движение на селскостопански продукти
между Общността и Турция, след като е констатирал, че Турция
е приела мерките на общата селскостопанска политика, посочени
в член 25, параграф 1.
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ГЛАВА III

Член 30

МИТНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

Комитетът за митническо сътрудничество изготвя подходящи
разпоредби относно взаимната помощ при събиране на
задължения преди влизането в сила на настоящото решение.

Член 28
1.
На датата на влизане в сила на настоящото решение
Турция приема разпоредби в следните области въз основа на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на
Общността и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от
2 юли 1993 г. (1) относно определяне на разпоредбите за
неговото прилагане:
а) произход на стоките;
б) митническа стойност на стоките;
в) въвеждане на стоките на територията на митническия съюз;
г) митническа декларация;
д) допускане за свободно обращение;
е) режими с отложено плащане и митнически икономически
режими;
ж) движение на стоките;
з) митническо задължение;

2.
Турция предприема необходимите мерки, за да изпълни на
датата на влизане в сила на настоящото решение разпоредбите,
основани на:
а) Регламент (ЕИО) № 3842/86 на Съвета от 1 декември 1986 г.
за установяване на мерки за забрана на допускането до
свободно обращение на фалшифицирани стоки (2) и
Регламент (ЕИО) № 3077/87 на Комисията от 14 октомври
1987 г. относно определяне на мерките за неговото прилага
не (3);
б) Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г.
относно установяване на режима на Общността за митнически
освобождавания (4) и регламенти (ЕИО) № 2287/83, (ЕИО) №
2288/83, (ЕИО) № 2289/83 и (ЕИО) № 2290/83 на
Комисията от 29 юли 1983 г. относно определяне на
мерките за неговото прилагане (5);
в) Регламент (ЕИО) № 616/78 на Съвета от 20 март 1978 г.
относно доказателствата за произход на някои текстилни
продукти, включени в глава 51 или глави 53—62 от
Общата митническа тарифа и внесени в Общността, както и
относно условията за приемане на тези доказателства (6).
3.
Комитетът за митническо сътрудничество определя
подходящите мерки за прилагането на параграфи 1 и 2.
Член 29
Взаимната помощ по митнически въпроси между администра
тивните органи на страните се урежда от разпоредбите на
приложение 7, което от страна на Общността се отнася до
въпросите, попадащи в компетенциите на Общността.
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L
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ГЛАВА IV
СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА
РАЗДЕЛ I

Закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската
собственост
Член 31
1.
Страните потвърждават важността, която придават на
осигуряването на адекватна и ефективна защита и прилагане на
правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.
2.
Страните признават, че митническият съюз може да
функционира правилно само ако и в двете съставни части на
митническия съюз са осигурени еквивалентни нива на
ефективна закрила на правата на интелектуална собственост.
Съответно те се задължават да изпълнят задълженията,
посочени в приложение 8.
РАЗДЕЛ II

и) право на обжалване.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
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253, 11.10.1993 г., стр. 1.
357, 18.12.1986 г., стр. 1.
291, 15.10.1987 г., стр. 19.
105, 23.4.1983 г., стр. 105.
220, 11.8.1983 г., стр. 1.
84, 31.3.1978 г., стр. 1.

Конкуренция
A. П р а в и л а т а з а к о н к у р е н ц и я н а м и т н и ч е с к и я
съюз
Член 32
1.
Следното се забранява като несъвместимо с правилното
функциониране на митническия съюз, доколкото може да
повлияе на търговията между Общността и Турция: всички
споразумения между предприятия, решения на сдружения на
предприятия и съгласувани практики, които имат за цел или
резултат предотвратяването, ограничаването или изкривяването
на конкуренцията и особено тези, които:
а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени
или други условия на търговията;
б) ограничават или контролират производството, пазарите,
технологичното развитие или инвестициите;
в) осъществяват подялба на пазари или на източници на
доставка;
г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни
сделки с други търговски партньори, като по този начин ги
поставят в по-неблагоприятно положение от гледна точка на
конкуренцията;
д) поставят сключването на договорите в зависимост от
приемането на допълнителни задължения, които по своя
характер или в съответствие с търговската практика нямат
връзка с предмета на тези договори.
2.
Всички споразумения или решения, които са забранени в
съответствие с настоящия член, са нищожни.
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3.
Разпоредбите на параграф 1 могат обаче да бъдат обявени
за неприложими по отношение на:
— всяко споразумение или определен вид споразумения между
предприятия,
— всяко решение или определен вид решения на сдружения на
предприятия,
— всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани
практики,
които допринасят за подобряване на производството или разпро
странението на стоки или за насърчаването на техническия или
икономическия прогрес, като при това предоставят на потреби
телите справедлив дял от получените ползи, без да:
а) налагат на съответните предприятия ограничения, които не са
абсолютно необходими за постигането на тези цели;
б) дават възможност на такива предприятия да елиминират
конкуренцията по отношение на съществена част от съот
ветните продукти.
Член 33
1. Всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия
с господстващо положение на територията на Общността и/или
на Турция като цяло или на съществена част от нея е забранена
като несъвместима с правилното функциониране на митническия
съюз, доколкото тя може да повлияе на търговията между
Общността и Турция.
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в) помощи, предоставени на икономиката в отделни региони
Федерална република Германия, засегнати от разделението
Германия, доколкото тези помощи са необходими, за да
компенсират икономическите затруднения, предизвикани
това разделение;

на
на
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от

г) за период от пет години от датата на влизане в сила на
настоящото решение, помощ за насърчаване на икономи
ческото развитие на по-слабо развитите региони на Турция,
при условие че тази помощ не оказва неблагоприятно
въздействие върху условията на търговия между Общността
и Турция до степен, която противоречи на общия интерес.
3.
Следното може да се счита за съвместимо с функциони
рането на митническия съюз:
а) в съответствие с член 43, параграф 2 от допълнителния
протокол помощта за насърчаване на икономическото
развитие на региони, където стандартът на живот е
необичайно нисък или където има високо равнище на
безработица;
б) помощ за насърчаване изпълнението на важен проект от
общоевропейски интерес или за преодоляване на сериозни
затруднения в икономиката на държава — членка на
Общността, или на Турция;

2. Такава злоупотреба, в частност, може да се изразява в:
а) пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или
продажни цени или на други несправедливи условия на
търговия;
б) ограничаване на производството, пазарите или технологичното
развитие във вреда на потребителите;
в) прилагане на различни условия по отношение на еквива
лентни сделки с други търговски партньори, като по този
начин те са поставени в сравнително по-неблагоприятно
положение от гледна точка на конкуренцията;
г) поставяне на сключването на договори в зависимост от
приемането на допълнителни задължения от другите страни,
които по своя характер или в съответствие с търговската
практика нямат връзка с предмета на тези договори.
Член 34
1.
Всяка помощ, предоставена от държавите — членки на
Общността, или от Турция, чрез държавни средства под
каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да
наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно
положение на определени предприятия или производството на
някои стоки, доколкото засяга търговията между Общността и
Турция, е несъвместима с правилното функциониране на митни
ческия съюз.
2.
Следните случаи се считат за съвместими с функциони
рането на митническия съюз:
а) помощи със социален характер, предоставени на отделни
потребители, при условие че тези помощи се предоставят,
без да се прави разграничение по отношение на произхода
на съответните продукти;
б) помощи за отстраняване на щети, причинени от природни
бедствия или други извънредни събития;

в) за период от пет години след влизането в сила на настоящото
решение, в съответствие с член 43, параграф 2 от допълни
телния протокол, помощ, насочена към осъществяването на
структурни промени, наложени от създаването на митни
ческия съюз. След гореспоменатия период Съветът за
асоцииране преразглежда прилагането на тази клауза;
г) помощ, която има за цел да улесни развитието на някои
икономически дейности или на някои икономически
региони, доколкото тази помощ не засяга по неблагоприятен
начин условията на търговия между Общността и Турция до
степен, която противоречи на общия интерес;
д) помощ за насърчаване на културата и опазване на наслед
ството, доколкото тази помощ не засяга по неблагоприятен
начин условията на търговията между Общността и Турция;
е) други видове помощ, които могат да бъдат посочени от Съвета
за асоцииране.
Член 35
Всякакви практики, които са в противоречие с членове 32, 33 и
34, се оценяват въз основа на критерии, произтичащи от прила
гането на правилата, съдържащи се в членове 85, 86 и 87 от
Договора за създаване на Европейската общност и вторичното
законодателство.
Член 36
Страните обменят информация, съобразявайки се с ограниче
нията, наложени от изискванията за служебна и търговска тайна.
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Член 37
1.
В срок от две години след влизането в сила на митни
ческия съюз Съветът за асоцииране приема с решение необхо
димите правила за прилагане на членове 32, 33 и 34 и свър
заните с тях части на член 35. Тези правила се основават на вече
съществуващите в Общността и наред с другото определят ролята
на всеки орган за защита на конкуренцията.
2.

До приемането на тези правила:

а) органите на Общността или Турция вземат решения относно
допустимостта на споразуменията, решенията и съгласуваните
практики, както и злоупотребата с господстващо положение в
съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33;
б) разпоредбите на Кодекса за субсидиите на ГАТТ важат като
правила за прилагането на член 34.
Член 38
1.
Ако Общността или Турция прецени, че конкретна
практика е несъвместима с условията на членове 32, 33 и 34 и
— е неадекватно уредена съгласно правилата за прилагане,
посочени в член 37, или
— при отсъствието на такива правила и ако тази практика
причинява или създава опасност от сериозно увреждане на
интересите на другата страна или от нанасяне на сериозни
вреди на национална ѝ промишленост, Общността или
Турция може да предприеме подходящи мерки след
консултации в рамките на Съвместния комитет за митни
ческия съюз или след 45 работни дни след сезиране на
комитета с искане за провеждане на консултации.
Приоритет се дава на мерки, които най-малко биха
нарушили функционирането на митническия съюз.
2.
В случая на практики, несъвместими с член 34, посочените
подходящи мерки могат, когато Общото споразумение за митата
и търговията се отнася за тях, да бъдат приети само в съот
ветствие с процедурите и при условията, изложени в Общото
споразумение за митата и търговията и всеки друг инструмент
в тази област, договорен под неговата егида, които са приложими
между страните.
Б. С б л и ж а в а н е н а з а к о н о д а т е л с т в о т о
Член 39
1.
С оглед постигане на икономическата интеграция, която се
цели със създаването на митническия съюз, Турция гарантира, че
законодателството ѝ в областта на конкуренцията е съвместимо с
това на Европейската общност и действително се прилага.
2.

За да спази задълженията си по параграф 1, Турция:

а) преди влизането в сила на митническия съюз приема закон,
който забранява поведението на предприятията съгласно усло
вията, предвидени в членове 85 и 86 от Договора за ЕО.
Турция също така гарантира в рамките на една година след
влизането в сила на митническия съюз, че принципите,
съдържащи се в действащите в Общността регламенти за
групово освобождаване, както и в съдебната практика, уста
новена от органите на ЕО, се прилагат в Турция. Общността
информира Турция във възможно най-кратък срок за всяка
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процедура, свързана с приемането, отмяната или изменението
на регламентите за групово освобождаване от страна на ЕО
след влизането в сила на митническия съюз. След предоста
вянето на тази информация Турция разполага с една година за
адаптиране на законодателството си, ако това е необходимо;
б) преди влизането в сила на митническия съюз създава орган в
областта на конкуренцията, който действително прилага посо
чените правила и принципи;
в) преди влизането в сила на настоящото решение адаптира
всички помощи, предоставяни на сектора на текстила и
облеклото, съобразно правилата, изложени в съответните
рамки и насоки на Общността съгласно членове 92 и 93 от
Договора за ЕО. Турция информира Общността за всички свои
схеми за подпомагане на този сектор, адаптирани в съот
ветствие с посочените рамки и насоки. Общността
информира Турция във възможно най-кратък срок за всяка
процедура, свързана с приемането, отмяната или изменението
на рамки и насоки от страна на Общността след влизането в
сила на митническия съюз. След предоставянето на тази
информация Турция разполага с една година за адаптиране
на законодателството си;
г) в рамките на две години след влизането в сила на настоящото
решение адаптира всички схеми за подпомагане, различни от
тези, предоставяни на сектора на текстила и облеклото,
съобразно правилата, изложени в съответните рамки и
насоки на Общността съгласно членове 92 и 93 от
Договора за ЕО. Общността информира Турция във
възможно най-кратък срок за всяка процедура, свързана с
приемането, отмяната или изменението на тези рамки и
насоки от страна на Общността. След предоставянето на
тази информация Турция разполага с една година за адап
тиране на законодателството си;
д) в рамките на две години след влизането в сила на митни
ческия съюз информира Общността за всички действащи в
Турция схеми за подпомагане, адаптирани в съответствие с
буква г). Ако предстои приемането на нова схема, Турция
информира Общността във възможно най-кратък срок за
съдържанието на тази схема;
е) уведомява предварително Общността за всяка индивидуална
помощ, която предстои да бъде предоставена на предприятие
или на група предприятия и за която би било необходимо
уведомяване съгласно рамките или насоките на Общността,
ако тази помощ беше предоставена от държава членка, или
за отпускането на индивидуална помощ извън рамките или
насоките на Общността в размер над 12 млн. екю, за която
би било необходимо уведомяване съгласно законодателството
на ЕО, ако тази помощ беше предоставена от държава членка.
По отношение на индивидуални помощи, предоставяни от
държавите членки и подлежащи на анализ от Комисията
въз основа на член 93 от Договора за ЕО, Турция ще бъде
информирана на същия принцип като държавите членки.
3.
Общността и Турция се уведомяват взаимно за всички
изменения на законите си, свързани с ограничителни практики
от страна на предприятията. Те се информират взаимно и за
случаите на прилагане на тези закони.
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4.
Във връзка с информацията, предоставяна по параграф 2,
букви в), д) и е), Общността има правото да повдига възражения
по повод на предоставена от Турция помощ, която би била
счетена за неправомерна съгласно законодателството на ЕО, ако
беше предоставена от държава членка. Ако Турция не се съгласи
със становището на Общността и ако случаят не бъде разрешен в
рамките на 30 дни, както Общността, така и Турция имат
правото да отнесат въпроса пред арбитражен съд.

