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I
(Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 723/2007 НА СЪВЕТА
от 18 юни 2007 година
за адаптиране на корекционните коефициенти за заплатите на длъжностните лица и другите
служители на Европейските общности
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Имаше значително увеличение на издръжката на живота в
Естония в периода от юни до декември 2006 г. и корекционните
коефициенти, прилагани за заплатите на длъжностните лица и
другите служители, следва да бъдат адаптирани,

като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на
Европейските общности, и по-специално член 13 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
като взе предвид Правилника за длъжностните лица на
Европейските общности и Условията за работа на другите
служители на Европейските общности, според посоченото в
Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1) на Съвета, и поспециално членове 63, 64 и член 65, параграф 2 от Правилника
за длъжностните лица и приложения VII и XI към него, както и
член 20, първи параграф, член 64 и член 92 от Условията за
работа на другите служители,

Считано от 1 януари 2007 г. приложимият корекционен
коефициент в съответствие с член 64 от Правилника за длъжностните лица за заплатите на длъжностните лица и другите
служители, наети в държавата, посочена по-долу, е, както следва:
— Естония 83,4.
Член 2

като взе предвид предложението на Комисията,

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Люксембург на 18 юни 2007 година.
За Съвета
Председател
F.-W. STEINMEIER

(1) ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО, Евратом) № 1895/2006 (ОВ L 397, 30.12.2006 г.,
стр. 6).
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 724/2007 НА КОМИСИЯТА
от 27 февруари 2007 година
за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за
снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в
Общността (*)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10
декември 1987 г. относно определяне на общи правила за
снабдяването с храна от интервенционни складове на
определени организации и за разпределянето ѝ сред найнуждаещите се лица в Общността (1), и по-специално член 6
от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

При разширяванията на Общността на 1 януари 1995 г.
и на 1 май 2004 г. Регламент (ЕИО) № 3149/92 на
Комисията (2) не беше приведен в съответствие с цел да
включва записите на езиците на новите държави-членки,
които се присъединиха към Общността на гореспоменатите дати. Следва да се добавят въпросните
записи на съответните езици.

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Управителния комитет
по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕИО) № 3149/92 се изменя, както следва:
1. Третата алинея от член 7, параграф 5 се заменя със следния
текст:
„Декларациите за изпращане, издадени от доставящата
интервенционна агенция, включват един от записите,
посочени в приложението.“
2. Текстът, включен в приложението към настоящия регламент,
се добавя като приложение.

За да се осигури съответствие с Регламент (ЕО) №
725/2007 на Комисията (3) за привеждане в съответствие
на Регламент (ЕИО) № 3149/92 вследствие присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз,
е целесъобразно настоящият регламент да се прилага от 1
януари 2007 г.

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламент (EИО) № 3149/92 следва да бъде съответно
изменен.

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2007 година.

Член 2

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 27 февруари 2007 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(*) Виж страница 35 от настоящия Официален вестник.
(1) ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 2535/95 (ОВ L 260, 31.10.1995 г., стр. 3).
(2) ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 133/2006 (ОВ L 23, 27.1.2006 г., стр. 11).
(3) Виж страница 4 от настоящия Официален вестник.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Записи, включени в член 7, параграф 5, трета алинея

На испански:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento
(CEE) no 3149/92.

На чешки:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

На датски:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF)
nr. 3149/92.

На немски:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92.

На естонски:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

На гръцки:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3149/92.

На английски:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

На френски:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE)
no 3149/92.

На италиански:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento
(CEE) n. 3149/92.

На латвийски:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

На литовски:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

На унгарски:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

На малтийски:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE)
Nru 3149/92.

На нидерландски: Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 3149/92.
На полски:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG)
nr 3149/92.

На португалски:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE)
n.o 3149/92.

На словашки:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

На словенски:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

На фински:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

На шведски:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2007 НА КОМИСИЯТА
от 27 февруари 2007 година
за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни
правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица
в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (*)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като взе предвид Договора за присъединяване на България и
Румъния,

Член 1

като взе предвид Акта за присъединяване на България и
Румъния, и по-специално член 56 от него,

Приложението към Регламент (ЕИО) № 3149/92 се заменя с
текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията (1) съдържа
записи на всички езици на Общността в състава ѝ към
31 декември 2006 г. Следва да се добавят въпросните
записи на български и на румънски.
Следователно Регламент (ЕИО) № 3149/92 следва
съответно да се измени,

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 27 февруари 2007 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(*) Виж страница 35 от настоящия Официален вестник.
(1) ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 724/2007 (виж страница 2 от настоящия
Официален вестник).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Записи, включени в член 7, параграф 5, трета алинея

На български:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО)
№ 3149/92.

На испански:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento
(CEE) no 3149/92.

На чешки:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

На датски:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF)
nr. 3149/92.

На немски:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 3149/92.

На естонски:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

На гръцки:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3149/92.

На английски:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

На френски:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE)
no 3149/92.

На италиански:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento
(CEE) n. 3149/92.

На латвийски:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

На литовски:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

На унгарски:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

На малтийски:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE)
Nru 3149/92.

На нидерландски: Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG)
nr. 3149/92.
На полски:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG)
nr 3149/92.

На португалски:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE)
n.o 3149/92.

На румънски:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE)
nr. 3149/92.

На словашки:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

На словенски:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

На фински:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

На шведски:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2007 НА КОМИСИЯТА
от 26 юни 2007 година
за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(2)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21
декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за
внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4,
параграф 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните
вносни стойности следва да се определят на нивата,
посочени в приложението към настоящия регламент,

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент
(ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в
приложението.

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от
многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) №
3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията
на фиксирани стойности при внос от трети страни на
продуктите и периодите, посочени в приложението към
него.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 27 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 26 юни 2007 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).

27.6.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 26 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за
определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

41,5
39,3
94,9
58,6

0707 00 05

JO
TR
ZZ

159,1
100,2
129,7

0709 90 70

IL
TR
ZZ

42,1
88,0
65,1

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

53,1
92,6
68,9
53,3
67,0

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CO
NZ
US
UY
ZA
ZZ

91,5
80,6
102,7
86,6
73,1
90,0
99,1
112,0
91,5
96,1
92,3

0809 10 00

TR
ZZ

195,4
195,4

0809 20 95

TR
US
ZZ

274,4
545,4
409,9

0809 30 10, 0809 30 90

ZA
ZZ

88,5
88,5

0809 40 05

IL
ZZ

251,6
251,6

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 727/2007 НА КОМИСИЯТА
от 26 юни 2007 година
за изменение на приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на
някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
(Текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(5)

Пълното унищожаване на трите трупа от същата кланична
линия непосредствено преди или след трупа с
положителен резултат от бързия тест е непропорционално
на риска. Тези трупове следва да се унищожат само, ако
резултатът от бързия тест бъде потвърден като
положителен или неопределен след изследване чрез
препоръчаните методи.

(6)

Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с регламенти (ЕО)
№ 214/2005 (2) и (ЕО) № 1041/2006 (3) на Комисията,
предвижда програми за засилено наблюдение на кози и
овце след откриването през 2005 г. на случай на коза,
заразена със спонгиформна енцефалопатия по говедата
(СЕГ), и на три необичайни случая на ТСЕ при овце със
съмнения за СЕГ. Тези програми за наблюдение следва да
бъдат преразгледани с оглед на резултатите от двугодишни
интензивни тестове, които не доведоха до откриването на
нови случаи на СЕГ при овце или кози. За да се гарантира
ефикасното изпълнение на програмите, преразгледаните
изисквания за наблюдение следва да влязат в сила от 1
юли 2007 г.

(7)

Програмите за наблюдение на овце и кози следва да се
оценят и преразгледат с оглед на нови научни данни.

(8)

С оглед на резултатите от засиленото наблюдение на овце
и кози, сегашната стриктна кланична и развъдна политика
спрямо засегнати от ТСЕ стада изглежда непропорционална. Освен това някои трудности, по-специално по
отношение на развъдната дейност в заразените стада,
спъват ефективното прилагане на мерки след откриване
на ТСЕ в дадено стадо.

(9)

На 8 март 2007 г. ЕОБХ прие становище по определени
аспекти, свързани с опасността от появата на ТСЕ при
овце и кози. В становището си органът смята, че няма
доказателство за епидемиологична или молекулярна
връзка между класически и/или нетипични скрейпи и
ТСЕ при хора и че агентът, причиняващ СЕГ, е
единственият причинител на ТСЕ, разпознат като
зоонотичен. Освен това органът смята, че сегашните
разграничителни тестове, описани в законодателството на
ЕО и използвани за различаване на скрейпи и СЕГ, са
надеждни за отличаването на СЕГ от класическата и
нетипичната скрейпи.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на
правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член
6a, параграф 2 и член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 определя правила за
наблюдението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на едрия рогат добитък,
овцете и козите и за вземане на мерки за тяхното
ликвидиране след потвърдено наличие на трансмисивна
спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) при овце и кози.

