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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1349/2007 НА КОМИСИЯТА
от 19 ноември 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,
като има предвид, че:
(1)

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.

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент
(ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в
приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 20 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 19 ноември 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) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 19 ноември 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

56,2
46,0
85,4
62,5

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

196,3
55,2
90,0
113,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

56,6
99,3
78,0

0709 90 80

EG
ZZ

336,4
336,4

0805 20 10

MA
ZZ

77,1
77,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR
IL
TR
UY
ZZ

40,2
67,9
75,7
98,5
70,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

71,1
100,5
54,7
75,4

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

236,1
130,6
285,7
217,5

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

91,9
82,0
88,9
86,0
81,2
31,5
99,2
81,5
80,3

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

49,0
52,8
105,2
69,0

(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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РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ
СЪВЕТА
РЕШЕНИЕ № 1350/2007/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 23 октомври 2007 година
за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)
(Текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(2)

Секторът „Здравеопазване“ се характеризира, от една
страна, със своя значителен потенциал за развитие, нововъведения и динамизъм и, от друга страна, с предизвикателствата, които среща по отношение на финансова и
социална устойчивост и ефективност на системите на здравеопазване, дължащи се наред с други неща, и на застаряване на населението и на напредъка на медицината.

(3)

Програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.), приета с Решение №
1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (4) беше първата интегрирана общностна програма
в тази област и тя вече постигна редица значими
резултати и подобрения.

(4)

Необходими са непрекъснати усилия за постигане на вече
установените от Общността в областта на общественото
здраве цели. Следователно подходящо е да се създаде
втора Програма за действие на Общността в областта на
здравето
(2008—2013
г.)
(наричана
по-долу
„програмата“).

(5)

Съществуват редица сериозни трансгранични заплахи за
здравето на хората с възможни световни измерения,
появяват се и нови такива и това налага по-нататъшни
действия на Общността. Общността следва да разглежда
сериозните трансгранични заплахи за здравето като
въпрос от първостепенно значение. Програмата следва да
поставя акцент върху засилването на цялостния капацитет
на Общността посредством по-нататъшно развитие на
сътрудничество между държавите-членки. Наблюдението,
ранното предупреждение и действията за борба със
сериозните заплахи за общественото здраве са важни
области, в които на общностно равнище следва да се
насърчава ефективна и координирана реакция по
отношение на тези заплахи. Дейностите за осигуряване
на сътрудничество между лабораториите за постигане на
високо качество на диагностика са от съществено значение
за реакцията по отношение на заплахите за здравето.
Програмата следва да насърчава създаването на система
от референтни лаборатории на Общността. Все пак,
такава система е необходимо да се базира на стабилна
правна основа.

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 152 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Общността може да допринесе за опазване на здравето и
безопасността на гражданите чрез действия в областта на
общественото здраве. За опазване на здравето следва да
бъде осигурено високо равнище при определянето и
изпълнението на всички политики и дейности на
Общността. Съгласно член 152 от Договора от
Общността се изисква да поеме активна роля като предприема мерки, които не могат да бъдат предприети от
отделните държави-членки, в съответствие с принципа
на субсидиарност. Общността зачита изцяло отговорностите на държавите-членки при организирането и
предоставянето на здравни услуги и медицинска помощ.

(1) ОВ С 88, 11.4.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ С 192, 16.8.2006 г., стр. 8.
(3) Становище на Европейския парламент от 16 март 2006 г. (ОВ C 291
E, 30.11.2006 г., стр. 372), Обща позиция на Съвета от 22 март
2007 г. (ОВ C 103 E, 8.5.2007 г., стр. 11) и Позиция на Европейския парламент от 10 юли 2007 г. (все още непубликувана в
Официален вестник). Решение на Съвета от 9 октомври 2007 г.