мената страна ще прецени дали да предприеме действия по
осигуряване на изпълнението по отношение на антиконку
рентните дейности, посочени в уведомлението. Уведомената
страна съобщава своето решение на уведомяващата страна. Ако
бъдат предприети действия по осигуряване на изпълнението,
уведомената страна ще съобщи на уведомяващата страна за
техния резултат и доколкото е възможно, за съществените
междинни резултати.

5.
Турция има правото да повдига възражения и да сезира
Съвета за асоцииране по повод на предоставена от държава
членка помощ, която тя счита за неправомерна съгласно законо
дателството на ЕО. Ако случаят не бъде разрешен от Съвета за
асоцииране в рамките на три месеца, Съветът за асоцииране
може да реши да отнесе въпроса към Съда на Европейските
общности.

3.
Нищо в настоящия член не ограничава свободата на
действие, с която се ползва уведомената страна съгласно собст
вените си закони в областта на конкуренцията и политика по
осигуряване на изпълнението, по отношение на това дали да
предприема или не действия по осигуряване на изпълнението
във връзка с антиконкурентните дейности, за които е била
уведомена, нито пречи на уведомяващата страна да предприема
действия по осигуряване на изпълнението във връзка с такива
антиконкурентни дейности.

Член 40
1.
Общността информира Турция във възможно най-кратък
срок за приемането на решения съгласно членове 85, 86 и 92
от Договора за ЕО, които могат да засегнат интересите на
Турция.
2.
Турция има правото да поиска информация за всеки
конкретен случай на взето от Общността решение съгласно
членове 85, 86 и 92 от Договора за ЕО.
Член 41
По отношение на публични предприятия и предприятия, на
които са предоставени специални или изключителни права,
Турция гарантира до края на първата година след влизането в
сила на митническия съюз, че се спазват принципите на
Договора за създаване на Европейската икономическа общност,
и по-специално член 90, както и принципите, съдържащи се във
вторичното законодателство и в установената на тази основа
съдебна практика.
Член 42
Турция адаптира постепенно, в съответствие с условията и
графика, определени от Съвета за асоцииране, всички държавни
монополи с търговски характер, така че до края на втората
година след влизането в сила на настоящото решение да се
гарантира, че не съществува дискриминация по отношение на
условията за снабдяване и предлагане на стоки между граж
даните на държавите членки и тези на Турция.
Член 43
1.
Ако Общността или Турция счита, че провежданите на
територията на другата страна антиконкурентни дейности
засягат неблагоприятно нейните интереси или интересите на
нейните предприятия, едната страна може да уведоми за това
другата страна и да поиска нейният орган по конкуренцията
да предприеме подходящи мерки по осигуряване на изпълне
нието. Уведомлението във възможно най-голяма степен конкре
тизира характера на антиконкурентните дейности и тяхното
въздействие върху интересите на уведомяващата страна и
съдържа предложение за предоставяне на всякаква допълнителна
информация и друг вид сътрудничество, които уведомяващата
страна е в състояние да осигури.
2.
При получаване на уведомление по параграф 1 и след
провеждането на подходящите и полезни при съответните
обстоятелства обсъждания органът по конкуренцията на уведо

РАЗДЕЛ III

Инструменти за търговска защита
Член 44
1.
По искане на която и да е от страните Съветът за
асоцииране извършва преглед на принципа на прилагане на
инструменти за търговска защита, различни от предпазни
мерки, от една от страните в отношенията ѝ с другата страна.
По време на такъв преглед Съветът за асоцииране може да вземе
решение за временно преустановяване на прилагането на тези
инструменти, при условие че Турция е въвела разпоредбите
относно конкуренцията, контрола върху държавните помощи и
други съответни части от достиженията на правото на ЕО,
свързани с вътрешния пазар, и е осигурила тяхното действително
прилагане, като по този начин е предоставила гаранции срещу
нелоялната конкуренция, съпоставими със съществуващите в
рамките на вътрешния пазар.
2.
Условията и редът за прилагане на антидъмпинговите
мерки, определени в член 47 от допълнителния протокол,
остават в сила.
Член 45
Чрез дерогация от разпоредбите на глава V, раздел II проце
дурите за консултации и вземане на решение, посочени в
споменатия раздел, не се прилагат за мерките за търговска
защита, предприети от която и да е от страните.
В рамките на прилагането на мерки на търговската политика
спрямо трети държави страните се стремят, посредством обмен
на информация и консултации, да откриват възможности за
координиране на действията си, когато обстоятелствата и между
народните задължения на двете страни позволяват това.
Член 46
Чрез дерогация от принципа на свободното движение на стоки,
установен в глава I, когато едната страна е предприела или пред
приема антидъмпингови мерки или други мерки, свързани с
инструменти на търговската политика, както е посочено в член
44, в отношенията си с другата страна или с трети държави, тази
страна може да приложи посочените мерки към вноса на съот
ветните продукти от територията на другата страна. В такива
случаи тя съответно информира Съвместния комитет за митни
ческия съюз.
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Член 47

Член 51

При изпълнение на формалностите, свързани с вноса на
продукти от даден вид, обхванат от предвидените в предходните
членове мерки на търговската политика, органите на държавата
вносител изискват от вносителя да посочи произхода на съот
ветните продукти в митническата декларация.

В областите, които не са обхванати от настоящото решение, но
оказват непосредствено влияние върху функционирането на
процеса на асоцииране, и в областите, които са обхванати от
настоящото решение, но за които в него не е предвидена
конкретна процедура, Съветът за асоцииране може да
препоръча на страните да предприемат мерки за сближаване на
законовите, подзаконовите или административните разпоредби.

Възможно е да се изискат допълнителни подкрепящи доказа
телства в случаите, когато това е абсолютно необходимо
поради сериозни и добре обосновани съмнения, с цел да се
удостовери истинският произход на въпросния продукт.
РАЗДЕЛ IV

Обществени поръчки
Член 48
Във възможно най-кратък срок след датата на влизането в сила
на настоящото решение Съветът за асоцииране ще определи дата
за започване на преговори, насочени към взаимно отваряне на
пазарите на страните за обществени поръчки.
Съветът за асоцииране ще извършва годишен преглед на
напредъка в тази област.
РАЗДЕЛ V

Пряко данъчно облагане
Член 49
Никоя от разпоредбите на настоящото решение няма за
последица:
— предоставяне на фискалните привилегии, дадени от която и
да е от страните в рамките на международно споразумение
или договореност, с които тази страна е обвързана,
— предотвратяване на приемането или прилагането от която и
да е от страните на каквито и да е мерки, насочени към
избягването на данъци или отклонението от данъчно
облагане,
— повдигане на възражение срещу правото на която и да е от
страните да прилага съответните разпоредби на данъчното си
законодателство по отношение на данъкоплатци, които не са
в еднакво положение, що се отнася до мястото им на преби
ваване.
Косвено данъчно облагане
Член 50
1.
Никоя от страните не облага пряко или косвено
продуктите на другата страна с вътрешни данъци от какъвто и
да е вид, които са по-високи от данъците, с които пряко или
косвено се облагат подобните местни продукти.
Никоя от страните не облага продуктите на другата страна с
вътрешни данъци, които са от такова естество, че да защитават
косвено други продукти.
2.
Продуктите, които се изнасят на територията на която и да
е от страните, не подлежат на възстановявания на вътрешни
косвени данъци, които надвишават косвените данъци, с които
пряко или косвено се облагат тези продукти.
3.
Страните отменят всички съществуващи към датата на
влизането в сила на настоящото решение разпоредби, които са
в противоречие с посочените по-горе правила.

ГЛАВА V
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
РАЗДЕЛ I

Съвместен комитет за митническия съюз ЕО—Турция
Член 52
1.
В съответствие с член 24 от Споразумението за асоцииране
се създава Съвместен комитет за митническия съюз ЕО—Турция.
Комитетът извършва обмен на мнения и информация, формулира
препоръки към Съвета за асоцииране и дава становища с оглед
да се гарантира доброто функциониране на митническия съюз.
2.
Страните се консултират в рамките на комитета по всички
въпроси, свързани с изпълнението на настоящото решение, които
пораждат трудност за някоя от тях.
3.
Съвместният комитет за митническия съюз приема свой
процедурен правилник.
Член 53
1.
Съвместният комитет за митническия съюз се състои от
представители на страните.
2.
Длъжността председател на Съвместния комитет за митни
ческия съюз се изпълнява последователно за срок от шест месеца
от представителя на Общността, т.е. Европейската комисия, и от
представителя на Турция.
3.
С оглед изпълнението на задълженията си Съвместният
комитет за митническия съюз заседава като общо правило поне
веднъж месечно. Комитетът заседава и по инициатива на своя
председател или по искане на една от страните в съответствие с
разпоредбите на процедурния си правилник.
4.
Съвместният комитет за митническия съюз може да взема
решения за създаване на всякакви подкомитети или работни
групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите
задължения. Комитетът определя в процедурния си правилник
състава и правилата за работа на тези подкомитети или работни
групи. Техните задължения се определят от Съвместния комитет
за митническия съюз във всеки отделен случай.
РАЗДЕЛ II