(2)

През октомври 2005 г. Европейският орган по
безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище относно
класификацията на нетипични случаи на ТСЕ при дребни
преживни животни. В становището си ЕОБХ заключи, че
едно работно определение за нетипичен случай на
болестта скрейпи е възможно и осигурява компонентите
за класификация на случаи на скрейпи. ЕОБХ също така
препоръча да се използват програми за целенасочено
наблюдение, включващи тестове и вземане на проби за
откриване на всички форми на ТСЕ при дребни
преживни животни.

(3)

(4)

Следователно изглежда уместно да се въведат определения
за ТСЕ при дребни преживни животни, за болестта
скрейпи, за класически случай на скрейпи и нетипичен
случай на скрейпи.

Когато едно животно, заклано за консумация от човека,
даде положителен резултат от бърз тест според правилата
в приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001,
трупът на това животно следва да бъде незабавно
унищожен заедно с поне непосредствено предшестващия
го труп и поне два от следващите след него трупа на
същата кланична линия.

(1) ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1923/2006 (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2) ОВ L 37, 10.2.2005 г., стр. 9.
(3) ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 10.
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Допълнителни фактори, потвърждаващи необходимостта
от преоценка на мерките за ликвидиране на ТСЕ при
дребни преживни животни, включват липсата на научни
доказателства, че скрейпи може да се пренесе на хора,
изключването на СЕГ при случай на ТСЕ при дребни
преживни животни и откриването на нетипични случаи
на ТСЕ, които имат ограничена сфера на разпространение
в рамките на едно стадо, но се откриват и при овце с
генотипи, смятани за устойчиви срещу СЕГ и класическа
скрейпи.
Известно е, че структурата на сектора на овцете и козите е
много различна в Общността и поради това държавитечленки следва да имат възможност да прилагат алтернативни политики, при условие, че са установени хармонизирани правила.
Пътната карта на Комисията по отношение на ТСЕ, приета
на 15 юли 2005 г., определя като една от стратегическите
цели прегледа на мерките за ликвидиране на ТСЕ при
дребни преживни животни, като се отчита наличието на
нови диагностични инструменти и същевременно се
гарантира настоящото ниво на защита на потребителите.
На 13 юли 2006 г. ЕОБХ прие становище относно
програмите за развъждане, целящо резистентност към
ТСЕ по овцете. В становището си ЕОБХ заключава, че
развъдните програми повишават устойчивостта на овцете
срещу познатите до момента ТСЕ и следователно
допринасят както за подобреното здраве на животните,
така и за защита на потребителите. ЕОБХ направи и
препоръки относно определянето на прион протеинов
генотип.
В член 6a от Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда,
че държавите-членки могат да въведат програми за
развъждане, целящи резистентност към ТСЕ в техните
популации овце. Необходимо е да се въведат хармонизирани минимални изисквания за тези развъдни програми.
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(15)

Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно
изменен.

(16)

Решение 2003/100/ЕО на Комисията от 13 февруари
2003 г. за определяне на минималните изисквания за
въвеждане на програми за развъждане, целящи
резистентност към трансмисивните спонгиформни енцефалопатии по овцете (1) е остаряло, тъй като разпоредбите в
него сега се заменят от разпоредбите, заложени в
настоящия регламент. От съображения за яснота и
правна сигурност посоченото решение следва да бъде
отменено.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се
изменят в съответствие с приложението към настоящия
регламент.
Член 2
Решение 2003/100/ЕО се отменя.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Точка 2, буква б) от приложението към настоящия регламент се
прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 26 юни 2007 година.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

(1) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 41.

L 165/10

Официален вестник на Европейския съюз

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят, както следва:
1. В приложение I точка 2 се заменя със следното:
„2. За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:
а) „местен случай на СЕГ“ означава случай на спонгиформна енцефалопатия по говедата при животни от рода на
едрия рогат добитък, за който няма ясни доказателства, че се дължи на заразяване от внесено животно;
б) „дискретна мастна тъкан“ означава вътрешна или външна телесна мазнина, отстранена по време на процеса на
клане и разфасоване, по-конкретно пресни тлъстини от сърцето, булото и бъбреците на животни от рода на
едрия рогат добитък, както и мазнини, добити в разфасовъчните помещения;
в) „кохорта“ означава група животни от рода на едрия рогат добитък, която включва две категории:
i) животни, родени в стадото на засегнатото животно и предшестващи или следващи датата на раждане на
засегнатото животно в рамките на 12 месеца; и
ii) животни, които, в който и да е период през първата си година, са били отглеждани заедно със засегнатото
животно през първата му година;
г) „показателен случай“ означава първото животно в стопанството или в епидемиологично определена група, при
което се потвърждава наличие на зараза с ТСЕ;
д) „ТСЕ при дребни преживни животни“ означава случай на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия, открита
при овца или коза след потвърждаващо изследване за анормален PrP протеин;
е) „случай на скрейпи“ означава потвърден случай на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия при овца или
коза, при който диагноза за СЕГ е изключена в съответствие с критериите, определени в техническия справочник
на референтната лаборатория на Общността за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни
животни (*);
ж) „класически случай на скрейпи“ означава потвърден случай на скрейпи, класифициран като класически в
съответствие с критериите, определени в техническия справочник на референтната лаборатория на Общността
за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни животни;
з) „нетипичен случай на скрейпи“ означава потвърден случай на скрейпи, който се различава от класическа
скрейпи според критериите, определени в техническия справочник на референтната лаборатория на
Общността за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни животни.

___________
(*) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm“
2. В приложение III глава A се изменя, както следва:
а) в част I точки 6.4 и 6.5 се заменят със следното:
„6.4. Всички части от тялото на животно, което реагира положително или неопределено на бързия тест, включително кожата, се предават съгласно член 4, параграф 2, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 1774/2002,
отделно от материала, който се запазва за архива, предвиден в глава Б, част III.
6.5. В случай че животно, заклано за консумация от човека, реагира положително или неопределено на бързия
тест, се унищожават поне непосредствено предшестващият труп и двата трупа непосредствено след трупа на
реагиралото положително или неопределено на теста животно, в същата кланична линия, в съответствие с
точка 6.4. Чрез дерогация държавите-членки могат да решат да унищожат гореспоменатите трупове само ако
резултатът от бързия тест бъде потвърден като положителен или неопределен от потвърждаващи изследвания,
посочени в приложение X, глава В, точка 3.1, буква б).“;
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б) част II се заменя със следното:
„II. НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ
1.

Общо
Наблюдение на овце и кози се извършва в съответствие с лабораторните методи, определени в приложение
X, глава В, точка 3.2, буква б).

2.

Наблюдение на овце и кози, заклани за консумация от човека
а) държави-членки, в които популацията на обагнени овце и полово зрели агнета надвишава 750 000
животни, изследват годишно проби от минимум 10 000 овце, заклани за консумация от човека, в
съответствие с правилата за вземане на проби, посочени в точка 4;
б) държави-членки, в които популацията на раждали и заплождани кози надвишава 750 000 животни,
изследват годишно проби от минимум 10 000 кози, заклани за консумация от човека, в съответствие с
правилата за вземане на проби, определени в точка 4;
в) ако държава-членка среща затруднения при набиране на достатъчен брой здрави заклани овце или кози,
за да достигне определения минимален брой проби, посочен в букви а) и б), тя може да замени не
повече от 50 % от максималния брой на пробите, като изследва умрели овце или кози над 18-месечна
възраст при съотношение едно към едно и в допълнение към минималния брой на пробите, посочен в
точка 3. Освен това държавата-членка може да замени не повече от 10 % от минималния брой на
пробите, като изследва проби от овце или кози над 18-месечна възраст, заклани в рамките на кампания
за ликвидиране на огнище на зараза, при съотношение едно към едно.

3.

Наблюдение на овце и кози, които не са заклани за консумация от човека
В съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4, и минималния брой на пробите,
определени в таблица А и таблица Б, държавите-членки изследват овце и кози, които са умрели или са
били заклани, но които не са:
— заклани в рамките на кампания за ликвидиране на огнище на зараза, или
— заклани за консумация от човека.
Таблица A
Популация на обагнени овце и полово зрели агнета, дадени
за оплождане, в държава-членка

Минимален брой проби от умрели овце (1)

> 750 000

10 000

100 000—750 000

1 500

40 000—100 000

100 % до 500

< 40 000

100 % до 100

(1) Минималният брой проби е определен според броя на овцете в отделните държави-членки и е предназначен да
поставя достижими цели.