(4) ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение №
786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).
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Съгласно Европейския доклад за здравето за 2005 г. на
Световната здравна организация (СЗО) от гледна точка на
продължителността на живота, коригирана с отчитане на
инвалидността (DALY стойности), основните причини за
социално значимите заболявания в европейския регион на
СЗО са незаразните заболявания (НЗЗ — 77 % от общия
брой), външните причини за увреждания и отравяния
(14 %), и заразните заболявания (9 %). Седем водещи
заболявания — исхемична болест на сърцето, монополярна депресия, мозъчно-съдова болест, алкохолна
пристрастеност, хронично белодробно заболяване, рак на
белите дробове и увреждания при пътни произшествия —
представляват 34 % от DALY стойностите за региона.
Седем водещи рискови фактора — тютюн, алкохол,
високо кръвно налягане, висок холестерол, наднормено
тегло, недостатъчна консумация на плодове и зеленчуци
и ниска физическа активност — са отговорни за 60 % от
DALY стойностите. Освен това, заразните заболявания
като ХИВ/СПИН, грип, туберкулоза и малария също се
превръщат в заплаха за здравето на всички граждани в
Европа. Важна задача на програмата следва да бъде подоброто идентифициране на основните здравни проблеми
в Общността в сътрудничество, при необходимост, със
Статистическата програма на Общността.
Осем водещи причини за смъртност и заболеваемост от
НЗЗ в европейския регион на СЗО са болести на сърдечносъдовата система, невро-психиатричните разстройства,
ракът, болести на храносмилателната система, болести
на дихателната система, болести на сетивните органи,
болести на костно-мускулната система и захарен диабет.
Програмата, в синергия с други инициативи и финансиране от страна на Общността, следва да допринесе за
по-добро опознаване на профилактиката, диагностицирането и контрола на основните заболявания, както и за
повече информация, свързана с тях. Съобразно с това, по
време на програмата Комисията може да представя предложения за съответни препоръки на Съвета. Освен това
програмата следва да поощри адекватно съгласуване и
синергии на инициативите на Общността, що се отнася
до събирането на съпоставими данни за основни заболявания, включително относно рака.

(8)

Микробната резистентност към антибиотици и вътреболничните инфекции се превръщат в заплаха за общественото здраве в Европа. Липсата на нови ефективни
антибиотици, както и начините за осигуряване на
подходяща употреба на съществуващите, са основни
въпроси, пораждащи безпокойство. Ето защо събирането
и анализът на съответните данни са от голямо значение.

(9)

Засилването на ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, създаден с
Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент
и на Съвета (1) е важен фактор в борбата със заразните
заболявания.

(10)

Програмата следва да развива постиженията на предходната Програма за действие на Общността в областта
на общественото здраве (2003—2008 г.). Тя следва да
допринесе за постигането на високо равнище на

(1) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1.
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физическо и психично здраве и по-голяма равнопоставеност по здравни въпроси в рамките на Общността
чрез насочване на дейности към подобряване на общественото здраве, профилактика на заболявания и
разстройства у хората и отстраняване на източниците на
заплаха за здравето, с цел борба със заболеваемостта и
преждевременната смърт. Тя също така следва да
осигури на гражданите по-добър достъп до информация,
предоставяйки им по този начин повече възможности за
вземане на решения, които да защитават техните интереси
по най-добрия начин.
(11)

Програмата следва да постави акцент върху подобряване
състоянието на здравето на децата и младежите и върху
насърчаването на здравословен начин на живот и на
култура за превенция сред тях.

(12)

Програмата следва да подкрепя включването на целите на
общественото здраве във всички политики и дейности на
Общността, без да дублира дейностите, осъществявани по
други политики на Общността. Координирането с други
политики и програми на Общността е ключов момент от
стремежа общественото здраве да се включи в други
политики. С цел подобряване на съгласуваността и
избягване повтарянето на дейности, могат да се предприемат съвместни действия с програми и дейности на
Общността, свързани с тази област, както и следва да се
използват по подходящ начин други фондове и програми
на Общността, включително текущите и бъдещи рамкови
програми на Общността за изследователски дейности и
постигнатите по тях резултати, Структурните фондове,
Европейският фонд за солидарност, Европейската
стратегия за здравословни условия на труд, Програмата
за дейност на Общността в областта на потребителската
политика (2007—2013 г.) (2), програмата „Информиране
и превенция на наркотичната зависимост“, програмата
„Борба с насилието (Дафне)“ и Статистическата програма
на Общността в рамките на съответните им дейности.