Процедури за консултации и вземане на решение
Член 54
1.
В областите, които имат пряко значение за функциони
рането на митническия съюз, и без да се засягат другите задъл
жения, произтичащи от глави I—IV, законодателството на
Турция е хармонизирано във възможно най-голяма степен със
законодателството на Общността.
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2.
Областите, които имат пряко значение за функционирането
на митническия съюз, са търговската политика и споразуменията
с трети държави, включващи търговско измерение за
промишлени продукти, законодателството относно премахването
на техническите пречки пред търговията с промишлени
продукти, законодателството в областта на конкуренцията и
индустриалната и интелектуалната собственост и митническото
законодателство.
Съветът за асоцииране може да вземе решение за разширяване на
списъка на областите, в които е необходимо да се постигне
хармонизиране във връзка с напредъка на процеса на
асоцииране.
3.
За целите на настоящия член се прилагат процедурните
правила, предвидени в членове 55—60.
Член 55
1.
Когато изготвя ново законодателство в област, която има
пряко значение за функционирането на митническия съюз, и се
консултира с експерти от държавите — членки на Общността,
Комисията на Европейските общности неофициално се
консултира и с турски експерти.
2.
Когато изпраща предложението си на Съвета на Евро
пейския съюз, Комисията на Европейските общности изпраща
копия от него на Турция.
3.
По време на етапа, предхождащ решението на Съвета на
Европейския съюз, страните, по искане на която и да е от тях,
отново се консултират взаимно в рамките на Съвместния комитет
за митническия съюз.
4.
По време на етапа на информиране и консултации страните
си сътрудничат добросъвестно с цел в края на този процес да
бъде улеснено вземането на решение, което да е най-подходящо
за доброто функциониране на митническия съюз.
Член 56
1.
Когато приема законодателство в област с пряко значение
за функционирането на митническия съюз съгласно определеното
в член 54, параграф 2, Общността информира незабавно Турция
за това в рамките на Съвместния комитет за митническия съюз,
за да даде възможност на Турция да приеме съответното законо
дателство, което ще осигури доброто функциониране на митни
ческия съюз.
2.
Когато Турция изпитва затруднение да приеме съответното
законодателство, Съвместният комитет за митническия съюз
полага необходимите усилия за намиране на взаимно
приемливо решение, чрез което да се гарантира доброто
функциониране на митническия съюз.
Член 57
1.
Принципът на хармонизиране, определен в член 54, не
накърнява правото на Турция, без да се засягат задълженията
ѝ, произтичащи от глави I—IV, да изменя законодателството в
областите, които имат пряко значение за функционирането на
митническия съюз, при условие че Съвместният комитет за
митническия съюз е установил, че измененото законодателство
не засяга доброто функциониране на митническия съюз или че
процедурите, посочени в параграфи 2—4 от настоящия член, са
изпълнени.
2.
Когато Турция обмисля въвеждането на ново законода
телство в област, която има пряко значение за функционирането
на митническия съюз, тя неофициално търси становището на
Комисията на Европейските общности относно въпросното пред
лагано законодателство, така че турският законодател да може да
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вземе решението си при пълно познаване на последиците за
функционирането на митническия съюз.
Страните си сътрудничат добросъвестно с цел в края на този
процес да бъде улеснено вземането на решение, което да е
най-подходящо за доброто функциониране на митническия съюз.
3.
Когато предлаганото законодателство достигне достатъчно
напреднал етап на изготвяне, се провеждат консултации в
рамките на Съвместния комитет за митническия съюз.
4.
Когато Турция приема законодателство в област, която има
пряко значение за функционирането на митническия съюз, тя
незабавно информира за това Общността в рамките на
Съвместния комитет за митническия съюз.
В случай че приемането на такова законодателство от страна на
Турция има вероятност да наруши доброто функциониране на
митническия съюз, Съвместният комитет за митническия съюз се
стреми да намери взаимно приемливо решение.
Член 58
1.
Ако при приключването на консултациите, предприети
съгласно процедурата, предвидена в член 56, параграф 2 или
член 57, параграф 4, Съвместният комитет за митническия
съюз не може да намери взаимно приемливо решение и ако
някоя от страните счита, че несъответствията във въпросното
законодателство могат да засегнат свободното движение на
стоки, да предизвикат отклонения в търговските потоци или да
създадат икономически трудности на нейна територия, тя може
да отнесе въпроса към Съвместния комитет за митническия съюз,
който при необходимост препоръчва подходящи начини за
избягване на евентуални вреди.
Същата процедура ще се спазва, ако различия в прилагането на
законодателството в област, която има пряко значение за
функционирането на митническия съюз, причиняват или
създават опасност от нарушения в свободното движение на
стоки, отклонения в търговските потоци или икономически
трудности.
2.
Ако несъответствия между законодателството на
Общността и законодателството на Турция или различия в
прилагането им в област, която има пряко значение за функцио
нирането на митническия съюз, причиняват или създават
опасност от нарушения в свободното движение на стоки или
отклонения в търговските потоци и засегнатата страна счита,
че са необходими незабавни действия, тя може сама да пред
приеме необходимите мерки за защита и да уведоми за тях
Съвместния комитет за митническия съюз; последният може да
вземе решение за изменение или отмяна на тези мерки.
Приоритет следва да се отдава на мерките, които най-малко
нарушават функционирането на митническия съюз.
Член 59
В областите, които имат пряко значение за доброто функцио
ниране на митническия съюз, Комисията на Европейските
общности прави необходимото турски експерти да участват във
възможно най-голяма степен в изготвянето на проекти за мерки,
които впоследствие се представят на комитетите, подпомагащи
Комисията на Европейските общности при упражняването на
нейните изпълнителни правомощия. В това отношение, когато
изготвя предложения, Комисията на Европейските общности се
консултира с експерти от Турция по същия начин, по който се
консултира с експерти от държавите — членки на Общността.
Когато въпросът, отнесен към Съвета на Европейския съюз, е в
съответствие с процедурата, която се прилага за съответния вид
комитет, Комисията на Европейските общности предава на
Съвета на Европейския съюз становищата на турските експерти.
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Член 60

Член 64

Турски експерти участват в работата на редица технически
комитети, подпомагащи Комисията на Европейските общности
при упражняването на нейните изпълнителни правомощия в
областите, които имат пряко значение за функционирането на
митническия съюз, когато това е необходимо за гарантиране на
доброто функциониране на митническия съюз. Процедурата за
такова участие се определя от Съвета за асоцииране преди
влизането в сила на настоящото решение. Списъкът на коми
тетите се съдържа в приложение 9. Ако страните считат, че
такова участие следва да бъде разширено и по отношение на
други комитети, Съвместният комитет за митническия съюз
може да отправи необходимите препоръки към Съвета за
асоцииране с оглед на вземането на решение.

1.
Ако предприета от една от страните предпазна мярка или
мярка за защита води до нарушаване на равновесието между
правата и задълженията съгласно настоящото решение, другата
страна може да предприеме корективни мерки по отношение на
тази страна. Приоритет се отдава на такива мерки, които биха
нарушили в най-малка степен функционирането на митническия
съюз.
2.

ГЛАВА VI
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Влизане в сила

РАЗДЕЛ III

Разрешаване на спорове
Член 61
Без да се засягат разпоредбите на член 25, параграфи 1—3 от
Споразумението от Анкара, ако Съветът за асоцииране не успее
да разреши спор, свързан с обхвата или срока на действие на
мерките за защита, предприети в съответствие с член 58,
параграф 2, предпазните мерки, предприети в съответствие с
член 63, или корективните мерки, предприети в съответствие с
член 64, в рамките на шест месеца от датата, на която е
започнала тази процедура, всяка една от страните може да
отнесе спора пред арбитражен съд съгласно процедурите по
член 62. Арбитражното решение е задължително за страните
по спора.

Прилагат се предвидените в член 63 процедури.

Член 65
1.

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 1995 г.

2.
През 1995 г. напредъкът в изпълнението на настоящото
решение се разглежда редовно в рамките на Комитета за
асоцииране, който ще докладва на Съвета за асоцииране.
3.
Преди края на октомври 1995 г. двете страни обсъждат в
рамките на Съвета за асоцииране дали са изпълнени
разпоредбите на настоящото решение, отнасящи се до доброто
функциониране на митническия съюз.

1.
Ако даден спор е бил отнесен към арбитражен съд, се
определят трима арбитри.

4.
Въз основа на доклада(ите) на Комитета за асоцииране, ако
Турция, от една страна, или Общността и нейните държави
членки, от друга страна, счете, че посочените в параграф 3
разпоредби не са изпълнени, тази страна може да уведоми
Съвета за асоцииране за решението си да поиска отлагане на
датата по параграф 1. В такъв случай тази дата се отлага и
решението влиза в сила на 1 юли 1996 г.

2.
Всяка от страните по спора определя един арбитър в срок
от тридесет дни.

5.
В този случай параграфи 2—4 се прилагат mutatis
mutandis.

3.
Така определените двама арбитри назначават по взаимно
съгласие арбитражен посредник, който не е гражданин на нито
една от страните. Ако арбитрите не успеят да постигнат съгласие
в срок от два месеца след назначаването си, те избират
арбитражен посредник от списък със седем лица, изготвен от
Съвета за асоцииране. Съветът за асоцииране изготвя и прераз
глежда този списък в съответствие с процедурния си правилник.

6.
Съветът за асоцииране може да взема други подходящи
решения.

Член 62

4.
Седалището на арбитражния съд е в Брюксел. Освен ако
страните решат друго, арбитражният съд приема свой
процедурен правилник. Той взема решенията си с мнозинство.
РАЗДЕЛ IV

Тълкуване
Член 66
Разпоредбите на настоящото решение, доколкото са идентични
по същество със съответните разпоредби на Договора за създаване
на Европейската общност, се тълкуват за целите на тяхното
изпълнение и прилагане към продукти, обхванати от митни
ческия съюз, в съответствие с решенията в тази област на Съда
на Европейските общности.

Предпазни мерки
Член 63
Страните потвърждават, че механизмът и условията за прилагане
на предвидените в член 60 от допълнителния протокол
предпазни мерки остават в сила.

Съставено в Брюксел на 22 декември 1995 година.
За Съвета за асоцииране ЕО—Турция
L. ATIENZA SERNA
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Декларации
Декларация на Турция относно член 3, параграф 4
„Турция се ангажира да гарантира, че митата или таксите с равностоен ефект, които се начисляват съгласно
член 3, параграф 4, втора алинея, не се разпределят за конкретни цели, а се натрупват в националния ѝ
бюджет по същия начин като други митнически приходи.“
Декларация на Общността относно член 3, параграф 3
„Общността би искала да припомни специалния статут на планината Атон в съответствие със съвместната
декларация, приложена към Акта за присъединяване на Република Гърция към Европейските общности.“
Декларация на Турция относно член 5
„Без да се засяга член 5 от настоящото решение, Турция възнамерява да запази разпоредбите на указа за
режима на внос (Официален вестник на Турция № 22158а, 31.12.1994 г.) относно употребяваните моторни
превозни средства, с които вносът на такива средства се подлага на предварително разрешение, за определен
период от време след влизането в сила на настоящото решение.“
Декларация на Общността относно член 6 във връзка със сектора на текстила и облеклото
„1. Договореностите за търговията с текстилни изделия и облекло ще изтекат веднага след като бъде уста
новено, че Турция действително е приложила мерките, които се изисква да бъдат приети по силата на
настоящото решение, във връзка с интелектуалната, индустриалната и търговската собственост (членове 2,
3, 4 и 5 от приложение 8), конкуренцията, включително мерките в областта на публичната помощ (глава
IV, раздел II, член 39, параграф 1 и член 39, параграф 2, букви а), б) и в), и че Турция, съобразно
действащите понастоящем многостранни правила, е въвела в действие мерките, необходими за привеж
дането в съответствие на търговската си политика с тази на Общността в сектора на текстила, поспециално договореностите и споразуменията, посочени в раздел III, член 12, параграф 2.
2. Общността ще прилага предвидените в член 60 от допълнителния протокол предпазни мерки, ако,
въпреки че Турция не изпълнява посочените в параграф 1 условия, сегашните договорености за
търговията с текстилни изделия и облекло не бъдат удължени.
3. Общността настоява за действителна реципрочност по отношение на достъпа до пазара в този сектор.“
Декларация на Турция относно член 6 във връзка със сектора на текстила и облеклото
„1. Ако въпреки изпълнението от страна на Турция на мерките, посочени в параграф 1 от изявлението на
Общността относно изтичането на договореностите за търговията с текстилни изделия и облекло, посо
чените договорености не бъдат прекратени, Турция ще предприеме подходящи корективни мерки.
2. По отношение на параграф 1 от изявлението на Общността относно член 6 във връзка със сектора на
текстила и облеклото, Турция разбира, че мерките, свързани със сключването от страна на Турция на
споразумения или договорености с трети държави в сектора на текстила, означават, че Турция е пред
приела необходимите стъпки, посочени в член 12, параграф 2, за такова сключване и че междувременно
продължават да се прилагат предвидените в член 12, параграф 3 мерки.
3. Турция настоява за пълен достъп до пазара в този сектор.“
Декларация на Турция относно член 6
„Турция счита за необходимо да участва в работата на Комитета по текстила.“
Декларация на Турция относно член 8
„Турция счита за необходимо да участва в работата на Комитета по стандартите и техническите правила, с
оглед да се осигури равнище на сътрудничество, отговарящо на целта за хармонизиране.“
Декларация на Турция относно член 8
„Турция би желала да изтъкне, че е важно да се извърши цялостна, бърза и възможно най-облекчена оценка
на инструментите, процедурите и инфраструктурите, свързани с изпълнението от страна на Турция на
изискванията, предвидени в инструментите от посочения в член 8, параграф 2 списък.
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Освен това Турция изтъква, че е необходимо Общността да пристъпи към техническите адаптации, които се
налагат във връзка с изпълнението от страна на Турция на посочените по-горе изисквания.“
Съвместно изявление относно член 11
„Страните са съгласни да започнат незабавно обсъждания на равнище експерти по въпроса за транспони
рането от страна на Турция на достиженията на правото на ЕО в областта на премахването на техническите
пречки пред търговията.“
Декларация на Турция относно член 16
„Турция може да поиска провеждането на консултации в рамките на Съвета за асоцииране във връзка със
задълженията, които могат да възникнат за страната в резултат на членството ѝ в Организацията за иконо
мическо сътрудничество.“
Декларация на Турция относно член 16
„Във връзка с член 16 Турция заявява, че ще бъде отдаден приоритет на следните преференциални спораз
умения: с България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Чешката република, Израел, Естония, Латвия и
Литва, Мароко, Тунис, Египет.“
Декларация на Общността относно приложение 8
„За действителното въвеждане и прилагане на посочените в това приложение разпоредби Общността е готова
да предостави адекватна техническа помощ на Турция както преди, така и след влизането в сила на митни
ческия съюз.“
Декларация на Турция относно приложение 8, член 1
„Този ангажимент не засяга статута на Турция на развиваща се държава в Световната търговска организация.“
Декларация на Общността относно член 44
„Във връзка с член 44, параграф 2 Общността заявява, че Комисията на Европейските общности, без да се
засяга позицията на Съвета на Европейския съюз, при изпълнението на своите отговорности за предприемане
на антидъмпингови и предпазни мерки ще предоставя информация на Турция преди започването на съот
ветните процедури. За тази цел преди влизането в сила на настоящото решение съвместно ще бъдат
определени подходящи условия за прилагането на член 49. Освен това Общността ще отдава предпочитание,
във всеки отделен случай, където е целесъобразно, по-скоро на ценови гаранции, отколкото на мита, с оглед
приключване на случаи на антидъмпинг, при които е установена вреда.“
Декларация на Турция относно член 48
„Турция заявява намерението си да започне преговори с цел да се присъедини към Споразумението за
обществените поръчки в рамките на ГАТТ.“
Декларация на Турция относно член 60
„През 1995 г. и в хода на хармонизирането на турското законодателство със законодателството на Общността
Турция ще поиска от Съвета за асоцииране да вземе решение за разширяване на участието ѝ и в други
комитети.“
Съвместна декларация относно член 65
„1. Всяко съвместно решение на Общността и нейните държави членки, целящо отлагане на влизането в сила
на митническия съюз съгласно член 65, параграф 4 от настоящото решение, ще се взема въз основа на
предложение на Комисията на Европейските общности, като се прилага същата процедура за вземане на
решение като тази за приемането на настоящото решение.
2. Освен това отлагането на влизането в сила на настоящото решение не засяга договорните задължения,
поети от страните съгласно условията на допълнителния протокол.“
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Списък на стоките, посочени в член 17