Таблица Б

(1)

Популация на раждали и заплождани кози в държавачленка

Минимален брой проби от умрели кози (1)

> 750 000

10 000

250 000—750 000

1 500

40 000—250 000

100 % до 500

< 40 000

100 % до 100

Минималният брой проби е определен според броя на козите в отделните държави-членки и е предназначен да
поставя достижими цели.
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Правила за проби, приложими при животните, определени в точки 2 и 3
Животните следва да са над 18-месечна възраст или да имат повече от два постоянно израсли резеца,
пробили венеца.
Възрастта на животните се преценява въз основа на озъбяването, по видими признаци за зрялост или според
друга надеждна информация.
Подборът на пробите се извършва така, че да се избегне свръхпредставяне на която и да било група
животни по отношение на произход, възраст, порода, продуктивен тип или според каквато и да е друга
особеност.
Пробата следва да е представителна за всеки регион и сезон. По възможност следва да се избягва многократното вземане на проби от едно и също стадо. В своите програми за наблюдение държавите-членки
следва да се стремят по възможност да подложат на изследване за ТСЕ всички официално регистрирани
стопанства с над 100 животни и в които не са открити случаи на ТСЕ при вземане на проби в последователни години.
Държавите-членки следва да изготвят система за проверка на целева или друга основа, за да не се допусне
отклоняване на животни от вземане на проби.
Независимо от това държавите-членки могат да вземат решение да изключат от вземането на проби
отдалечени райони с малък брой животни, където няма организирано събиране на умрели животни.
Държавите-членки, възползващи се от дерогацията, следва да уведомят Комисията за това и да предадат
списък с отдалечените райони, за които се прилага дерогацията. Дерогацията следва да обхваща не повече
от 10 % от популациите на овце и кози във въпросната държава-членка.

5.

Наблюдение на заразени стада
Животни над 18-месечна възраст или с повече от два постоянни и пробили венеца резеца, умъртвени с цел
унищожаване в съответствие с приложение VII, точка 2.3, буква б), i) или ii), или точка 5, буква a), се
изследват с вземане на обикновена проба на случаен принцип в съответствие с броя на пробите, посочен в
следната таблица.

Брой животни над 18-месечна възраст или с повече от два
постоянни и пробили венеца резеца, умъртвени с цел
унищожаване на стадото

Минимален брой проби

70 или по-малко

Всички годни животни

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 или повече

150
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6.

Наблюдение на други животни
Освен програмите за наблюдение, определени в точки 2, 3 и 4, държавите-членки могат доброволно да
извършват наблюдение на други животни, по-специално на:
— животни, използвани за производството на мляко,
— животни с произход от страни с местни случаи на ТСЕ,
— животни, консумирали евентуално заразени храни,
— животни, родени или с родословие от майки, заразени с ТСЕ.

7.

Мерки след изследване на овце и кози

7.1. В случай че овца или коза, заклана за консумация от човека, е определена за изследване за ТСЕ в
съответствие с точка 2, нейният труп не се отбелязва със здравна маркировка, предвидена в раздел I,
глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004, до получаването на отрицателен резултат
от бързия тест.
7.2. Държавите-членки могат използват дерогация спрямо точка 7.1 при наличие на одобрена от компетентния
орган кланица, която гарантира, че всички части на животното могат да се проследят и че никакви части
от изследваните животни със здравна маркировка не могат да бъдат изнесени от кланицата, докато не се
получи отрицателен резултат от бързия тест.
7.3. Всички части на тялото на изследвано животно, включително кожата, остават под официален контрол,
докато не се получи отрицателен резултат от бързия тест, с изключение на вторични животински продукти,
които се премахват директно в съответствие с член 4, параграф 2, буква а), б) или д) от Регламент (ЕО) №
1774/2002.
7.4. С изключение на материала, който остава за архива съгласно глава Б, част III от настоящото приложение,
всички части от тялото на животно, реагирало положително на бързия тест, включително кожата, се
премахват директно в съответствие с член 4, параграф 2, буква а), б) или д) от Регламент (ЕО) №
1774/2002.
8.

Определяне на генотипа

8.1. Прион протеиновият генотип за кодони 136, 154 и 171 се определя за всеки положителен случай на ТСЕ
при овце. Случаи на ТСЕ при овце с генотипи, които закодират аланин и в двата алела на кодон 136,
арганин и в двата алела на кодон 154 и арганин и в двата алела на кодон 171, незабавно се докладват на
Комисията. Ако положителният случай на ТСЕ е нетипичен случай на скрейпи, се определя прион
протеиновият генотип за кодон 141.
8.2. Освен при животни, чийто генотип е определен в съответствие с точка 8.1, се определя прион протеиновият генотип за кодони 136, 141, 154 и 171 на минимален брой проби от овце. При държава-членка с
популация възрастни овце, надвишаваща 750 000 животни, минималният брой проби е най-малко от 600
животни. В противен случай минималният брой проби следва да е най-малко от 100 животни. Пробите
могат да бъдат по избор от животни, заклани за консумация от човека, от животни, умрели във ферма, или
от живи животни. Пробите следва да са представителни за цялата популация овце.“
3. Приложение VII се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ЛИКВИДИРАНЕ НА ОГНИЩА НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ
ГЛАВА A
Мерки след потвърждаване на наличие на ТСЕ
1.

Изследването по член 13, параграф 1, буква б) следва да идентифицира:
а) при животни от рода на едрия рогат добитък:
— всички други преживни животни от стопанството на животното, за което е потвърдена болестта,
— ако болестта е потвърдена за женско животно, неговото потомство, родено в рамките на две години преди
или след клиничното начало на болестта,
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— всички животни от кохортата на животното, при което е потвърдена болестта,
— възможния източник на болестта,
— други животни от стопанството, от което е животното с потвърдена болест, или от други стопанства, които
може да са заразени чрез агент — причинител на ТСЕ, или са били изложени на същия източник на
хранене или зараза,
— придвижването на потенциално заразени храни, на други материали или всякакви други средства за
предаване на агента — причинител на ТСЕ, към или от въпросното стопанство;
б) при овце или кози:
— всички други дребни преживни животни, различни от овце и кози, в стопанството на животното, за което
е потвърдена болестта,
— доколкото е възможно тяхното идентифициране, родителите, а за женски животни, всички ембриони,
яйцеклетки и последното потомство на женското животно с потвърдена болест,
— всички други овце и кози от стопанството, от което е животното с потвърдена болест, в допълнение към
посочените във второ тире,
— възможния източник на болестта и идентифицирането на други стопанства, в които има животни,
ембриони или яйцеклетки, които може да са заразени от агент — причинител на ТСЕ, или са били
изложени на същия източник на хранене или зараза,
— придвижването на потенциално заразени храни, на други материали или всякакви други средства за
предаване, които са могли да пренесат агента — причинител на ТСЕ, към или от въпросното стопанство.
2.

Мерките, посочени в член 13, параграф 1, буква в), включват най-малко:

2.1. При потвърден случай на СЕГ при животно от рода на едрия рогат добитък — умъртвяване и пълно унищожаване
на животните, идентифицирани при изследването и посочени в точка 1, буква а), второ и трето тире; независимо
от това държавата-членка може да реши:
— да не умъртвява и да не унищожава животните от кохортата, посочени в точка 1, буква a), трето тире, ако се
докаже, че тези животни не са имали достъп до същата храна, до която е имало достъп заразеното животно,
— да отложат умъртвяването и унищожаването на животните от кохортата, посочени в точка 1, буква a), трето
тире, до края на репродуктивния им цикъл, ако това са бикове, държани постоянно в център за събиране на
семенна течност, и може да се гарантира тяхното пълно унищожаване след смъртта им.
2.2. Ако има съмнение за ТСЕ при овца или коза в стопанство в държава-членка, всички други овце и кози от това
стопанство се поставят под официална възбрана за преместване до получаване на резултатите от изследването. Ако
се докаже, че стопанството, в което е било животното през периода на съмнение за ТСЕ, не е стопанството, където
животното може да е било изложено на ТСЕ, компетентният орган може да реши други стопанства или само
стопанството на излагане да бъдат поставени под официален контрол в зависимост от епидемиологичната
обстановка.
2.3. При потвърден случай на ТСЕ при овца или коза:
а) ако възможността за диагноза за СЕГ не може да се изключи след получаване на резултатите от изследване,
проведено в съответствие с процедурите, определени в приложение X, глава В, точка 3.2, буква в), умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез изследванията по точка 1, буква б), тирета от второ до пето;
б) ако възможността за СЕГ е изключена в съответствие с процедурата, определена в приложение X, глава В,
точка 3.2, буква в), на базата на решението на компетентния орган:
или
i) умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез
изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире. Условията, посочени в точка 3, се прилагат за
стопанството;
или
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ii) умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез
изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире, с изключение на:
— кочове за разплод с генотип ARR/ARR,
— обагнени овце за разплод с поне един алел ARR и без алел VRQ и, в случай на заплодени овце по
време на изследванията, агнетата, родени впоследствие, ако техният генотип отговаря на изискванията
на настоящата алинея,
— овце с поне един ARR алел, предназначени единствено за клане,
— по решение на компетентния орган, овце и кози под три месеца, предназначени единствено за клане.
Условията, определени в точка 3, се прилагат за стопанството;
или
iii) държава-членка може да вземе решение да не умъртвява и унищожава животните, идентифицирани чрез
изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире, ако е трудно да се съберат заместващи овце от
известен генотип, ако честотата на ARR алела в рамките на породата или на стопанството е ниска, ако се
прецени като необходимо за избягване на близкородствено кръстосване, или на основата на разумно
обмисляне на епидемиологичната обстановка. Условията, определени в точка 4, се прилагат в стопанството;
в) чрез дерогация от мерките, определени в буква б), и само ако потвърденият случай на ТСЕ в стопанство е
нетипичен случай на скрейпи, държавата-членка може да реши да приложи мерките, определени в точка 5;
г) държавите-членки могат да решат:
i) да заменят умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, посочени в буква б), i), с клане за
консумация от човека;
ii) да заменят умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, посочени в буква б), ii), с клане за
консумация от човека,
при условие че:
— животните се колят на територията на въпросната държава-членка,
— всички животни над 18-месечна възраст или с повече от два постоянни и пробили венеца резеца, които се
колят за консумация от човека, се изследват за ТСЕ в съответствие с лабораторните методи, определени в
приложение X, глава В, точка 3.2, буква б);
д) определя се прион протеиновият генотип на овце, максимално 50 животни, умъртвени и унищожени или
заклани за консумация от човека в съответствие с буква б), i) и iii).
2.4. Ако заразеното животно е било докарано от друго стопанство, държава-членка може, въз основа на историята на
случая, да приложи мерки за ликвидиране в стопанството на произход в допълнение към или вместо стопанството
с потвърдена зараза; в случай, когато участък земя се използва за обща паша от повече от едно стадо, държавитечленки могат да ограничат прилагането на тези мерки до едно стадо въз основа на разумно обмисляне на всички
епидемиологични фактори; ако в едно стопанство се отглежда повече от едно стадо, държавите-членки могат да
ограничат прилагането на мерките до стадото с потвърдено наличие на ТСЕ, при условие че се потвърди, че
стадата са били държани отделно едно от друго и че разпространението на заразата сред стадата чрез пряк или
непряк контакт е малко вероятно.
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3.

След прилагане спрямо дадено стопанство на мерките, посочени в точка 2.3, буква a) и буква б), i) и ii):

3.1. Само следните животни могат да бъдат допуснати в стопанството/стопанствата:
а) кочове за разплод с ARR/ARR генотип;
б) женски овце с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел;
в) кози, при условие че:
i) в стопанството няма овце за разплод освен тези с генотипите, посочени в букви a) и б);
ii) се извърши щателно почистване и дезинфекция на всички предварително опразнени помещения за държане
на животни.
3.2. Само следните зародишни продукти от овце могат да бъдат използвани в стопанството/стопанствата:
а) семенна течност от кочове с ARR/ARR генотип;
б) ембриони с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел.
3.3. Придвижването на животните от стопанството се определя от следните условия:
а) придвижването от стопанството на овце от ARR/ARR тип не подлежи на никакви ограничения;
б) овце само с един ARR алел могат да бъдат придвижвани от стопанството, само ако се насочват директно за
клане за консумация от човека или с цел унищожаване; независимо от това:
— обагнени овце с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел могат да бъдат придвижвани в други
стопанства, които са ограничени от прилагането на мерки съобразно точка 2.3, буква б), ii) или точка 4,
— по решение на компетентния орган, агнета и козлета могат да бъдат придвижвани в друго стопанство
единствено за угояване преди клане; в това стопанство не се отглеждат други овце и кози, различни от
тези за угояване преди клане, и от него не се преместват живи овце или кози към други стопанства, освен
директно към кланицата;
в) кози могат да бъдат придвижвани, при условие че стопанството бъде подложено на засилен контрол за ТСЕ,
включително чрез изследвания на всички кози над 18-месечна възраст, и:
i) се колят за консумация от човека след изтичане на продуктивния им период, или
ii) са умрели или са били умъртвени в стопанството и отговарят на условията, определени в приложение III,
глава A, част II, точка 3;
г) по решение на държавата-членка агнета и козлета под тримесечна възраст могат да бъдат придвижвани от
стопанството директно към кланица за консумация от човека.
3.4. Ограниченията, определени в точки 3.1, 3.2 и 3.3, се прилагат за стопанството за двегодишен период от:
а) датата на получаване на ARR/ARR статус за всички овце в стопанството; или
б) последната дата, когато овца е била държана в стопанството; или
в) датата, от която е започнал засиленият контрол за ТСЕ, определен в точка 3.3, буква в); или
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г) датата, когато всички кочове за разплод в стопанството са с ARR/ARR генотип и всички женски овце за
разплод са с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел, при условие че през двeгодишния период са
получени отрицателни резултати от изследване за ТСЕ на следните животни над 18-месечна възраст:
— годишна проба от овце, заклани за консумация от човека в края на продуктивния им период според броя
на пробите, посочен в таблицата в приложение III, глава A, част II, точка 5; и
— всички овце, посочени в приложение III, глава A, част II, точка 3, които са умрели или са били умъртвени
в стопанството.
4.

След прилагането спрямо стопанството на мерките, определени в точка 2.3, буква б), iii), и за период от две
разплодни години след откриване на последния случай на ТСЕ:
а) всички овце и кози в стопанството подлежат на идентифициране;
б) всички овце и кози в стопанството могат да бъдат придвижвани само на територията на въпросната държавачленка за клане за консумация от човека или с цел унищожаване; всички животни над 18-месечна възраст,
заклани за консумация от човека, се изследват за ТСЕ съобразно лабораторните методи, определени в
приложение X, глава В, точка 3.2, буква б);
в) компетентният орган гарантира, че от стопанството не се експедират ембриони и яйцеклетки;
г) в стопанството може да се използва само семенна течност от кочове с ARR/ARR генотип и ембриони с поне
един ARR алел и без нито един VRQ алел;
д) всички умрели или умъртвени в стопанството овце и кози над 18-месечна възраст подлежат на изследване за
ТСЕ;
е) само кочове с ARR/ARR генотип и овце за разплод от стопанства без случаи на заболяване от ТСЕ или от
стада, отговарящи на условията, определени в точка 3.4, могат да бъдат докарвани в стопанството;
ж) само кози от стопанства без случаи на заболяване от ТСЕ или от стада, отговарящи на условията, определени в
точка 3.4, могат да бъдат докарвани в стопанството;
з) всички овце и кози в стопанството подлежат на обичайните ограничения за паша, определени от компетентния
орган въз основа на разумно обмисляне на епидемиологичната обстановка;
и) с решение на компетентния орган и чрез дерогация от буква б) агнета и козлета могат да бъдат придвижвани в
друго стопанство в рамките на същата държава-членка единствено за угояване преди клане; при условие че в
това стопанство не се отглеждат овце или кози, различни от угояваните преди клане, и не се експедират живи
овце и кози към други стопанства, с изключение на директно насочените към кланицата.

5.

След прилагането на дерогацията, предвидена в точка 2.3, буква в), се спазват следните мерки:
а) или умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани при
изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире. Държавите-членки могат да решат да определят прион
протеин генотипа на овцете, които са били умъртвени и унищожени;
б) или за период от две разплодни години след откриването на последния случай на ТСЕ спазват най-малко
следните мерки:
i) всички овце и кози в стопанството се идентифицират;
ii) стопанството се подлага на засилено наблюдение за ТСЕ за двегодишен период, включващо изследването на
всички овце и кози над 18-месечна възраст, заклани за консумация от човека, и всички овце и кози над
18-месечна възраст, умрели или умъртвени в стопанството;
iii) компетентният орган гарантира, че от стопанството не се експедират живи животни, ембриони и
яйцеклетки за други държави-членки или за трети страни.
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6.