(13)

Специални усилия следва да бъдат положени за осигуряване на последователност и подобрена съгласуваност
между настоящата програма в областта на общественото
здраве и външните дейности на Общността, по специално
в областта на птичия грип, ХИВ/СПИН, туберкулозата и
други трансгранични заплахи за общественото здраве.
Освен това, следва да се осъществи международно сътрудничество, с цел популяризиране на общата здравна
реформа и общите институционални проблеми на общественото здраве в трети страни.

(14)

Увеличаването продължителността на здравословния
начин на живот (ПЗНЖ) посредством профилактика на
заболявания и популяризиране на политики, които
водят към по-здравословен начин на живот, е важен
фактор за благополучието на гражданите на ЕС и
способства посрещането на предизвикателствата на Лисабонския процес по отношение обществото на знанието и
устойчивостта на обществените финанси, които са под
натиска на нарастващите разходи за здравеопазване и
социална сигурност.

(2) Решение № 1926/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 39).

20.11.2007 г.
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(15)

Разширяването на Европейския съюз породи допълнителни безпокойства по отношение на неравнопоставеността в здравеопазването в рамките на ЕС и найвероятно те ще се задълбочат при по-нататъшни разширявания. Следователно този проблем следва да бъде един
от приоритетите на програмата.

(16)

Програмата следва да способства за идентифициране на
причините за неравнопоставеността в здравеопазването и
да насърчава, наред с други неща, и обмена на най-добри
практики за отстраняването им.

(17)

(18)

(19)

(20)

От съществено значение е систематично да бъдат
събирани, обработвани и анализирани сравними данни,
в рамките на националните ограничения, за извършване
на ефективно наблюдение на състоянието на общественото
здраве в Европейския съюз. Това ще позволи на
Комисията и на държавите-членки да подобрят процеса
на информиране на обществеността и да формулират
подходящи стратегии, политики и дейности за постигането на високо ниво на опазване на общественото
здраве. Съгласуваността и оперативната съвместимост на
системите и на мрежите за обмен на информация и
данни за развитието на общественото здраве следва да
бъдат търсени в действията и мерките за подкрепа.
Полът, социално-икономическият статус и възрастта са
от голямо значение за здравето. Когато е възможно, събирането на данни следва да надгражда извършената до
момента работа и предложенията за ново събиране на
данни следва да са с разчетени разходи и с ясно обоснована необходимост. Събирането на данни следва да бъде
съобразено със съответните правни разпоредби за защита
на личните данни.
Добрите практики са важни, защото подобряването на
здравето и профилактиката следва да бъдат измервани с
ефикасността и ефективността, а не само от чисто икономическа гледна точка. Добрите практики и най-новите
методи на лечение на заболявания и увреждания следва
да се насърчават, за да се предотврати по-нататъшно
влошаване на общественото здраве, като следва да се
разработят европейски референтни мрежи за определени
състояния.
С цел предотвратяване на уврежданията следва да се предприемат действия чрез събиране на данни, анализиране на
детерминиращите уврежданията фактори и разпространение на съответната информация.
Здравните услуги са преди всичко отговорност на
държавите-членки, но сътрудничеството на нивото на
Общността може да бъде от полза и за пациентите, и за
системите на здравеопазване. Дейностите, финансирани от
програмата, както и новите предложения, разработени
като следствие от тях, следва да отдадат дължимото
внимание на Заключенията на Съвета относно общите
ценности и принципи в системите на здравеопазване в
Европейския съюз (1), приети през юни 2006 г., които
изразяват подкрепата за общите ценности и принципи
на системите на здравеопазване в ЕС и приканват институциите на Европейския съюз да ги зачитат при работата

(1) ОВ С 146, 22.6.2006 г., стр. 1.
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си. Програмата следва да отдели подобаващо внимание на
бъдещото развитие по отношение на дейностите на
Общността в областта на здравните услуги, както и на
работата на групата на високо равнище в областта на
здравните услуги и медицинска помощ, които предоставят
важен форум за сътрудничество и обмен на най-добри
практики между системите на здравеопазване на
държавите-членки.
(21)

Програмата следва да допринесе за събирането на данни,
популяризирането и разработването на методи и средства,
създаването на мрежи и различни видове сътрудничество,
и насърчаването на подходящи политики за мобилност на
пациентите, както и за мобилност на здравните
специалисти. Тя следва да подпомага по-нататъшното
развитие на Европейското пространство на „електронна
здравна информация“ посредством съвместни европейски
инициативи с политики на ЕС в други области, включително регионална политика, като в същото време
допринася за работата по критериите за качество на
интернет страниците, свързани с общественото здраве, и
разработването на европейска здравноосигурителна карта.
Значението на телемедицината следва да бъде взето
предвид, тъй като нейните приложения могат да
подпомагат трансгранична медицинска помощ, като същевременно осигуряват и медицинска помощ в съответната
страна домакин.