Приложение № 2

посочено в член 19, параграф 2, буква а)

Приложение № 3

посочено в член 19, параграф 2, буква б)

Приложение № 4

посочено в член 19, параграф 2, буква в)

Приложение № 5

посочено в член 19, параграф 3

Приложение № 6

таблици 1 и 2, посочени в член 21

Приложение № 7

Взаимопомощ между административните органи в митническата област

Приложение № 8

Закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост

Приложение № 9

Списък на комитетите, посочени в член 60

Приложение № 10

Автономни режими и преференциални споразумения, посочени в член 16
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код по КН

Описание

(1)

(2)

ex 0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени
млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или аромати
зирани, или с прибавка на плодове или какао:

0403 10 51
до
0403 10 99

– Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71
до
0403 90 99

– Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0710 40 00

Сладка царевица (неварена или варена на пара или във вода), замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода — солена,
сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но
негодни за консумация в това състояние

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от
фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и
масла и техните фракции от позиция № 1516:

1517 10 10

– Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, преви
шаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

– Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

ex 1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад); с изключение на екстракт от женско биле
(Liquorice), съдържащи тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащи други добавки, с код по КН
1704 90 10

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла,
нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 %
какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде;
хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404, несъдържащи какао
или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса,
неупоменати, нито включени другаде

ex 1902

Макаронени изделия без макаронени изделия, пълнени, включени под кодове по КН 1902 20 10 и
1902 20 30; кус-кус, приготвен или неприготвен

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или
подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes);
житни растения, (различни от царевицата) на зърна, предварително варени или приготвени по друг
начин

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни
капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или
нишесте и подобни продукти

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана с оцет или с оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с
тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани с оцет
или оцетна киселина

2004 10 91

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина, замразени

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. saccharatа), приготвена или консервирана по начин, различен от този с
оцет или с оцетна киселина, замразена
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(1)

(2)

2005 20 10

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharatа), приготвена или консервирана по начин, различен от този с
оцет или с оцетна киселина, незамразена

2008 92 45

Храни от вида мюзли на базата на непечени люспи от житни растения

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладка царевица (Zea mays var. saccharatа), приготвена или консервирана по
друг начин, без прибавка на захар или алкохол

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с
тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани по друг
начин, несъдържащи добавен спирт или добавена захар

2101 10 99

Препарати на базата на екстракти, есенции и концентрати от кафе или на базата на кафето, различни от
тези, включени под код по КН 2101 10 91

2101 20 90

Екстракти, есенции и концентрати от чай или матé и препарати на основата на тези екстракти, есенции
или концентрати, или на основата на чай или мате, различни от тези, включени по код по КН
2101 20 10

2101 30 19

Печени заместители на кафе без печена цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати или печени заместители на кафе без печена цикория

2102 10 31
2102 10 39

Хлебни маи

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, без тези, които попадат по кодове по КН
2106 10 10 и 2106 90 91, и без ароматизирани или оцветени захарни сиропи

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчукови сокове, отговарящи на код по КН
2009, съдържащи продукти от кодове по КН 0401—0404 или мазнини, получени от продуктите от
кодове по КН 0401—0404

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-глюцитол (сорбитол)

ex 3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни

ex 3505 10

Декстрини и други модифицирани скорбяли, без естерифицирани или етерифицирани скорбяли,
попадащи под КН 3505 10 50

3505 20

Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или
нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други
продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при
производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени
другаде

3823 60

Сорбитол, различен от посочения в код по КН 2905 44
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Списък на основните продукти
Обикновена мека пшеница с код по КН 1001 90 99
Твърда пшеница с код по КН 1001 10
Ръж с код по КН 1002 00 00
Ечемик с код по КН 1003 00 90
Царевица с код по КН 1005 90 00
Олющен ориз с код по КН 1006 20
Бяла захар с код по КН 1701 99 10
Изоглюкоза с код по КН 1702 40 10
Меласа с код по КН 1703
Обезмаслено мляко на прах (продуктова група 2) с код по КН ex 0402 10 19
Пълномаслено мляко на прах (продуктова група 3) с код по КН ex 0402 21 19
Масло (продуктова група 6) с код по КН ex 0405 00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана,
кисело мляко, кефир и други фермен
тирали или подкиселени млека и
сметана, дори концентрирани или с
прибавка на захар или други подсла
дители, или ароматизирани, или с
прибавка на плодове или какао:

0403 10

–

Ориз

Бяла захар

Меласи

Обезмаслено мляко
на прах (ПГ 2)

Пълномаслено мляко
на прах (ПГ 3)

Масло (ПГ 6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Кисело мляко:

––

Ароматизирано или с прибавка на
плодове или какао

–––

На прах, гранули или в други
форми, с тегловно съдържание
на млечни мазнини:

51

––––

Непревишаващо 1,5 %

53

––––

Превишаващо 1,5 %, но непре
вишаващо 27 %

59

––––

Превишаващо 27 %

–––

0403 90

Царевица

(2)

Ечемик

(1)

Ръж

Описание

Твърда пшеница

Код по КН

Обикновена мека
пшеница

(на 100 kg стоки)

100

100

42

68

Други, с тегловно съдържание на
млечни мазнини:

91

––––

Непревишаващо 3 %

12,5

2

93

––––

Превишаващо 3 %, но непреви
шаващо 6 %

12,5

5

99

––––

Превишаващо 6 %

12,5

10

–

Други:

––

Ароматизирано или с прибавка на
плодове или какао:

BG
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(1)
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(2)

(3)

––––

На прах, гранули или в други
твърди форми, с тегловно
съдържание
на
млечни
мазнини:

71

––––

Непревишаващо 1,5 %

73

––––

Превишаващо 1,5 %, но непре
вишаващо 27 %

79

––––

Превишаващо 27 %

––

(4)

(5)

(6)

(7)

L 13/93

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

100

100

42

68

Други, с тегловно съдържание на
млечни мазнини:

91

–––

Непревишаващо 3 %

12,5

2

93

–––

Превишаващо 3 %, но непреви
шаващо 6 %

12,5

5

99

–––

Превишаващо 6 %

12,5

10

0710

Зеленчуци (неварени или варени във
вода или на пара), замразени:

0710 40

–

0711

Зеленчуци, временно консервирани
(например
посредством
серен
диоксид или във вода — солена,
сулфурирана или с прибавка на
други
вещества,
подсигуряващи
временното им консервиране), но
негодни за консумация в това
състояние:

0711 90

–

30

Сладка царевица

Други
смеси:

––

зеленчуци;

100 (а)

зеленчукови

Сладка царевица

1517

Маргарин; хранителни смеси или
препарати от животински или
растителни мазнини или масла или
от фракции от различни мазнини и
масла от настоящата глава, различни
от хранителните мазнини или масла
или техните фракции от позиция №
1516:

1517 10

–

Маргарин, с изключение на течния
маргарин:

100 (а)

BG

L 13/94

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

(2)

10

1517 90

––

–

10

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17.1.2014 г.

(8)

(9)

1704

Захарни изделия без какао (вклю
чително бял шоколад):

1704 10

–

15

(б)

Дъвка, дори със захарно покритие:

––

С тегловно съдържание на
захароза, по-малко от 60 % (вклю
чително
инвертната
захар,
изразена като захароза)

11

–––

Под формата на лентички

30

58

19

–––

Други

30

58

––

С тегловно съдържание на
захароза, равно или по-голямо от
60 % (включително инвертната
захар, изразена като захароза)

91

–––

Под формата на лентички

16

70

99

–––

Други

16

70

Други:

––

Бял шоколад

45

1704 90 31

70

1704 90 71

47

1704 90 72

47

1704 90 73

(13)

15

С тегловно съдържание на млечни
мазнини, превишаващо 10 %, но
непревишаващо 15 %

Фруктоза, химически чиста

30

(12)

Други:

––

–

(11)

С тегловно съдържание на млечни
мазнини, превишаващо 10 %, но
непревишаващо 15 %

1702 50

1704 90

(10)

Локум

17

85

20

BG
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(2)

1704 90 81

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

85

Вж. приложение 4

1806

Шоколад и други хранителни
продукти, съдържащи какао:

1806 10

–

Какао на прах с прибавка на захар
или други подсладители:

10

––

Несъдържащи захароза или с
тегловно съдържание на захароза
по-малко от 65 % (включително
инвертна захар, изразена като
захароза) и/или изоглюкоза, също
изразена като захароза

60 (в)

30

––

С тегловно съдържание на
захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза)
или изоглюкоза, също изразена
като захароза, равно или поголямо от 65 % и по-малко от
80 %

75

90

––

С тегловно съдържание на
захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза)
или изоглюкоза, също изразена
като захароза, равно или поголямо от 80 %

100

Други продукти, представени на
блокове или на пръчки, с тегло
над 2 kg или в течно, кашесто
или прахообразно състояние, на
гранули или подобни форми, в
съдове или в директни опаковки
със съдържание над 2 kg:

Вж. приложение 4

–

––

Други продукти, представени на
блокове или на пръчки:

–––

С пълнеж

Вж. приложение 4

44

(12)

(13)

5

Други:

51 до 99

ex 1806 31

(5)

97

–

1806 31

(4)

10

1704 90 73

1806 20

(3)

L 13/95

10

BG
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(1)
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(2)

1806 32

–––

10

(3)

(4)

(5)

(6)

1806 90

(8)

––––

С добавка на зърнени храни,
плодове или ядки

(11)

С тегловно съдържание на
млечни мазнини от 3 % или
повече, но по-малко от 6 %

––––

Други

45

50

20

Вж. приложение 4

Други

1806 90 40

50

11 до 90

Вж. приложение 4

1901

Екстракти от малц; хранителни
продукти от брашна, грис, скорбяла,
нишесте или екстракти от малц, несъ
държащи какао или с тегловно
съдържание на какао по-малко от
50 % какао, изчислено на базата на
напълно обезмаслена маса, неупо
менати, нито включени другаде;
хранителни продукти, приготвени от
продуктите от позиции от № 0401
до № 0404, несъдържащи какао
или с тегловно съдържание на какао
по-малко от 10 % какао, изчислено
на базата на напълно обезмаслена
маса, неупоменати, нито включени
другаде:

1901 10

–

Детски храни, предназначени за
продажба на дребно

Вж. приложение 4

1901 20

–

Смеси и теста за приготвяне на
хлебарски,
сладкарски
или
бисквитни продукти от позиция №
1905

Вж. приложение 4

1901 90

–

Други

––

(12)

Други:

––––

–

(10)

Вж. приложение 4

10

–––

(9)

Без пълнеж:

ex 1806 32 10
90

(7)

17.1.2014 г.