Държавите-членки, прилагащи мерките от точка 2.3, буква б), iii) или дерогациите, определени в точка 2.3, букви
в) и г), предават на Комисията отчет за условията и приложените критерии за дерогациите. Ако се открият нови
случаи на ТСЕ в стада, за които се прилага дерогация, условията за допускането на такава дерогация ще бъдат
преразгледани.
ГЛАВА Б

Минимални изисквания за развъдна програма за резистентност към ТСЕ при овце в съответствие с член 6a
ЧАСТ 1
Общи изисквания
1. Развъдната програма е предназначена за стада с високи генетични качества.
2. Въвежда се база данни, съдържаща най-малко следната информация:
а) идентификацията, породата и броя на животните във всички стада, включени в развъдната програма;
б) идентификацията на отделните животни, от които са получени проби по развъдната програма;
в) резултатите от изследвания за определяне на генотип.
3. Въвежда се система за единна класификация, в която генотипът на всяко животно, от което е получена проба по
развъдната програма, се удостоверява чрез препратка към неговия индивидуален идентификационен номер.
4. Въвежда се система за идентификация на животни и проби, за обработването на проби и предоставянето на
резултати, която свежда до минимум възможността за човешка грешка. Ефективността на системата подлежи на
редовни проверки на случаен принцип.
5. Определянето на генотип по кръв или по други източници, събрани за целите на развъдната програма, се извършва в
лаборатории, одобрени по програмата.
6. Компетентният орган на държавата-членка съдейства на развъдните общности за въвеждането на генетични банки за
семенна течност, яйцеклетки и/или ембриони на представителни прион протеинови генотипове, които е възможно
да намалеят в резултат на развъдната дейност по програмата.
7. Развъдни програми се изготвят за всяка порода, като се вземат предвид:
а) честотите на различните алели в рамките на породата;
б) редкостта на породата;
в) избягване на близкородствено кръстосване или на генетично отклонение.
ЧАСТ 2
Специфични правила за стадата, които участват
1. Развъдните програми целят увеличаването на честотата на ARR алелите в рамките на стадото овце и същевременно
намаляване на доминирането на тези алели, които доказано допринасят за уязвимостта спрямо ТСЕ.
2. Минималните изисквания за стадата, които участват, са следните:
а) всички животни в стадото, чиито генотипове ще се определят, се идентифицират индивидуално чрез сигурни
средства;
б) определя се генотипът на всички кочове за разплод в рамките на стадото, преди да се използват за разплод;
в) всяко мъжко животно с VRQ алел се коли или кастрира до шест месеца след определянето на неговия генотип;
всяко такова животно не се извежда от стопанството, освен за клане;

27.6.2007 г.

27.6.2007 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

г) женски животни, при които е потвърдено наличието на VRQ алел, не се извеждат от стопанството, освен за
клане;
д) мъжки животни, включително донори на семенна течност за изкуствено оплождане, различни от тези, които са
удостоверени по развъдната програма, не се използват за разплод в рамките на стадото.
3. Държавите-членки могат да вземат решение за дерогация от изискванията, определени в точка 2, букви в) и г), за
запазване на породи и продуктивни характеристики.
4. Държавите-членки уведомяват Комисията за разрешени дерогации по точка 3 и за използваните критерии.
ЧАСТ 3
Рамка за припознаване на статута на резистентност срещу ТСЕ на стада овце
1. Рамката припознава статута на резистентност срещу ТСЕ на стада овце, които в резултат на участието им в
развъдната програма, описана в член 6а, отговарят на критериите и изискванията на програмата.
Това припознаване се извършва най-малко на следните две нива:
а) стада от ниво I са съставените изцяло от овце с ARR/ARR генотип;
б) стада от ниво II са стадата, чието потомство е с произход само от кочове с ARR/ARR генотип.
За удовлетворяване на национални изисквания държавите-членки могат да разрешат припознаване на допълнителни
нива.
2. Редовно се вземат проби на случаен принцип от стада овце, устойчиви срещу ТСЕ:
а) във фермата или кланицата за потвърждаване на техния генотип;
б) в кланицата на животни над 18-месечна възраст при стада от ниво I за изследване за ТСЕ съобразно приложение
III.
ЧАСТ 4
Доклади, предоставяни на Комисията от държавите-членки
Държавите-членки, които въвеждат национални развъдно-селекционни програми за резистентност към ТСЕ в своите
популации овце, уведомяват Комисията относно изискванията за такива програми и предоставят годишен доклад за
своя напредък. Докладът за всяка календарна година се предава най-късно до 31 март следващата година.“
4. В приложение X глава В се изменя, както следва:
а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Вземане на проби
Всякакви проби, предназначени да бъдат изследвани за наличие на ТСЕ, се събират чрез използване на методите
и протоколите, определени в последното издание на Ръководство за стандарти за диагностични тестове и
ваксини за сухоземни животни, издадено от Международното бюро по епизоотиите (МБЕ) (наричано по-долу
„Ръководството“). В допълнение към или в отсъствието на методи и протоколи на МБЕ и за гарантиране
наличността на достатъчен материал компетентният орган гарантира използването на методи и протоколи за
вземане на проби съобразно насоките, издавани от референтната лаборатория на Oбщността. По-специално
компетентният орган събира подходящите тъкани съгласно научните съвети и насоките на референтната лаборатория на Oбщността, за да се гарантира откриването на всички известни щамове на ТСЕ при дребни преживни
животни, и съхранява най-малко половината от събраните тъкани в прясно, но не замразено състояние, докато
не се получи отрицателен резултат от бързия тест. Ако резултатът е положителен или неопределен, остатъчните
тъкани следва да се обработят съгласно насоките на референтната лаборатория на общността.
Пробите се маркират точно съобразно идентичността на животното, от което е получена пробата.“;
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б) точка 3.2, буква б) се заменя със следното:
„б) н а б л ю д е н и е н а Т С Е
Проби от овце и кози, изпратени за лабораторно изследване в съответствие с разпоредбите на приложение III,
глава А, част II (Контрол на овце и кози), се изследват с бърз тест, като се използват подходящите методи и
протоколи съобразно наличните научни съвети и насоките на референтната лаборатория на Общността, за да се
гарантира откриването на всички известни щамове на ТСЕ.
Когато резултатът от бързия тест е неопределен или положителен, взетите тъканни проби незабавно се изпращат
в официална лаборатория за потвърждаващо изследване чрез имунохистохимия, имуноблотинг тест или демонстриране на характерните фибрили чрез електронен микроскоп, както е упоменато в буква а). Ако резултатът от
потвърждаващото изследване е отрицателен или неопределен, се извършва допълнително изследване за
потвърждение в съответствие с насоките на референтната лаборатория на Общността.
Ако резултатът от едно от потвърждаващите изследвания е положителен, животното се смята за позитивно за
ТСЕ.“;
в) в точка 3.2, буква в), ii) третият параграф се заменя със следното:
„Извършва се допълнително изследване на положителни проби за ТСЕ, открити в заразени стада в същото
стопанство, най-малко на първите два открити положителни случая на ТСЕ всяка година след показателния случай.“
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 юни 2007 година
за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на
директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и
рационализиране на докладите относно практическото прилагане
(Текст от значение за ЕИП)

безопасността и здравето на работниците при
използването на лични предпазни средства на работното
място (6), Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май
1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна
обработка на товари, когато съществува опасност
конкретно от нараняване на гърба на работниците (7),
Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г.
относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно
оборудване (8), Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24
юни 1992 г. относно прилагане на минимални
изисквания за безопасност и здраве на временни или
Директива
подвижни
строителни
участъци (9),
92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за
безопасност и/или здраве по време на работа (10),
Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992
г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето по време на работа на бременни
работнички и на работнички родилки или кърмачки (11),
Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за
минималните изисквания за подобряване на безопасността
и здравето на работниците в отрасли, свързани с
рудодобива чрез сондиране (12), Директива 92/104/ЕИО
на Съвета от 3 декември 1992 г. за минималните
изисквания за подобряване опазването на безопасността
и здравето на работниците в отрасли, свързани с
рудодобива по открит и подземен способ (13), Директива
93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно
минималните изисквания за безопасност и здраве при
работа на борда на риболовни кораби (14), Директива
98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на
здравето и безопасността на работниците от рискове,
свързани с химични агенти на работното място (15),
Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните
изисквания за подобряване защитата на здравето и
безопасността на работниците, в потенциален риск от
експлозивни атмосфери (16), Директива 2002/44/ЕО на

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
след консултации с Комитета на регионите,
в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (2),
като имат предвид, че:
(1)

Изготвянето от страна на държавите-членки на докладите
относно практическото прилагане, на които се основават
периодичните доклади на Комисията относно прилагането
на общностните правила за безопасността и здравето на
работниците, е предвидено от 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 (3), както и от
специалните директиви по смисъла на член 16,
параграф 1 от въпросната директива, а именно
Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989
г. относно минималните изисквания за безопасност и
здраве на работното място (4), Директива 89/655/ЕИО
на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните
изисквания за безопасността и здравето на работниците
при използването на работни съоръжения по време на
работа (5), Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30
ноември 1989 г. относно минималните изисквания за

(1) Становище от 17 януари 2006 г.
(2) Становище на Европейския парламент от 26 април 2007 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 30 май
2007 г.
(3) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО)
№ 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284,
31.10.2003 г., стр. 1).
4
( ) ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 1.
(5) ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с
Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 195, 19.7.2001 г., стр. 46).