(22)

Замърсяването на околната среда е сериозна заплаха за
здравето и главен източник на безпокойство за европейските граждани. Специални действия следва да бъдат
насочени към децата и други групи, които са особено
уязвими към опасни условия на околната среда.
Програмата следва да допълва дейностите, предприемани
в рамките на Плана за действие в областта на околната
среда и здраве 2004—2010 г.

(23)

Програмата следва да дава разрешение на проблеми,
свързани с пола и възрастта.

(24)

Програмата следва да признае значението на един холистичен подход към общественото здраве и да вземе под
внимание в своите действия допълващата и алтернативната медицина, в случай че това е уместно и при
наличие на научни или клинични доказателства относно
тяхната ефикасност.

(25)

Принципът на предпазливостта и оценката на риска са
ключови фактори за опазване на човешкото здраве и
поради това следва да бъдат предмет на по-нататъшно
интегриране в други политики и дейности на Общността.

(26)

Настоящото решение установява за целия период на
програмата финансов пакет, който е основната референция
за бюджетния орган в рамките на годишна бюджетна
процедура по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., сключено
между Европейския парламент, Съвета и Комисията
относно бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление (2).

(2) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
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(27)

(28)

(29)
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За да се осигури висока степен на координация между
дейностите и инициативите, предприемани от Общността
и държавите-членки за осъществяване на програмата, е
необходимо да се насърчава сътрудничеството между
държавите-членки и да се повишава ефективността на
съществуващите и бъдещи мрежи в областта на общественото здраве. Във връзка с изпълнението на програмата
следва да бъде взето предвид участието на национални,
регионални и местни органи на съответно ниво и в съответствие с националните системи.

прозрачност, както и разумен баланс между различните
цели на програмата.
(32)

Споразумението
за
Европейското
икономическо
пространство (наричано по-долу „Споразумение за ЕИП“)
предвижда сътрудничество в областта на общественото
здраве между Европейската общност и държавитечленки, от една страна, и страните от Европейската
асоциация за свободна търговия, участващи в Европейското икономическо пространство (наричани по-долу
„ЕАСТ/ЕИП страни“), от друга страна. Следва, също така,
да се въведат разпоредби, за да се отвори програмата за
участие на други страни, по-специално съседните на
Общността страни и страните, които кандидатстват за
членство, които са кандидати за членство или са в
процес на присъединяване към Общността, като се
обърне особено внимание на потенциалната възможност
от заплахи за здравето, възникващи в други държави,
които могат да имат въздействие на територията на
Общността.

(33)

Следва да се улесни създаването на подходящи отношения
с трети страни, които не участват в програмата, за да се
подпомогне постигането на целите на програмата, като се
имат предвид всички съответни споразумения между тези
страни и Общността. Това може да включва предприемането на допълнителни дейности от трети страни,
освен тези, финансирани по програмата в области от
взаимен интерес, но не следва да включва финансово
участие по линия на програмата.

(34)

Целесъобразно е да се развие сътрудничество със
съответни международни организации, като ООН и
нейните специализирани агенции, по-специално, СЗО,
както и със Съвета на Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с оглед реализиране
на програмата чрез максимално увеличаване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с общественото здраве на общностно и на международно
равнище, като се имат предвид специфичните
възможности и роли на различните организации.

(35)

Успешното осъществяване на целите на програмата следва
да се основава на добро изпълнение на въпросите,
включени в годишните работни планове, подбор на
подходящи дейности и финансиране на проекти, като
във всички е предвиден подходящ процес на наблюдение
и оценка, придружени и от редовно наблюдение и
оценка, включително независими външни оценки, които
следва да определят размера на въздействието на
дейностите и да покажат техния принос за общите цели
на програмата. При оценка на програмата следва да се
вземе предвид факта, че постигането на целите ѝ може
да отнеме повече време от нейния срок на действие.