Екстракти от малц:

11

–––

С тегловно съдържание на сух
екстракт 90 % или повече

195

19

–––

Други

159

11

(13)

BG
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(2)

90

––

(3)

(4)

Други

(5)

(6)

(7)

–

Макаронени изделия, неварени,
нито пълнени, нито обработени по
друг начин:

1902 11

––

Съдържащи яйца

1902 19

––

Други:

1902 20

–––

твърда пшеница, макаронени
изделия, несъдържащи други
житни растения или с тегловно
съдържание на други житни
растения, ненадвишаващо 3 %

–––

Други

–

167

167

67

100

Макаронени изделия, пълнени
(дори варени или обработени по
друг начин):

––

Други:

91

–––

Варени

41

99

–––

Други

116

1902 30

–

Други макаронени изделия:

10

––

Сухи

167

90

––

Други

66

1902 40

–

Кус-кус:

10

––

Неприготвен

167

90

––

Друг

66

1903

Тапиока и нейните заместители,
приготвени от нишесте, под формата
на люспи, зърна, заоблени зрънца,
отсявки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени
чрез набъбване или печене житни
растения (например corn flakes);
житни растения, (различни от царе
вицата) на зърна, предварително
варени или приготвени по друг
начин:

(8)

(9)

Вж. приложение 4

Макаронени изделия, дори варени
или пълнени (с месо или други
продукти) или обработени по друг
начин,
такива
като
спагети,
макарони, юфка, лазаня, гночи,
равиоли, канелони; кус-кус, дори
приготвен:

1902

L 13/97

161

(10)

(11)

(12)

(13)

BG
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(2)

1904 10

–

––

На базата на царевица

30

––

На базата на ориз

90

––

Други

–

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Продукти на базата на приготвени
чрез набъбване или печене житни
растения:

10

1904 90

(3)

17.1.2014 г.

213
174
53

53

53

53

Други:

10

––

Ориз

90

––

Други

174
174

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или
бисквитни
продукти,
дори
с
прибавка на какао; нафора, празни
капсули от тесто за медикаменти,
тесто за запечатване, сухи тестени
листа от брашно, скорбяла или
нишесте и подобни продукти:

1905 10

–

Хрупкав хляб (кнекброт)

1905 20

–

Меденки и други подобни:

140

10

––

С тегловно съдържание на
захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза) помалко от 30 %

44

40

25

30

––

С тегловно съдържание на
захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза)
30 % или повече, но по-малко от
50 %

33

30

45

90

––

С тегловно съдържание на
захароза (включително инвертна
захар, изразена като захароза) помалко от 50 %

22

20

65

1905 30 11
до 99

–

Сладки бисквити: гофрети и вафли

Вж. приложение 4

1905 40

–

Сухари и
продукти

Вж. приложение 4

1905 90

–

Други:

подобни

препечени

(10)

(11)

(12)

(13)

BG
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(2)

(3)

10

––

Безквасен хляб

20

––

Нафора, празни капсули от тесто
от видовете, използвани за меди
каменти, тесто за запечатване,
сухи тестени листа от брашно,
скорбяла или нишесте и подобни
продукти

30 до 90

––

Други:

2001

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

168
644

Вж. приложение 4

Зеленчуци, плодове и други годни за
консумация части от растения,
приготвени или консервирани с оцет
или с оцетна киселина:

2001 90

––

Други:

30

––

Сладка царевица (Zea mays var.
saccharata)

100 (а)

40

––

Игнам (индийски картоф), сладки
картофи и други подобни, годни
за консумация части от растения,
с тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте 5 % или
повече

40 (а)

Вж. приложение 4

2004

Други зеленчуци, приготвени или
консервирани по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина;
замразени:

2004 10

–

91

2004 90

Картофи:

––

–

10

Под формата на брашно, грис или
люспи

––

Сладка царевица
var.saccbarata).

(Zea

mays

Други зеленчуци, приготвени или
консервирани по начин, различен от
този с оцет или с оцетна киселина,
незамразени:

2005 20

–

10

Вж. приложение 4

Други зеленчуци и смеси от зелен
чуци:

2005

2005 80

L 13/99

100 (а)

Картофи:

––

Под формата на брашно, грис или
люспи

––

Сладка царевица (Zea mays var.
saccharata)

Вж. приложение 4

100 (а)

(10)

(11)

(12)

(13)

BG

L 13/100

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

(2)

2008

Плодове, ядки и други годни за
консумация части от растения,
приготвени и консервирани по друг
начин, със или без прибавка на
захар или други подсладители или
алкохол,
неупоменати,
нито
включени другаде:

2008 92 45

–

Храни от вида „мюсли“ на базата на
непечени люспи от житни растения

2008 99

–

Други:

(4)

(5)

(6)

(7)

––

Царевица, с изключение на сладка
царевица (Zea mays var. saccharata)

100 (а)

91

––

Игнам (индийски картоф), сладки
картофи и други подобни, годни
за консумация части от растения,
с тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте 5 % или
повече

40 (а)

Екстракти, есенции и концентрати от
кафе, чай или мате и препарати на
основата на тези продукти или на
основата на кафе, чай или мате;
печена цикория и други печени
заместители на кафе и техните
екстракти:

2101 10

–

99

(8)

(9)

Вж. приложение 4

85

2101

Екстракти, есенции и концентрати
от кафе, препарати на базата на
тези екстракти, есенции или
концентрати или на базата на кафе:

––

Екстракти, есенции или концен
трати:

––

Препарати:

–––

Други

Вж. приложение 4

Екстракти, есенции и концентрати от
чай или матé и препарати на
основата на тези екстракти, есенции
или концентрати, или на основата
на чай или мате:

2101 20

90
2101 30

(3)

17.1.2014 г.

––

–

Други

Печена цикория и други печени
заместители на кафе и техни
екстракти, есенции и концентрати:

––

Печена цикория и други печени
заместители на кафе:

Вж. приложение 4

(10)

(11)

(12)

(13)
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19

–––

––

99

(3)

Други

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

–––

Други

245

2102 10

–

Активни маи:

––

Хлебни маи:

31

–––

Сухи

425

39

–––

Други

125

Сладолед за консумация,
съдържащ какао:
10

(12)

Екстракти, есенции и концентрати
от печена цикория и други печени
заместители на кафе:

Маи (активни или неактивни); други
мъртви
едноклетъчни
микроор
ганизми (с изключение на ваксините
по позиция № 3002); набухватели:

2105 00

(11)

137

2102

дори

–

Несъдържащ млечни мазнини или с
тегловно съдържание на млечни
мазнини, по-малко от 3 %

–

С тегловно съдържание на млечни
мазнини:

25

10

91

––

3 % или повече, но по-малко от
7%

20

23

99

––

съдържащи 7 % или повече

20

35

2106

Хранителни продукти, неупоменати,
нито включени другаде:

2106 10

–

90
2106 90

2202

(4)

L 13/101

Протеинови концентрати и текс
турирани протеинови вещества:

––

–

Други

Вж. приложение 4

Други

10

––

Сирена „фондю“

99

––

Други

Води, включително минерални и
газирани води, с добавка на захар
или други подсладители или арома
тизирани, и други безалкохолни
напитки, с изключение на плодови
или зеленчукови сокове от позиция
№ 2009:

60
Вж. приложение 4

(13)

BG

L 13/102

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

(2)

2202 90

–

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17.1.2014 г.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Други:

––

Други, с тегловно съдържание на
мазнини, получени от продуктите
от позиции 0401 до 0404:

91

–––

Под 0,2 %

10

95

–––

0,2 % или повече, но по-малко
от 2 %

10

6

99

–––

съдържащи 2 % или повече

10

13

II. АЛКОХОЛИ
И
ТЕХНИТЕ
ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРОИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
2905

Ациклени алкохоли и техните
халогено-, сулфо-, нитро- или нитро
зопроизводни:
–

Други полихидритни алкохоли:

2905 43

––

Манитол

2905 44

––

D-глюцитол (сорбитол):

–––

Във воден разтвор:

11

––––

С тегловно съдържание на
манитол от 2 % или по-малко,
изчислено върху съдържанието
на D-глюцитола

19

––––

Други

–––

300

172

90

Други

91

––––

С тегловно съдържание на
манитол от 2 % или по-малко
манитол, изчислено върху
съдържанието на D-глюцитол

99

––––

Други

3505

Декстрин и други модифицирани
скорбяла и нишесте (например жела
тинирани
или
естерифицирани
скорбяла и нишесте): лепила на
базата на скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифи
цирани скорбяла или нишесте:

3505 10

–

Декстрин и други модифицирани
скорбяла и нишесте:

245

128

8

(13)

BG

17.1.2014 г.

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

(2)

10

90
3505 20

––

Декстрин:

––

Други модифицирани скорбяла и
нишесте:

–––

–

Други

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

189

189

Лепила:

10

––

С тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифи
цирани скорбяла или нишесте,
по-малко от 25 %

48

30

––

С тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифи
цирани скорбяла или нишесте,
равно или по-голямо от 25 %, но
по-малко от 55 %

95

50

––

С тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифи
цирани скорбяла или нишесте,
равно или по-голямо от 55 %, но
по-малко от 80 %

151

90

––

С тегловно съдържание на
скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифи
цирани скорбяла или нишесте,
равно или по-голямо от 80 %

189

3809

Препарати за апретура или дообра
ботка, ускорители на боядисване
или фиксиране на багрила и други
продукти и препарати (например
препарати за скробване и препарати
за стипцоване), използвани при
производството на текстил, хартия,
кожи или в подобни производства,
неупоменати, нито включени другаде:

3809 10

–

На базата на скорбялни продукти:

10

––

С тегловно съдържание на тези
продукти от 55 %

95

30

––

С тегловно съдържание на тези
продукти от 55 % или повече, но
по-малко от 70 %

132

50

––

С тегловно съдържание на тези
продукти от 70 % или повече, но
по-малко от 83 %

161

L 13/103

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

BG

L 13/104

(1)

Официален вестник на Европейския съюз

(2)

90

––

С тегловно съдържание на тези
продукти от 83 % или повече

3824

Свързващи препарати за леярски
форми
или
сърца;
химични
продукти и препарати на хими
ческата промишленост или на други,
свързани с нея промишлености
(включително смесите от естествени
продукти),
неупоменати,
нито
включени
другаде;
отпадъчни
продукти от химическата или
свързани с нея промишлености,
неупоменати нито включени другаде:

3824 60

–

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

17.1.2014 г.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

189

Сорбитол, различен от този по
подпозиция 2905 44:

––

Във воден разтвор:

11

–––

С тегловно съдържание на
манитол от 2 % или по-малко,
изчислено върху съдържанието
на D-глюцитол

19

–––

Друг

––

172

90

Друг:

91

–––

С тегловно съдържание на
манитол от 2 % или по-малко,
изчислено върху съдържанието
на D-глюцитол

99

–––

Друг

245

128

(а) На 100 kg отцедено тегло сладки картофи и др. или царевица.
(б) Вж. член 4 от Регламент (ЕО) № 1294/94.
(в) Селскостопанският компонент не се начислява върху вноса на продукти без тегловно съдържание на захароза или с тегловно съдържание на захароза, ненадхвърлящо 5 %
(включително инвертна захар, изразена като захароза), и/или изоглюкоза, също изразена като захароза.