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

393, 30.12.1989 г., стр. 18.
156, 21.6.1990 г., стр. 9.
156, 21.6.1990 г., стр. 14.
245, 26.8.1992 г., стр. 6.
245, 26.8.1992 г., стр. 23.
348, 28.11.1992 г., стр. 1.
348, 28.11.1992 г., стр. 9.
404, 31.12.1992 г., стр. 10.
307, 13.12.1993 г., стр. 1.
131, 5.5.1998 г., стр. 11.
23, 28.1.2000 г., стр. 57.
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Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност,
свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (вибрации) (1), Директива 2003/10/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари
2003 г. относно минималните изисквания за здраве и
безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рисковете от физически агенти (шум) (2), Директива
2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно минималните изисквания за
здраве и безопасност, свързани с експозицията на
работниците на рисковете от физически агенти (електромагнитни полета) (3) и Директива 2006/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност,
свързани с експозицията на работниците на рисковете от
физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (4).
(2)

(3)

(4)

Изготвянето на доклад относно прилагането се изисква
също и от Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни
1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на
подобряването на безопасността и здравето на работното
място на работниците на срочно трудово правоотношение
или временно трудово правоотношение (5), Директива
92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на
плавателните съдове (6) и Директива 94/33/ЕО на Съвета
от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на
работното място (7).
Разпоредбите относно изготвянето на докладите,
съдържащи се в специалните директиви по смисъла на
член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, и тези
на директиви 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, са
несъвместими помежду си както от гледна точка на
периодичността, така и от гледна точка на съдържанието
на докладите.
Задълженията на държавите-членки да изготвят доклади
относно практическото прилагане и задължението на
Комисията за изготвяне на доклад въз основа на националните доклади представляват важна част от законодателния цикъл, позволяваща да се направи
равносметка и оценка във връзка с отделните аспекти на
практическото прилагане на разпоредбите на директивите;
поради това обхватът на това задължение следва да се
разшири и по отношение на директивите, които не
изискват изготвяне на доклади, в частност Директива
2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
18 септември 2000 г. относно защита на работниците
от рисковете, свързани с експозицията на биологични
агенти при работа (седма специална директива по
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО) (8), Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на

(1) ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13.
(2) ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.
(3) ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена в ОВ L 184, 24.5.2004 г.,
стр. 1.
(4) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 38.
(5) ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19.
(6) ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19. Директива, изменена с Регламент
(ЕО) № 1882/2003.
(7) ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12.
(8) ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.
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работа (шеста специална директива по смисъла на член
16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (9) и
Директива 83/447/ЕИО на Съвета от 19 септември
1983 г. относно защитата на работещите от рискове,
свързани с излагане на въздействието на азбест по време
на работа (втора специална директива по смисъла на член
8 от Директива 80/1107/ЕИО) (10).
(5)

Поради това е необходимо да се хармонизират
разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО и тези на
специалните директиви по смисъла на член 16,
параграф 1 от горепосочената директива, както и на
директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и
94/33/ЕО.

(6)

Съобщението на Комисията, озаглавено „Адаптиране към
промените на условията на труд и обществото — нова
общностна стратегия за здравеопазването и безопасността
за периода 2002—2006 г.“, предвижда изготвяне на законодателни предложения за опростяване и рационализиране на докладите по прилагането. Въпросната
област беше определена и за един от приоритетите с
оглед на опростяване на общностното законодателство в
рамките на инициативата „По-добро законотворчество“.

(7)

Задачата следва да се опрости посредством хармонизиране
на графика за внасяне на докладите относно практическото прилагане в Комисията, както и чрез
въвеждане на един-единствен доклад относно практическото прилагане, който да включва една обща част,
отнасяща се до всички директиви, и отделни глави,
посветени на особените аспекти на всяка от
директивите. Освен това, благодарение на въпросните
разпоредби и в частност на добавянето на нов член 17a
в Директива 89/391/ЕИО, изготвянето на доклада
относно практическото прилагане ще може да обхваща
и онези от специалните директиви по смисъла на член
16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, които не
предвиждат изготвяне на доклади, а именно: директиви
2000/54/ЕО и 2004/37/ЕО, както и всяка бъдеща
специална директива по смисъла на член 16, параграф
1 от Директива 89/391/ЕИО.

(8)

Изготвянето на въпросните доклади и представянето им
пред Комисията следва да се осъществява на всеки пет
години; по изключение първият доклад би следвало да
обхваща по-дълъг период; структурата на въпросните
доклади следва да бъде последователна, за да се улесни
тяхното използване; те следва да се изготвят въз основа на
въпросник, съставен от Комисията след консултация с
Консултативния комитет по безопасност и здраве при
работа, и да включват съответна информация относно
превантивните усилия, които се полагат в държавитечленки, за да се позволи на Комисията, като вземе
предвид всички съответни заключения на Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа и на
Европейската фондация за подобряване условията на
живот и труд, да оцени в достатъчна степен как работи
законодателството на практика.

(9) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50, поправена в ОВ L 229, 29.6.2004
г., стр. 23.
(10) ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25. Директива, последно изменена с
Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 48).
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(9)

В съответствие с член 138, параграф 2 от Договора,
Комисията проведе консултация със социалните
партньори на общностно равнище относно възможните
насоки на действия на Общността в тази област.

(10)

Вследствие на въпросната консултация Комисията
прецени, че е желателно да се предприемат действия от
страна на Общността и отново се консултира със
социалните партньори на общностно равнище относно
съдържанието на планираното предложение, в
съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

(11)

След споменатия втори етап на консултации социалните
партньори на общностно равнище не уведомиха
Комисията дали възнамеряват да инициират процедурата,
която би могла да доведе до сключване на споразумение
съгласно член 138, параграф 4 от Договора.

(12)

Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки
за транспониране на предвидените в настоящата
директива промени, които, с оглед на специфичния
характер на настоящата директива и по целесъобразност,
биха могли да са под формата на административни мерки,

В допълнение към общата част отделните глави се отнасят до
прилагането на специалните аспекти на всяка директива,
включително специфични показатели, по възможност.

3.
Най-малко шест месеца преди края на обхванатия в
доклада период Комисията представя на държавите-членки
структурата на доклада, придружена от горепосочения
въпросник. Докладът се предава на Комисията в срок от
дванадесет месеца след края на петгодишния период, за
който се отнася.

4.
Въз основа на въпросните доклади Комисията прави
оценка на прилагането на посочените директиви с оглед на
тяхната целесъобразност, проведените изследвания и на новите
научни познания в различните области. В срок от 36 месеца
след края на петгодишния период Комисията уведомява
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност
и здраве при работа за резултатите от тази оценка и, при
необходимост, за всички инициативи за подобряване на функционирането на правната уредба.

5.

Първият доклад обхваща периода от 2007 г. до 2012 г.“

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменения на Директива 89/391/ЕИО
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Член 2
Изменения на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО,
92/29/ЕИО и 94/33/ЕО
1.

В Директива 83/477/ЕИО се създава следният член:

В Директива 89/391/ЕИО се създава следният член:
„Член 17а
Доклад относно прилагането

„Член 17а

На всеки пет години държавите-членки представят на
Комисията доклад относно практическото прилагане на
настоящата директива под формата на отделна глава от
единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от
Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката,
която Комисията извършва в съответствие с член 17а,
параграф 4 от тази директива.“

Доклади относно прилагането
1.
На всеки пет години държавите-членки представят на
Комисията единен доклад относно практическото прилагане
на настоящата директива и на специалните директиви по
смисъла на член 16, параграф 1, като посочват мненията на
социалните партньори. Докладът оценява различните точки,
свързани с практическото прилагане на отделните директиви
и, по целесъобразност и възможност, предоставя данни с
разбивка по пол.

2.
Структурата на доклада, придружена от въпросник с
подробности за съдържанието му, се определя от Комисията
в сътрудничество с Консултативния комитет по безопасност и
здраве при работа.

Докладът включва обща част относно разпоредбите на
настоящата директива във връзка с общите принципи и
точки, приложими към всички, и отделни глави относно
прилагането на директивите по параграф 1.