(36)

Годишните работни планове трябва да обхващат
основните предвидими дейности, които следва да бъдат
финансирани от програмата посредством различните
механизми за финансиране, включително покани за
участие в търгове.

Необходимо е да се увеличат инвестициите на ЕС в общественото здраве и в проекти, свързани с общественото
здраве. Във връзка с това държавите-членки се насърчават
да определят като приоритет в своите национални
програми подобрения в областта на здравеопазването.
Необходима е по-добра осведоменост за възможностите
за финансиране от ЕС в сферата на здравеопазването.
Обменът на опит между държавите-членки относно
финансиране на здравеопазването посредством структурните фондове следва да бъде насърчаван.

Неправителствените организации и специализираните
мрежи също могат да имат важна роля за постигане
целите на програмата. С оглед постигането на една или
повече цели на програмата може да се наложи те да бъдат
финансирани от Общността, като по този начин им се
позволи да функционират. Затова трябва да бъдат разработени подробни критерии за допустимост, разпоредби за
финансова прозрачност и продължителност на подкрепата
от Общността за неправителствени организации и специализирани мрежи, които да отговарят на критериите за
подкрепа от Общността съгласно Решение 1999/468/ЕО
на Съвета от 28 юни 1999 г. относно условията и реда за
упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1). Тези критерии следва да
включват задълженията на такива организации и мрежи
за поставяне на ясни цели, планове за действие и
измерими резултати, които предоставят едно силно европейско измерение и действителна „добавена стойност“ към
целите на програмата. С оглед особения характер на посочените организации и в случаите на особена полза следва
да се предвиди възможността по отношение на подновяване на подкрепата от Общността за функционирането
на такива организации и специализирани мрежи да може
да бъде направено изключение от принципа за постепенно
намаляване размера на подкрепа от Общността.

(30)

Изпълнението на програмата следва да бъде осъществено в
тясно сътрудничество с подходящите организации и
агенции, по-специално с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

(31)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящото
решение, трябва да бъдат приети съгласно Решение
1999/468/ЕО, като се съблюдава необходимостта от

(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение
2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
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(40)
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Тъй като целите на настоящото решение не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от държавите-членки
поради транснационалното естество на въпросните
проблеми, а следователно, поради възможностите на
Общността за по-ефикасни и ефективни дейности от
националните в опазването на здравето и сигурността на
гражданите, могат да бъдат постигнати по-добре на
общностно равнище, Общността може да приема мерки
съгласно принципа на субсидиарност, установен в член 5
от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, така както е установен в цитирания член,
настоящото решение не надхвърля необходимото за
постигането на тези цели.

Съгласно член 2 от Договора, който предвижда, че равнопоставеността между мъжете и жените е принцип на
Общността, и в съответствие с член 3, параграф 2 от
него, който предвижда че Общността има за цел
премахване на неравнопоставеността и подпомагане на
равнопоставеността между мъжете и жените във всички
свои дейности, включително постигането на високо ниво
на здравеопазване, всички цели и дейности, обхванати от
програмата, следва да спомагат за постигане на по-добро
разбиране и признаване на различните потребности и
нагласи на мъжете и жените в областта на здравеопазването.

Целесъобразно е да се осигури преход между настоящата
програма и предходната, която тя замества, особено по
отношение на продължаването на многогодишните
механизми за тяхното управление, като например финансиране на техническо и административно съдействие.
Считано от 1 януари 2014 г. бюджетните кредити за
техническо и административно съдействие следва да
покриват, ако е необходимо, разходите, свързани с управлението на дейности, които все още не са завършени до
края на 2013 г.

Настоящото решение заменя Решение № 1786/2002/ЕО.
Следователно посоченото решение следва да бъде
отменено,
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солидарността и благополучието в Европейския съюз чрез
опазване и насърчаване на човешкото здраве и безопасност, и
подобряване на общественото здраве.

2.
Целите, които трябва да бъдат изпълнявани посредством
действията, посочени в приложението, са следните:

— подобряване здравната сигурност на гражданите,

— насърчаване на здравето, включително намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването,

— създаване и разпространяване на здравна информация и
знания.