17.1.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Скорбяла-нишесте/глюкоза (% тегловно съдържание) (*)

Съдържа Съдържа
ние на
ние на
млечни
млечни
мазнини протеини

≥ 0
< 1,5

≥ 3
< 6

≥ 6
< 9

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥75

Захароза/инвертна захар/изоглюкоза (% тегловно съдържание) (**)
≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50
< 70

≥ 70

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50
< 70

≥ 70

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30

≥ 0
< 5

≥ 5

0,00

8,80

16,51

23,84

34,11

2,28

11,08

18,78

26,12

36,39

4,86

13,67

21,37

28,71

7,66

16,46

24,17

10,45

19,26

≥ 2,5
< 6

19,73

28,53

36,23

43,57

53,84

22,00

30,81

38,51

45,85

56,12

24,59

33,39

41,10

48,43

27,39

36,19

43,89

30,18

38,98

≥ 6
< 18

59,18

67,98

75,68

83,02

93,29

61,46

70,26

77,96

83,30

95,57

64,04

72,85

80,55

87,88

66,84

45,64

83,34

69,63

78,43

≥ 18
< 30

105,68

114,48

122,18

129,52

139,9

107,95 116,76

124,46

131,79

142,06

110,54

119,34

127,05

134,38

113,33

122,14

129,84

116,13

124,93

≥ 30
< 60

205,71

214,52

222,22

229,56

293,83

207,99 216,79

224,50

231,83

xxx

210,58

219,38

227,08

xxx

213,37

333,18

xxx

xxx

xxx

≥ 60

293,07

301,88

309,58

XXX

xxx

295,35 304,15

311,86

xxx

xxx

297,94

306,74

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 0
< 2,5

5,17

13,97

21,67

29,01

39,28

7,44

16,25

23,95

31,28

41,55

10,03

18,83

26,54

33,87

12,82

21,63

29,33

15,62

24,42

≥ 2,5
< 6

24,89

33,69

41,40

48,73

59,00

27,17

35,97

43,67

51,01

61,28

29,76

36,56

46,26

53,60

32,55

41,35

49,06

35,34

44,15

≥ 6
< 18

64,34

73,15

80,50

88,19

98,46

66,62

75,42

83,13

90,46

100,73

69,21

78,01

85,71

93,05

72,00

80,81

88,51

74,80

83,60

≥ 18
< 30

110,84

119,64

127,35

134,68

144,95

113,12 121,92

129,62

136,96

147,23

115,70

127,51

132,21

139,55

118,50

127,30

135,01

121,29

130,10

≥ 30
< 60

210,88

219,68

227,39

234,72

244,99

213,16 221,96

229,66

237,00

xxx

215,74

224,55

232,25

xxx

218,54

227,64

xxx

xxx

xxx

≥ 60

298,24

307,04

314,74

xxx

xxx

300,51 309,32

317,02

xxx

xxx

303,10

311,90

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 0
< 2,5

10,33

19,13

26,84

34,17

44,44

12,61

21,41

29,11

36,45

46,72

15,19

24,00

31,70

39,04

17,99

26,79

34,50

20,78

29,59

≥ 2,5
< 12

45,37

54,17

61,88

69,21

79,48

47,65

56,45

64,15

71,49

81,76

50,23

59,04

66,74

74,08

53,03

61,83

69,54

55,82

64,63

≥ 12

110,37

119,17

126,88

134,21

144,48

112,65 121,45

129,15

136,49

146,76

115,23

124,04

131,74

139,08

118,03

126,83

xxx

120,82

xxx

≥ 0
< 4

17,22

26,02

33,72

41,06

51,33

19,49

28,30

36,00

43,34

53,61

22,08

30,88

38,59

45,92

24,88

33,68

41,38

27,67

36,47

≥ 4
< 15

59,63

68,43

76,14

83,47

93,74

61,91

70,71

78,41

85,75

96,02

64,49

73,30

81,00

88,34

67,29

76,09

83,79

70,08

78,89

≥ 15

117,26

126,06

133,76

141,10

151,37

119,53 128,34

136,04

143,38

153,65

122,12

130,92

138,63

145,96

124,92

133,72

xxx

127,71

xxx

L 13/105

≥ 0
< 2,5
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≥ 1,5
< 3

≥ 5 < 25

BG

(% тегловно съдър
жание) (***)

≥ 0 < 5

(% тегловно съдър
жание) (***)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥75

Захароза/инвертна захар/изоглюкоза (% тегловно съдържание) (**)
≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50
< 70

≥ 70

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50
< 70

≥ 70

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30
< 50

≥ 50

≥ 0
< 5

≥ 5
< 30

≥ 30

≥ 0
< 5

≥ 5

≥ 0
< 6

24,10

32,68

40,61

47,95

58,22

26,38

35,18

42,86

50,22

60,49

28,97

37,77

45,47

52,81

31,76

40,57

48,27

34,56

43,36

≥ 6
< 18

73,87

82,68

90,38

97,72

107,99

76,15

84,95

92,66

99,99

110,26

78,74

87,54

95,24

102,58

81,53

90,34

98,04

84,33

93,13

≥ 18

125,01 133,81

131,54

139,24

146,58

156,85

141,52

148,85

xxx

127,60

136,40

144,10

xxx

130,39

139,20

xxx

xxx

xxx

34,43

43,24

50,94

58,28

68,55

36,71

45,51

53,22

60,55

70,82

39,30

48,10

55,80

63,14

42,09

50,90

58,60

44,89

53,69

≥ 6
< 18

83,14

91,94

99,64

103,98

117,25

85,41

94,22

101,92

109,26

119,53

88,00

96,80

104,51

111,84

90,80

99,60

107,30

93,59

102,39

≥ 18

126,02

134,82

142,53

149,86

160,13

128,30 137,10

≥ 0
< 6

49,93

58,73

66,44

73,77

84,04

≥ 6

120,38

12,18

136,89

177,22

154,49

≥ 0
< 6

77,78

86,28

93,98

101,32

111,59

≥ 6

131,02

139,82

147,52

154,86

≥ 40
< 55

108,47

117,27

124,97

≥ 55
< 70

139,46

148,26

≥ 70
< 85

170,45

≥ 85

201,44

≥ 18
< 26
≥ 26
< 40

144,80

152,14

xxx

130,88

139,69

147,39

xxx

133,68

142,48

xxx

xxx

xxx

61,01

68,71

76,05

86,32

54,79

63,60

71,30

78,64

57,59

66,39

74,09

60,38

69,19

122,66 131,46

139,16

145,50

156,77

125,24

134,05

141,75

149,09

128,04

136,84

xxx

130,83

xxx

55,56

96,26

103,60

xxx

82,34

91,14

98,85

xxx

85,14

93,94

xxx

xxx

xxx

xxx

133,30 142,10

149,80

157,14

xxx

135,88

144,69

152,39

xxx

138,68

147,48

xxx

xxx

xxx

132,31

xxx

110,74 119,55

127,25

134,59

xxx

113,33

122,13

129,84

xxx

116,13

124,93

xxx

xxx

xxx

155,96

xxx

xxx

141,73 150,54

158,24

xxx

xxx

144,32

153,13

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

179,25

186,95

xxx

xxx

172,73 181,53

xxx

xxx

xxx

175,31

184,12

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

210,24

xxx

xxx

xxx

203,72 212,52

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

52,21

79,75

Официален вестник на Европейския съюз

122,73

≥ 0 < 6

≥ 12
< 18

BG

≥ 9
< 12

L 13/106

Скорбяла-нишесте/глюкоза (% тегловно съдържание) (*)

Съдържа Съдържа
ние на
ние на
млечни
млечни
мазнини протеини

(*) Скорбяла-нишесте/глюкоза
Съдържанието на продуктите (в състоянието, в което са представени) в скорбяла или нишесте, в продуктите от тяхното разграждане — в т.ч. всички полимери на глюкозата — и в глюкозата, определена като такава и изразена като
скорбяла (сухо вещество; чистота 100 %, коефициент на преобразуване на глюкоза в скорбяла 0,9).
Когато обаче се декларира смес от глюкоза и фруктоза (във всяка форма) и/или такава бъде открита в стоките, количеството глюкоза, което следва да бъде включено в горното изчисление, е това, което превишава съдържанието на
фруктоза в продуктите.
(**) Захароза/инвертна захар/изоглюкоза
Съдържанието на продуктите (в състоянието, в което са представени) в захарозата, заедно със захарозата, която е резултат от представянето като захароза на всяка смес от глюкоза (аритметичната сума на количествата на тези два вида
захар, умножена по 0,95), което е декларирано (във всяка форма) и/или чиято наличност е установена в продуктите.
(***) Млечни протеини
Казеините и/или каезинатите, съставляващи част от продуктите, не следва да бъдат считани за млечни протеини, ако продуктите нямат никаква друга съставка от млечен произход. Млечни мазнини в продуктите с тегловно съдържание помалко от 1 % и лактоза с тегловно съдържание по-малко от 1 % не се считат за други съставки от млечен произход. При приключване на митническите формалности въпросното лице трябва да посочи в съответната декларация:
„единствена млечна съставка:казеин/казеинати“, ако случаят е такъв.

17.1.2014 г.

17.1.2014 г.

BG
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Основни стойности за основни земеделски продукти (ECU/100 kg), приложими през 1996 г. от Турция за внос
от трети страни, различни от ЕО
Продукти с основен характер
Обикновена мека пшеница

7,44

Твърда пшеница

6,39

Ръж

2,33

Ечемик

2,95

Царевица

2,91

Бяла захар

36,68

Обезмаслено мляко на прах

140,90

Пълномаслено мляко на прах

142,31

Меласа

15,14

Масло

172,17

Ориз

25,41

Изоглюкоза

23,51

L 13/108

BG
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТАБЛИЦА 1
Списък на стоките, за които целевият селскостопански компонент ще бъде постигнат на 1 януари 1997 г.

Код по КН

Код по ХС

1 юли 1995 г.

1 юли 1996 г.

1 юли 1996 г.

1 януари 1997 г.

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Целеви селскосто
пански компонент

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 10 11

1704 10 11

72,74

52,50

37,32

22,14

1704 10 19

1704 10 19

94,30

65,44

43,79

22,14

1704 10 91

1704 10 21

79,81

58,34

42,23

26,13

1704 10 99

1704 10 29

72,99

54,25

40,19

26,13

1704 10 99

1704 90 71

65,51

46,20

31,71

17,23

1704 90 72

65,51

46,20

31,71

17,23

1704 90 73 (**)

79,94

60,63

46,14

31,66

1704 90 73 (***)

88,35

69,04

54,55

40,07

1902 20 91

1902 20 31

50,89

31,58

17,09

2,61

1902 20 99

1902 20 39

48,89

32,30

19,85

7,41

1902 30 10

1902 30 10

40,27

28,43

19,55

10,67

1902 30 90

1902 30 90

39,01

25,09

14,65

4,21

1902 40 90

1902 40 90

30,21

19,81

12,01

4,21

1903 00 00

1903 00 00

18,88

13,20

8,94

4,68

1904 10 10

1904 10 11

55,63

35,85

21,02

6,19

1904 10 19

55,63

35,85

21,02

6,19

1904 10 31

62,62

45,55

32,74

19,94

1904 10 39

62,62

45,55

32,74

19,94

1904 90 11

59,00

53,08

48,65

44,21

1904 90 19

53,90

50,02

47,12

44,21

1904 90 21

22,33

17,84

14,48

11,11

1904 90 29

22,33

17,84

14,48

11,11

1904 10 90

1904 90 10

1904 90 90

17.1.2014 г.

BG
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Код по ХС
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1 юли 1995 г.

1 юли 1996 г.

1 юли 1996 г.

1 януари 1997 г.

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Целеви селскосто
пански компонент

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1905 10 00

1905 10 00

37,91

24,05

13,66

3,26

1905 20 10

1905 20 10

85,45

56,62

34,99

13,37

1905 20 30

1905 20 20

79,82

55,75

37,69

19,64

1905 20 90

1905 20 30

93,89

66,69

46,29

25,89

1905 30 11

1905 30 11 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 19

1905 30 19 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 30

1905 30 21 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 51

1905 30 31 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 59

1905 30 39 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 91

1905 30 41 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 30 99

1905 30 49 (*)

61,51 (*)

46,28 (*)

34,85 (*)

23,43 (*)

1905 40 10

1905 40 10 (*)

48,34 (*)

32,28 (*)

20,23 (*)

8,18 (*)

1905 40 90

1905 40 90 (*)

48,34 (*)

32,28 (*)

20,23 (*)

8,18 (*)

1905 90 10

1905 90 10

62,17

42,30

27,39

12,49

1905 90 20

1905 90 21

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 22

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 23

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 24

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 29

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 30

1905 90 31 (*)

26,54 (*)

19,37 (*)

14,00 (*)

8,62 (*)

1905 90 40

1905 90 32 (*)

63,87 (*)

41,77 (*)

25,20 (*)

8,62 (*)

1905 90 45

1905 90 33 (*)

63,87 (*)

41,77 (*)

25,20 (*)

8,62 (*)

1905 90 55

1905 90 34 (*)

55,54 (*)

36,77 (*)

22,70 (*)

8,62 (*)

1905 90 60

1905 90 41 (*)

44,15 (*)

29,94 (*)

19,28 (*)

8,62 (*)

1905 90 42 (*)

44,15 (*)

29,94 (*)

19,28 (*)

8,62 (*)

1905 90 43 (*)

44,15 (*)

29,94 (*)

19,28 (*)

8,62 (*)

1905 90 44 (*)

44,15 (*)

29,94 (*)

19,28 (*)

8,62 (*)

1905 90 49 (*)

44,15 (*)

29,94 (*)

19,28 (*)

8,62 (*)

1905 90 51 (*)

41,26 (*)

28,20 (*)

18,41 (*)

8,62 (*)

1905 90 59 (*)

41,26 (*)

28,20 (*)

18,41 (*)

8,62 (*)

1905 90 90
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1 юли 1995 г.