2.

В Директива 91/383/ЕИО се създава следният член:

„Член 10а
Доклад относно прилагането
На всеки пет години държавите-членки представят на
Комисията доклад относно практическото прилагане на
настоящата директива под формата на отделна глава от
единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от
Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката,
която Комисията извършва в съответствие с член 17а,
параграф 4 от тази директива.“

L 165/24
3.
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В Директива 92/29/ЕИО се създава следният член:
„Член 9а
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11) член 14, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 92/85/ЕИО;
12) член 12, параграф 4 от Директива 92/91/ЕИО;

Доклад относно прилагането
На всеки пет години държавите-членки представят на
Комисията доклад относно практическото прилагане на
настоящата директива под формата на отделна глава от
единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от
Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката,
която Комисията извършва в съответствие с член 17а,
параграф 4 от тази директива.“

13) член 13, параграф 4 от Директива 92/104/ЕИО;
14) член 13, параграфи 3 и 4 от Директива 93/103/ЕО;
15) член 17, параграфи 4 и 5 от Директива 94/33/ЕО;
16) член 15 от Директива 98/24/ЕО;

4.

В Директива 94/33/ЕО се създава следният член:
17) член 13, параграф 3 от Директива 1999/92/ЕО;

„Член 17а
Доклад относно прилагането
На всеки пет години държавите-членки представят на
Комисията доклад относно практическото прилагане на
настоящата директива под формата на отделна глава от
единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от
Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката,
която Комисията извършва в съответствие с член 17а,
параграф 4 от тази директива.“

18) член 13 от Директива 2002/44/ЕО;
19) член 16 от Директива 2003/10/ЕО;
20) член 12 от Директива 2004/40/ЕО;
21) член 12 от Директива 2006/25/ЕО.

Член 3

Член 4

Отмяна

Прилагане

Следните разпоредби се отменят, считано от 27 юни 2007 г.:
1) член 18, параграфи 3 и 4 от Директива 89/391/ЕИО;

Държавите-членки приемат мерките, необходими, за да се
съобразят с разпоредбите на настоящата директива, до 31
декември 2012 г.

2) член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/654/ЕИО;

Член 5

3) член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/655/ЕИО;
4) член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/656/ЕИО;

Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ
в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 6

5) член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 90/269/ЕИО;
6) член 11, параграфи 3 и 4 от Директива 90/270/ЕИО;

Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

7) член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 91/383/ЕИО;
8) член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 92/29/ЕИО;

Съставено в Страсбург на 20 юни 2007 година.

9) член 14, параграфи 4 и 5 от Директива 92/57/ЕИО;

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

10) член 11, параграфи 4 и 5 от Директива 92/58/ЕИО;

H.-G. PÖTTERING

G. GLOSER

27.6.2007 г.
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ДИРЕКТИВА 2007/39/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 26 юни 2007 година
за изменение на приложение II към Директива 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на
максимални количества на остатъци от диазинон
(Текст от значение за ЕИП)

Световната
здравна
организация.
Наложи
се
заключението, че наличието на пестицидни остатъци в
количества, равни или по-ниски от новите МДК, няма
да причини остри токсични въздействия.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската
общност,
като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27
ноември 1990 г. относно определянето на максимални
количества на остатъци от пестициди във и върху някои
продукти от растителен произход, включително плодове и
зеленчуци (1), и по-специално член 7 от нея,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Държавата-членка докладчик уведоми Комисията, че
може да се наложи преразглеждането на максимално
допустимите количества (МДК) за диазинон в Директива
90/642/ЕИО с оглед на загрижеността ѝ по отношение на
дневната доза, приемана от потребителите. На Комисията
бяха представени предложения за преразглеждане на МДК
на Общността.
МДК на Общността и препоръчваните от Codex Alimentarius количества са определени и оценени по сходни
процедури. Кодексът съдържа редица МДК за диазинона.
МДК на Общността, създадени на основата на МДК на
кодекса, са оценени и от държавата-членка докладчик с
оглед на новата информация за съществуващия риск за
потребителите.
Дългосрочното и краткосрочно излагане на потребителите
на диазинон чрез хранителни продукти беше преразгледано и оценено в съответствие с процедурите и
практиките на Общността, като се взеха под внимание
насоките, публикувани от Световната здравна организация (2). Въз основа на това е целесъобразно да се
определят нови МДК, които да гарантират защитата на
потребителите от неприемлив риск.
Където това е уместно, силното излагане на потребителите
на диазинон чрез всеки от хранителните продукти, които
могат да съдържат остатъчни вещества, бе разгледано и
оценено съгласно процедурите и практиките на
Общността, вземайки предвид насоките, публикувани от

(1) OВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с
Директива 2007/28/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 26.5.2007 г., стр.
6).
(2) Насоки за прогнозиране на количеството остатъци от пестициди,
поемани чрез храната (преразгледани), изготвени от GEMS/Хранителна програма съвместно с Комитета по кодекса за остатъците
от пестициди, публикувани от Световната здравна организация,
1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)

Необходимо е следователно да се изменят МДК,
установени в приложение II към Директива
90/642/EИО, за да се осигури възможност за правилно
наблюдение и контрол върху забраната за използването
им и за да се защити потребителят.

(6)

Чрез Световната търговска организация бяха консултирани
търговските партньори на Общността по отношение на
новите МДК и становищата им за тях бяха взети предвид.

(7)

Следователно приложение II към Директива 90/642/ЕИО
следва да бъде съответно изменено.

(8)

Предвидените в настоящата директива мерки са в
съответствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 90/642/ЕИО се изменя в
приложението към настоящата директива.

съответствие

с

Член 2
Държавите-членки приемат и публикуват до 27 декември 2007
г. най-късно законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те съобщават незабавно на Комисията текста на
тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието
между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 28 декември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на това позоваване се определят от държавите-членки.
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Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2007 година.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

27.6.2007 г.

27.6.2007 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 165/27

ПРИЛОЖЕНИЕ
В част А от приложение II към Директива 90/642/ЕИО редовете, отнасящи се до диазинон, се заменят със следното:
Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
„ Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Диазинон

1. Плодове, пресни, сушени или неварени, консервирани чрез замразяване, без
прибавена захар; ядкови
i) ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

0,01 (*)

Грейпфрути
Лимони
Зелени лимони
Мандарини (включително клементини и подобни хибриди)
Портокали
Помелос
Други
ii) ЯДКОВИ ПЛОДОВЕ (с черупки и без черупки)
Бадеми

0,05

Бразилски орехи
Кашу
Кестени
Кокосови орехи
Лешници
Орехи „Куинсленд“
Орехи „Пекан“
Ядки на борови шишарки
Шамфъстък
Орехи обикновени
Други
iii) ПЛОДОВЕ СЪС СЕМКИ

0,01 (*)
0,01 (*)

Ябълки
Круши
Дюли
Други
iv) ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Кайсии
Череши
Праскови (вкл. нектарини и подобни хибриди)
Сливи
Други

0,01 (*)
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Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Диазинон

v) МЕСЕСТИ ПЛОДОВЕ БЕЗ КОСТИЛКИ И ДРЕБНИ ПЛОДОВЕ
a) Десертно винено грозде

0,01 (*)

Десертно грозде
Винено грозде
б) Ягоди (без диви горски ягоди)

0,01 (*)

в) Къпиноплодни (без дивите плодове)

0,01 (*)

Къпини
Едри къпини
Кръстоски на малина и къпина
Малини
Други
г) Месести плодове и дребни плодове (без дивите плодове)
Боровинки
Блатни боровинки

0,2

Френско грозде (червено, черно (касис) и бяло)
Цариградско грозде
Други
д) Диви месести плодове и други дивиплодове

0,01 (*)
0,01 (*)

vi) ДРУГИ ПЛОДОВЕ
Авокадо
Банани
Фурми
Смокини
Киви
Кумкуат
Личи
Манго
Маслини (трапезни)
Маслини (за зехтин)
Папая
Пасион фрут
Ананаси

0,3

Нар
Други

0,01 (*)
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Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Диазинон

2. Зеленчуци, пресни или неварени, замразени или сушени
i) КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Цвекло
Моркови
Корени от маниока
Целина
Хрян
Артишок „Йерусалим“
Пащърнак
Корени от магданоз
Репички

0,1

Козя брада
Сладки картофи
Жълта ряпа
Ряпа
Ям (ядивна гулия на растението Dioscorea; индийски картоф)
Други

0,01 (*)

ii) ЗЕЛЕНЧУЦИ С ЛУКОВИЦА
Чесън
Лук

0,05

Дребен лук
Зелен лук
Други

0,01 (*)

iii) ЗЕЛЕНЧУЦИ-ПЛОДОВЕ
a) Зеленчуци от семейство Solanacea
Домати
Чушки (пипер)

0,05

Сини домати (патладжани)
Бамя
Други
б) Тиквови — ядивна кора Зеленчуци от семейство тиквови с ядлива кора
Краставици
Корнишони
Тиквички
Други

0,01 (*)
0,01 (*)
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Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

в) Зеленчуци от семейство тиквови с неядлива кора

Диазинон

0,01 (*)

Пъпеши
Тикви
Дини
Други
г) Сладка царевица

0,02

iv) ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ВИДА BRASSICA
a) Зелеви (развитие на съцветия)

0,01 (*)

Броколи
Карфиол
Други
б) Зелеви (на глави)
Брюкселско зеле
Главесто зеле
Други

0,5
0,01 (*)

в) Зелеви (развитие на листа)
Китайско зеле

0,05

Кайл (Къдраво зеле, което не е на глави)
Други
г) Алабаш
v) ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ
a) Марули и подобни
Кресони
Агнешка салата
Марули
Скароли
Рукола
Листа и стъбла от зелеви
Други
б) Спанакови и подобни
Спанак
Листа от цвекло (къдраво)
Други
в) Воден кресон
г) Цикории

0,01 (*)
0,2
0,01 (*)

27.6.2007 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 165/31

Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Диазинон

д) Подправки
Кервел
Ситен лук
Магданоз
Листа от целина
Други
vi) БОБОВИ РАСТЕНИЯ (пресни)

0,01 (*)

Фасул (неизчистен от шушулките)
Фасул (изчистен от шушулките)
Грах (неизчистен от шушулките)
Грах (изчистен от шушулките)
Други
vii) СТЪБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

0,01 (*)

Аспержи
Кардони
Целина
Копър
Артишок (ангинарии)
Лук
Ревен
Други
viii) ГЪБИ

0,01 (*)

a) Култивирани гъби
б) Диворастящи гъби
3. Бобови растения

0,01 (*)

Фасул
Леща
Грах
Лупина
Други
4. Маслодайни семена
Семена от лен
Фъстъци
Семена от мак
Семана от сусам

0,02 (*)

L 165/32

Официален вестник на Европейския съюз

BG

27.6.2007 г.

Остатъци от пестициди и максимално допустими количества на остатъци (mg/kg)
Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДК

Диазинон

Семена от слънчоглед
Семена от рапица
Семена от соя
Семена от синап
Семена от памук
Семена от коноп
Други
5. Картофи

0,01 (*)

Ранни картофи
Картофи, предназначени за консервиране
6. Чай (сушени листа и стъбла, ферментирали или приготвени по друг начин,
получени от Camellia sinensis)
7. Хмел (сушен), включително под формата на гранули и неконцентриран прах
(*) Посочва по-ниската граница на аналитично определяне“

0,02 (*)
0,5

27.6.2007 г.
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II
(Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 18 юни 2007 година
за упълномощаване на Италианската република да прилага мерки за дерогация от член 26,
параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/EО относно общата система на данъка
върху добавената стойност
(2007/441/ЕО)
февруари 2007 г., до другите държави-членки искането
на Италия. С писмо от 21 ноември 2006 г. Комисията
нотифицира Италия, че е получила пълната информация,
смятана за необходима за разглеждане на искането.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28
ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху
добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1
от нея,

(4)

Член 168 от Директива 2006/112/ЕО постановява
правото на данъчнозадълженото лице да приспадне
ДДС, начислен при покупки на стоки и услуги с цел
използване при неговите данъчнооблагаеми сделки. Член
26, параграф 1, буква а) от същата директива съдържа
изискване да се осчетоводява ДДС, когато стопански
актив се използва за частни цели.

(5)

Трудно е да се прецени частното ползване на превозни
средства и дори когато то е възможно, процедурата за
установяването му често е обременителна. При исканите
мерки сумата от ДДС върху разходите, допустими за
приспадане по отношение на превозни средства, които
не се използват изцяло за икономически цели, следва да
бъде установена с фиксирана процентна ставка. Въз основа
на наличната в момента информация италианските власти
смятат, че ставка от 40 % е оправдана. В същото време за
избягване на двойното данъчно облагане следва да
отпадне изискването за осчетоводяване на ДДС при
ползването на превозно средство за частни цели, когато
то е обект на споменатото по-горе ограничение. Тези
мерки могат да бъдат оправдани от необходимостта да
се опрости процедурата за начисляване на ДДС и да се
предотврати укриването на данъци посредством
неправилно счетоводство.

(6)

Тези мерки за дерогация следва да бъдат ограничени във
времето, за да се направи оценка на ефективността им и
на подходящия процент, тъй като предлаганият процент
се основава на първоначални данни на ползването за
икономически цели.

като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

В писмо от 9 октомври 2006 г., регистрирано в
генералния секретариат на Комисията на 11 октомври
2006 г., Италия поиска разрешение да въведе мерки за
дерогация от разпоредбите на Директива 77/388/ЕИО на
Съвета от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците
върху оборота — обща система на данъка върху
добавената стойност: единна данъчна основа (2), която
урежда правото на данъчнозадължени лица да приспадат
ДДС, платен при покупки и относно осчетоводяването на
данъка за използваните за частни цели на активи на
икономически субекти.

(2)

Директива 77/388/ЕИО
2006/112/ЕО.

(3)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива
2006/112/EО Комисията предаде, с писмо от 28

(1)

е

заменена

с

Директива

OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).
(2) OВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/98/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).
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На 4 ноември 2004 г. Комисията представи предложение
за директива на Съвета за изменение на Директива
77/388/EИО, понастоящем 2006/112/EО, относно
правото за приспадане на ДДС (1). Мерките за дерогация
следва да се прекратят при влизането в сила на
предложената директива, ако това стане по-рано от
датата, уточнена в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

27.6.2007 г.
Член 4

Съответните разходи важат за покупка на превозно средство,
включително договори за монтаж и други, производство,
придобиване в рамките на Общността, внос, отдаване на
лизинг или под наем, видоизменение, поправка или
поддръжка, както и разходи за доставка или услуги, отнасящи
се за превозни средства и използването им, включително за
смазочни материали и гориво.

Член 1

Член 5

Чрез дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО Италия
се упълномощава да ограничи до 40 % правото да се приспада
ДДС, начислен върху разходите за моторни превозни средства,
които не се използват изцяло за икономически цели.

Членове 1 и 2 се прилагат за всички моторни превозни средства
без селскостопански или горски трактори, които обикновено се
използват за пътен превоз на хора или стоки, с максимална
разрешена маса, която не превишава 3 500 кг, и имат не
повече от осем седящи места в допълнение към мястото на
водача.

Член 2
Чрез дерогация от член 26, параграф 1, буква а) от Директива
2006/112/ЕО от Италия също се изисква да не оценява като
възмездна доставка на услуги използването за частни цели на
превозните средства, включени като активи в стопанската
дейност на данъчнозадължените лица, когато тези превозни
средства са били обект на ограничение на правото за
приспадане по настоящото решение.
Член 3
Разходите за превозни средства се изключват от ограничението
върху правото за приспадане, установено с настоящото решение,
когато превозното средство попада в някоя от следните
категории:
— превозното средство е част от наличния търговски парк за
упражняването на стопанска дейност на данъчнозадълженото
лице,
— превозното средство се използва като такси,
— превозното средство се използва за обучение в школа за
кормуване,
— превозното средство се използва за отдаване на лизинг или
под наем,
— превозното средство се използва от търговски представители.

(1) OВ C 24, 29.1.2005 г., стр. 10.

Член 6
След двегодишно прилагане на настоящото решение и не покъсно от 31 декември 2009 г. на Комисията се представя
оценка за прилагането му през първите две години, включително
преразглеждане на приложеното процентно ограничение.

Член 7
Срокът на действие на настоящото решение изтича на датата на
влизане в сила на правилата на Общността, определящи
разходите за пътни моторни превозни средства, които не са
допустими за пълно приспадане на данъка върху добавената
стойност, но най-късно на 31 декември 2010 г.

Член 8
Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2007 година.

За Съвета
Председател
F.-W. STEINMEIER

27.6.2007 г.
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Официален вестник на Европейския съюз
ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент (ЕО) № 208/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в
съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяване с
храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на
присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
(Официален вестник на Европейския съюз L 61 от 28 февруари 2007 г.)
Публикацията на този регламент в споменатия брой на Официален вестник се анулира.

Поправка на Регламент (ЕО) № 209/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент
(ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни
складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността
(Официален вестник на Европейския съюз L 61 от 28 февруари 2007 г.)
Публикацията на този регламент в споменатия брой на Официален вестник се анулира.
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