1 юли 1996 г.

1 юли 1996 г.

1 януари 1997 г.

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Селскостопански
компонент

Целеви селскосто
пански компонент

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

2001 90 30

2001 90 30

28,43

18,22

10,57

2,91

2001 90 40

2001 90 40

16,46

10,34

5,75

1,16

2004 10 91

2004 10 21 (*)

25,71 (*)

18,64 (*)

13,34 (*)

8,04 (*)

2004 10 29 (*)

25,71 (*)

18,64 (*)

13,34 (*)

8,04 (*)

24,69

15,98

9,44

2,91

2004 90 10

2004 90 10

2005 20 10

2005 20 11 (*)

30,65 (*)

21,61 (*)

14,82 (*)

8,04 (*)

2005 20 21 (*)

30,65 (*)

21,61 (*)

14,82 (*)

8,04 (*)

2005 20 29 (*)

30,65 (*)

21,61 (*)

14,82 (*)

8,04 (*)

22,90

14,90

8,91

2,91

48,86 (*)

33,51 (*)

21,99 (*)

10,48 (*)

2005 80 00

2005 80 00

2008 92 45

2008 92 31 (*)

2008 99 85

2008 99 81

49,77

30,03

16,97

2,91

2008 99 91

2008 99 82

37,37

22,89

12,02

1,16

2101 30 19

2101 30 19

108,32

66,61

35,32

4,04

2101 30 99

2101 30 29

92,50

58,39

32,80

7,22

2105 00 10

2105 00 11

64,30

47,88

35,57

23,26

2105 00 19

64,30

47,88

35,57

23,26

2105 00 21

90,46

70,30

55,18

40,06

2105 00 29

90,46

70,30

55,18

40,06

2202 90 91

2202 90 21

51,23

36,49

25,44

14,39

2202 90 95

2202 90 22

40,79

29,35

20,77

12,19

2202 90 99

2202 90 23

47,68

37,47

29,82

22,16

2105 00 91

(*) За стоките, споменати в приложения 3 и 4, селскостопанският компонент ще бъде изчислен в съответствие с разпоредбите на член 19.
Действителните селскостопански компоненти ще бъдат изчислени в четири различни таблици. В окончателната таблица (приложение 4
трябва да бъде използвано от 1 януари 1999 г.) е изчислен целевият селскостопански компонент. Първата таблица (да се използва от
1 януари 1996 г. до 31 декември 1996 г.), втората таблица (да се използва от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.) и третата
таблица (да се използва от 1 януари 1998 г. до 31 декември 1998 г.) са определени с нарастващ селскостопански компонент —
съответно със 17 %, 10 % и 5 %.
(**) Твърд локум.
(***) Локум със сметана.

17.1.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/111

ТАБЛИЦА 2
Списък на стоките, за които целевият селскостопански компонент ще бъде постигнат на 1 януари 1997 г.

Код по КН

Код по ХС

1 юли 1995 г.

1 юли 1996 г.

1 юли 1996 г.

1 януари 1997 г.

Селскост. компонент

Селскост. компонент

Селскост. компонент

Целеви селскост.
компонент

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 90 30

1704 90 20

89,67

71,79

58,38

44,96

1704 90 51

1704 90 31

73,95

54,64

40,16

25,67 (*)

1704 90 55

1704 90 32

89,96

63,44

54,55

23,66 (*)

1704 90 61

1704 90 34

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 61

1704 90 39

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 65

1704 90 41

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 65

1704 90 42

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 65

1704 90 49

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 71

1704 90 51

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 75

1704 90 52

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 81

1704 90 61

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 99

1704 90 81

83,85

64,54

50,06

35,57 (*)

1704 90 99

1704 90 82

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1704 90 99

1704 90 89

71,94

52,63

38,15

23,66 (*)

1806 10 20

1806 10 10

68,40

49,84

35,92

22,00

1806 10 30

1806 10 20

71,71

54,03

40,77

27,51

1806 10 90

1806 10 30

106,68

78,68

57,68

36,68

1806 20 10

1806 20 10

66,80

53,63

43,75

33,86 (*)

1806 20 30

1806 20 20

66,80

53,63

43,75

33,86 (*)

1806 20 50

1806 20 31

66,80

53,60

43,75

33,86 (*)

1806 20 70

1806 20 32

53,90

45,94

39,93

33,86 (*)

1806 20 80

1806 20 33

66,80

53,63

43,75

33,86 (*)

1806 20 95

1806 20 39

66,80

53,63

43,75

33,86 (*)

1806 31 00

1806 31 10

101,36

74,36

54,11

33,86 (*)
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1 юли 1995 г.

1 юли 1996 г.

1 юли 1996 г.

1 януари 1997 г.

Селскост. компонент

Селскост. компонент

Селскост. компонент

Целеви селскост.
компонент

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1806 31 00

1806 31 90

97,72

70,72

50,48

30,22 (*)

1806 32 10

1806 32 10

92,54

69,07

51,47

33,86 (*)

1806 32 90

1806 32 90

82,81

57,83

39,09

20,35 (*)

1806 90 11

1806 90 11

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

1806 90 19

1806 90 19

113,24

81,49

57,68

33,86

1806 90 31

1806 90 21

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

1806 90 39

1806 90 22

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

1806 90 50

1806 90 30

113,24

81,49

57,69

33,86 (*)

1806 90 60

1806 90 40

113,21

81,49

57,68

33,86 (*)

1806 90 70

1806 90 50

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

1806 90 90

1806 90 90

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

1901 10 00

1901 10 19

139,12

108,50

85,53

62,55 (*)

1901 10 00

1901 10 20

139,12

108,50

85,53

62,55 (*)

1901 10 00

1901 10 90

139,12

108,50

85,53

62,55

1901 20 00

1901 20 10

37,85

26,76

18,44

10,11 (*)

1901 20 00

1901 20 20

37,85

26,76

18,44

10,11 (*)

1901 20 00

1901 20 90

37,85

26,76

18,44

10,11 (*)

1901 90 11

1901 90 11

35,45

23,57

14,66

5,75

1901 90 19

1901 90 19

21,85

14,99

9,85

4,69

2106 90 98

2106 90 51

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 52

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 53

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 54

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 55

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 56

117,74

84,49

59,55

34,61 (*)

2106 90 98

2106 90 59

113,24

81,49

57,68

33,86 (*)

(*) Този селскостопански компонент се основава на средния състав на стоките. За стоките от 1 януари 1997 г. нататък, при липсата на
процедура за привеждане в съответствие, селскостопанският компонент ще бъде изчислен, като се използва приложение 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
За взаимопомощ между административните органи в митническата дейност
Член 1
Определения
За целите на настоящото приложение:
a) „митническо законодателство“ означава приетите от Европейската общност и Турция разпоредби, управляващи вноса,
износа, транзита на стоки и поставянето им под всякакъв митнически режим, включително забранителни, ограни
чителни и контролни мерки;
б) „митни сборове“ означава всички мита, данъци, такси или всякакви други налози, които се налагат и събират на
териториите на страните, при прилагане на митническото законодателство, но които не обхващат таксите и налозите,
които са ограничени по размер до приблизителните разходи за предоставените услуги;
в) „запитващ орган“ означава компетентен административен орган, който е бил определен от дадена страна за тази цел, и
който отправя искане за помощ по митнически въпроси;
г) „запитан орган“ означава компетентен административен орган, който е бил определен от дадена страна за тази цел, и
който получава молба за помощ по митнически въпроси;
д) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с лице, чиято самоличност е установена или може да бъде
установена.
Член 2
Приложно поле
1.
Страните си оказват взаимна помощ, в рамките на своите компетенции, по начин и съгласно условията, установени в
настоящото приложение, при гарантиране на правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез
предотвратяване, откриване и разследване на нарушенията на това законодателство.
2.
Помощта по митнически въпроси, определена в настоящото приложение, се прилага за всеки административен орган
на страните, който е компетентен за прилагането на настоящото приложение. Тя не накърнява правилата, които регулират
взаимопомощта по наказателноправни въпроси. Настоящото приложение не включва информация, получена при упраж
няването на правомощия по искане на съдебните органи, освен ако тези органи не са дали своето съгласие за това.
Член 3
Помощ при поискване
1.
При искане от страна на запитващия орган запитаният орган му предоставя цялата необходима информация, за да
бъде осигурено правилното прилагане на митническото законодателство, включително информация относно разкрити или
планирани действия, които нарушават или биха нарушили това законодателство.
2.
По искане на запитващия орган запитаният орган го информира дали стоките, изнасяни от територията на една от
страните, са правилно внесени на територията на другата страна, като в подходящите случаи се уточнява приложената по
отношение на тези стоки митническа процедура.
3.
По искане на запитващия орган запитаният орган го информира дали стоките, внасяни на територията на една от
страните, са правилно изнесени от територията на другата страна, като в подходящите случаи се уточнява приложената по
отношение на тези стоки митническа процедура.
4.
По искане на запитващия орган запитаният орган предприема необходимите стъпки, за да осигури осъществяването на
специален надзор над:
а) физически или юридически лица, за които има основателни причини да се предполага, че нарушават или са нарушили
митническото законодателство;
б) места, в които са складирани стоки по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че тези стоки
са предназначени за използване в действия в нарушение на митническото законодателство;
в) движение на стоки, за които има данни, че могат да доведат до нарушение на митническото законодателство;
г) транспортни средства, за които има основателни причини да се вярва, че са били или могат да бъдат използвани в
действия в нарушение на митническото законодателство.
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Член 4
Спонтанна помощ
Страните си оказват взаимопомощ при спазване на техните закони, подзаконови и други актове, когато считат, че това е
необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство и по-специално, когато получат информация за:
— действия, които са или изглежда, че са в нарушение на такова законодателство и които биха представлявали интерес за
другата страна,
— нови средства или методи, които се използват при осъществяването на такива дейности,
— стоки, известни като предмет на нарушение на митническото законодателство.
Член 5
Предоставяне на документ/нотификация
По искане на запитващия орган в съответствие със своето законодателство запитаният орган взема всички необходими
мерки, за да:
— предостави всички документи, или
— нотифицира всички решения,
влизащи в приложното поле на настоящото приложение, на адресат, пребиваващ или установен на негова територия. В този
случай се прилага член 6, параграф 3.
Член 6
Форма и съдържание на исканията за помощ
1.
Исканията в съответствие с настоящото приложение се правят в писмен вид. Те се придружават от всички документи,
необходими за тяхното изпълнение. Когато неотложни обстоятелства налагат това, могат да се приемат устни искания, но те
трябва незабавно да бъдат потвърдени в писмен вид.
2.

Исканията по параграф 1 включат следната информация:

а) запитващ орган, който отправя искането;
б) мярката, чието прилагане се иска;
в) предмет и мотиви за искането;
г) съответните закони, правила и други правни инструменти;
д) показатели, възможно най-точни и изчерпателни относно физическите или юридически лица, които са обект на
разследванията;
е) обобщение на съответните факти и на вече изпълнените искания, с изключение на случаите, предвидени в член 5.
3.

Исканията се изпращат на официалния език на запитания орган или на език, който е приемлив за този орган.

4.
Когато искането не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска то да се поправи или допълни; въпреки
това могат да бъдат предприети предпазни мерки.
Член 7
Изпълнение на искания
1.
За да може да удовлетвори искането за помощ, запитаният орган или, когато той не може да действа самостоятелно,
административният отдел, до който е адресирано искането от този орган, действа в рамките на своите компетенции и
налични ресурси, сякаш действа за своя сметка или по искане на други органи на същата страна, като предоставя вече
наличната информация, извършва подходящи проучвания или разпорежда такива да бъдат извършени.
2.

Исканията за помощ се изпълняват съгласно законите, подзаконовите актове и други актове на запитаната страна.

3.
Надлежно оправомощените длъжностни лица на дадена страна могат, със съгласието на другата страна и съгласно
условията, които втората установи, да получат от службите на запитания орган или от друг орган, за който отговаря
запитаният орган, информация във връзка с нарушението на митническото законодателство, от която има нужда запит
ващият орган за целите на настоящото приложение.
4.
Длъжностни лица на една от страните могат, със съгласието на другата страна и съгласно условията, които втората
страна установи, да присъстват на разследванията, които се осъществяват на територията на тази втора страна.
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Член 8
Форма на предоставяне на информация
1.
Запитаният орган уведомява запитващия орган за резултатите от проверките, като му предава съответните документи,
заверени копия на документи, доклади и други материали.
2.
Документите, предвидени в параграф 1, могат да бъдат заместени с информация в електронна форма, която е
съставена независимо под каква форма за същите цели.
Член 9
Изключения от задължението за предоставяне на помощ
1.

Страните могат да откажат да предоставят помощ, каквато се предвижда в настоящото приложение, когато това:

а) може да засегне суверенитета на Турция или на държавата членка от Общността, до която е отправено искане за
предоставяне на помощ в съответствие с настоящото приложение; или
б) може да накърни държавната политика, сигурността или други основни интереси; или
в) включва валутни или данъчни разпоредби, различни от разпоредбите относно итническите задължения; или
г) може да наруши промишлена, търговска или професионална тайна.
2.
Когато запитващият орган иска оказване на помощ, каквато той самият не би бил в състояние да предостави на
другата страна, той обръща внимание на това обстоятелство в искането си. Запитаният орган тогава сам решава как да
отговори на такова искане.
3.
Ако помощта не бъде дадена или бъде отказана, решението и причините за това се съобщават незабавно на
запитващия орган.
Член 10
Задължение за спазване на поверителността
1.
Всяка информация, независимо от формата, в която е съобщена съгласно настоящото приложение, е с поверителен
характер. За нея се прилага задължението за официална тайна и тя се ползва от закрилата по отношение на подобна
информация съгласно съответните закони на страната, която я е получила, и съответните разпоредби, които се прилагат по
отношение на институциите на Общността.
2.
Личните данни могат да се предават единствено ако защитата на личността, предоставяна от законодателството на
страните, е на еквивалентно равнище. Страните гарантират равнище на защита, което най-малкото се основава на прин
ципите на Конвенция 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматична обработка на
лични данни.
Член 11
Използване на информацията
1.
Получената информация се използва единствено за целите на настоящото приложение и може да бъде използвана във
всяка от страните за други цели само след предварително получено писмено съгласие на административния орган, който е
предоставил информацията, и подлежи на всякакви ограничения, установени от този орган.
2.
Параграф 1 не е пречка за използването на информацията в съдебни или административни дела, образувани
впоследствие по повод на нарушения на митническото законодателство.
Компетентният орган, предоставил информацията, бива незабавно нотифициран за използването ѝ за подобни цели.
3.
Страните могат да използват получената информация и документите, с които са се запознали съобразно разпоредбите
на настоящото приложение, като доказателство в своите протоколи, заключения и свидетелски показания, както и в
съдебните дела и наказателните производства.
Член 12
Експерти и свидетели
Длъжностно лице на запитания орган може да бъде оправомощено да се яви, в рамките на предоставеното правомощие,
като експерт или свидетел в съдебни или административни производства по въпросите от обхвата на настоящото прило
жение, попадащи под юрисдикцията на друга страна, и могат да представят такива предмети, документи или техни
заверени копия, каквито биха били нужни за производството. В призовката трябва да се посочва изрично по какви
въпроси и в какво качество ще бъде разпитан служителят.
Член 13
Разходи, свързани с помощта
Страните се отказват от предявяване на искания една към друга за възстановяване на разходи, произтичащи от прилагането
на настоящото приложение, освен ако се наложат такива за разходи на експерти и свидетели, както и на преводачи, които
не са на държавна служба.
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Член 14
Прилагане
1.
Прилагането на настоящото приложение се възлага, от една страна, на централните митнически органи на Турция, а
от друга страна, на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и където е необходимо, на митни
ческите органи на държавите — членки на Общността.
Те определят всички практически мерки и разпоредби, необходими за неговото прилагане, като държат сметка за
действащите правила в областта на защита на данните.
2.
Страните се консултират и се информират взаимно за подробните правила за прилагане, приети съгласно
разпоредбите на настоящото приложение.
Член 15
Взаимно допълване
1.
Настоящото приложение допълва и не препятства прилагането на всякакви споразумения за взаимопомощ, които са
сключени между една или няколко държави — членки на Европейската общност, и Турция. То не изключва също така и
по-разширена взаимопомощ от предвидената в такива споразумения.
2.
Без да се накърнява член 11 тези споразумения не нарушават разпоредбите на Общността, регламентиращи съобща
ването между компетентните служби на Комисията и митническите органи на държавите членки на всякаква информация,
получена по митнически въпроси, която би била от интерес за Общността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост
Член 1
1.
Страните потвърждават значението, което придават на задълженията в рамките на Споразумението за свързаните с
търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост, сключено на Уругвайския кръг от многостранни търговски
преговори.
В това отношение Турция се ангажира да изпълни Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на
интелектуална собственост (Споразумението TRIPS) най-късно три години след влизането в сила на настоящото решение.
2.
По отношение на обхвата, равнището на защита и прилагането на правата на интелектуална, индустриална и
търговска собственост между двете страни разпоредбите на Споразумението TRIPS се прилагат след влизането му в сила
за двете страни доколкото в настоящото решение не са определени правила.
Член 2
Турция ще продължи да подобрява ефективната защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост
с цел да гарантира равнище на защита, което е еквивалентно на това в Европейската общност, и ще предприеме необхо
димите мерки, за да гарантира зачитането на тези права.За тази цел се прилагат следващите членове.
Член 3
Преди влизането в сила на настоящото решение Турция ще се присъедини към следните многостранни конвенции за
правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост:
— Парижкия акт към Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (от 1971 г.),
— Римската конвенция за закрила на артисти изпълнители, продуцентите на фонограми и излъчващите организации за
радио- и телевизионно разпръскване (1961 г.);
— Стокхолмския акт (от 1967 г) към Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (изменен през
1979 г.);
— Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женевски
акт, 1977 г., изменен през 1979 г.); и
— Договора за патентно коопериране (Вашингтон, 1970 г., изменен през 1979 и 1984 г.).
Член 4
Преди влизането в сила на настоящото решение Турция приема национално законодателство в следните области, което е
еквивалентно на законодателството, прието в Общността или в нейните държави членки:
1. Законодателство в областта на авторското право и сродните му права, което съдържа разпоредби относно:
— условията на защита в съответствие с Директива 93/98/ЕИО на Съвета (ОВ L 290, 24.11.1993 г.),
— защитата на сходни права в съответствие с Директива 92/100/ЕИО на Съвета (ОВ L 346, 27.11.1992 г.),
— правото на отдаване под наем и правото на отдаване в заем в съответствие с Директива 92/100/ЕИО на Съвета (ОВ
L 346, 27.11.1992 г.),
— защитата на компютърните програми като литературни произведения в съответствие с Директива 91/250/ЕИО на
Съвета (ОВ L 122, 17.5.1991 г.).
2. Патентно законодателство, което по-специално съдържа разпоредби относно:
— правилата относно задължително лицензиране, които отговарят поне на стандартите по TRIPS,

L 13/117

BG

L 13/118

Официален вестник на Европейския съюз

— патентоспособността на всички изобретения без фармацевтичните продукти и процесите за здравето на човека и
животните, включително на агрохимичните продукти и процеси (1),
— срок на патента от 20 години, считано от датата, на която е подадена заявка за регистрация.
3. Законодателство в областта на търговските марки и марките за услуги в съответствие с Директива 89/104/ЕИО на Съвета
(ОВ L 40, 11.2.1989 г.).
4. Законодателство в областта на промишления дизайн, по-специално включващо защитата на дизайна в текстилните
продукти (2).
5. Защита на географски обозначения, в това число наименования за произход в съответствие със законодателството на
ЕО (3).
6. Законодателство в областта на трансграничното прилагане при нарушения срещу правата на интелектуална собственост
(включително поне по отношение на търговските марки, авторските права и сродните права и правата на дизайн) в
съответствие с Регламент (ЕИО) № 3842/86 на Съвета (ОВ L 357, 18.12.1986 г.) (4).
Член 5
Независимо от член 1, параграф 1, второ тире с цел ефективното администриране и прилагане на правата на интелектуална
собственост Турция се ангажира преди влизането в сила на настоящото решение да предприеме всички необходими мерки,
за да изпълни своите задължения по част III от Споразумението за TRIPS.
Независимо от член 1, параграф 1, второ тире Турция също така се ангажира преди влизането в сила на настоящото
решение да предприеме всички необходими мерки, за да изпълни своите задължения по част II, раздел 4 (членове 25 и 26)
от Споразумението за TRIPS.
Член 6
Най-късно две години след влизането в сила на настоящото решение Турция ще приеме законодателство или ще направи
преглед на съществуващото законодателство с цел да гарантира преди 1 януари 1999 г. патентоспособността на фарма
цевтичните продукти и процеси.
Член 7
Най-късно три години след влизането в сила на настоящото решение Турция:
1. ще се присъедини към следните конвенции относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, при
условие че ЕО или всички нейни държави членки са страни по тях:
— Протокола към Мадридското споразумение относно международната регистрация на марките (1989 г.),
— Договора от Будапеща за международното признаване на депозирането на микроорганизми за целите на патентната
процедура (1977 г., изменен през 1980 г.), и
— Международната конвенция за защита на нови сортове растения (Женевски акт UPOV, 1991 г.);
2. ще приеме национално законодателство в следните области с цел да постигне съответствие със законодателството на ЕС:
— авторско право и сродните му права:
— законодателство относно авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и
кабелното препредаване, в съответствие с Директива 93/83/ЕИО на Съвета (ОВ L 248, 6.10.1993 г.),
— защита на бази данни (5),
— индустриална собственост:
— защита на топологиите на полупроводници в съответствие с Директива 87/54/ЕИО на Съвета (ОВ L 24,
27.1.1987 г.),
— законодателство в областта на защитата на информация ноу-хау и търговските тайни в съответствие със зако
нодателството на държавите членки,
— защита на правата на сортовете растения (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Също така предложение за директива на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ C 44, 16.2.1993 г.)
Предложение за директива на Съвета относно промишлен дизайн на Общността.
Въпросният списък с регламенти ще бъде предоставен от Комисията.
Предложение за регламент за изменение на гореспоменатия регламент (ОВ C 238, 29.9.1993 г.).
Вж. предложение за директива на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ C 156, 23.6.1992 г.).
Вж. измененото предложение за регламент на Съвета (ЕИО) относно защитата на правата на сортовете растения (ОВ C 113, 23.4.1993 г.).
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Член 8
Съветът за асоцииране може да реши, че членове 3—7 могат да се прилагат и за други многостранни конвенции или
области от законодателството в областта на правата на интелектуална собственост.
Член 9
Съвместният комитет за митническия съюз наблюдава изпълнението и прилагането на разпоредбите в областта на правата
на интелектуална собственост в настоящото решение и изпълнява и други задачи, които могат да му бъдат възложени от
Съвета за асоцииране. Комитетът изготвя препоръки за Съвета за асоцииране, които могат да включват създаването на
подкомитет в областта на правата на интелектуална собственост.
Член 10
1.
Страните се споразумяват, че за целите на настоящото решение интелектуалната, индустриалната и търговската
собственост включват по-конкретно авторско право, включително авторското право върху компютърни програми и
други сродни права, патенти, промишлен дизайн, географски означения, включително наименования за произход,
търговски марки и марки за услуги, топология на интегрални схеми, както и защита срещу нелоялна конкуренция,
както е определена в член 10а от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и закрила на нераз
гласена информация за ноу-хау.
2.
Настоящото решение не претендира за изчерпателност по отношение на правата на интелектуална, индустриална и
търговска собственост, приложими за търговските отношения между двете страни в съответствие с настоящото решение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Списък на комитетите, посочени в член 60
Комитет по номенклатурата
Комитет по Митническия кодекс
Комитета по външнотърговска статистика
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Относно автономните режими и преференциалните споразумения, посочени в член 16
1. Автономните режими, посочени в член 16, са:
— общата система за преференции,
— режимът за стоките с произход от Окупираните територии,
— режимът за стоките с произход от Сеута или Мелила,
— режимът за стоките с произход от Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения и територията на бившата югославска
република Македония.
2. Преференциалните споразумения, посочени в член 16, са:
— европейските споразумения с България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Чешката република,
— Споразумението за свободна търговия с Фарьорските острови,
— споразуменията за асоцииране с Кипър и Малта,
— споразуменията за свободна търговия с Естония, Латвия и Литва,
— споразумението с Израел.
— споразуменията с Алжир, Мароко и Тунис,
— споразуменията с Египет, Йордания, Ливан и Сирия,
— Конвенцията с държавите от АКТБ,
— Споразумението за свободна търговия с Швейцария и Лихтенщайн,
— Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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