Дейностите, посочени в първа алинея, следва, когато е целесъобразно, да са в подкрепа на превенцията на основните заболявания и да спомагат за намаляване на тяхното разпространение, както и на заболеваемостта и смъртността,
причинени от тях.

Член 3
Финансиране
1.
Финансовият пакет за изпълнение на програмата за
периода, определен в член 1, се определя с настоящото
решение на 321 500 000 EUR.

2.
Годишните бюджетни кредити се разрешават от бюджетния
орган в границите на финансовата рамка.

РЕШИХА:

Член 1
Създаване на програмата

Член 4

С настоящото решение се създава втора Програма за „действие на
Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)“, която
обхваща периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2013
г. (наричана по-долу „програмата“).

Финансово участие
1.
Финансовото участие на Общността не надхвърля следните
нива:

Член 2
Общи и конкретни цели
1.
Програмата допълва, подкрепя и внася добавена стойност
към политиките на държавите-членки, и спомага за повишаване

а) 60 % от разходите за дейност, предназначена за подпомагане
постигането на конкретна цел, която е част от програмата,
освен в случаи на особена полза, когато участието на
Общността не надхвърля 80 %; и
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б) 60 % от разходите за функционирането на неправителствена
организация или специализирана мрежа, която е с нестопанска цел и е независима от промишлени, търговски,
стопански или други несъвместими интереси, има членове
поне в половината държави-членки, с балансирано географско
разпределение, и има за своя основна цел постигането на една
или повече от конкретните цели на програмата, когато такава
подкрепа е необходима за преследването на тези цели. В
случаите на особена полза участието на Общността не
надхвърля 80 %.

2.
При подновяването на финансовото участие, определено в
параграф 1, буква б), за неправителствени организации и специализирани мрежи може да се направи изключение от принципа за
постепенно намаляване.

20.11.2007 г.

Решение № 1786/2002/ЕО. При необходимост отпуснатите суми
могат да бъдат вписани в бюджета след 2013 г., за да покрият
подобни разходи с цел да позволят управлението на дейности,
които не са завършени до 31 декември 2013 г.

Член 6
Методи на изпълнение
Дейностите, насочени към изпълнение на общата цел и на
конкретните цели, определени в член 2, използват в максимална
степен подходящи налични методи за изпълнение, включващи
по-специално:

а) пряко или непряко изпълнение от Комисията на централизирана основа; и
3.
Финансовото участие на Общността може да включва, по
целесъобразност, като се има предвид естеството на поставените
цели, съвместно финансиране от Общността и от една или повече
държави-членки, или от Общността и компетентните органи на
други страни участнички. В този случай участието на Общността
не надхвърля 50 %, освен в случаи на особена полза, когато
нейното участие не надхвърля 70 %. Това финансово участие
на Общността може да бъде предоставяно на публичноправна
организация или на неправителствена организация с нестопанска
цел, която е независима от промишлени, търговски, стопански
или от други несъвместими интереси, и има за своя основна цел
постигането на една или повече от конкретните цели на
програмата, и е избрана посредством прозрачна процедура от
държавата-членка или от съответния компетентен орган, със
съгласието на Комисията.

4.
Финансовото участие на Общността може също така да
бъде предоставяно под формата на финансиране с глобална и
фиксирана сума, когато това отговаря на естеството на
съответните дейности. За такова финансово участие не се
прилагат процентните ограничения, посочени в параграфи 1 и
3, въпреки че изискването за съфинансиране остава.

б) съвместно управление с международни организации, когато е
целесъобразно.

Член 7
Изпълнение на програмата
1.
Комисията осигурява изпълнението на дейностите и
мерките, определени в програмата, в тясно сътрудничество с
държавите-членки и в съответствие с членове 3 и 8.

2.
Комисията и държавите-членки предприемат подходящи
действия, в рамките на съответните им компетенции, за да
осигурят ефикасно осъществяване на програмата и да разработят
механизми на равнище Общност и равнище държави-членки за
постигане на конкретните цели на програмата. Те осигуряват
предоставянето на съответната информация за дейностите,
подкрепяни от програмата, както и осигуряване на подходящо
участие.

Член 5
Административно и техническо съдействие
1.
Отпуснатите за настоящата програма средства могат също
да покриват разходи, свързани с дейности по подготовка,
наблюдение, контрол, одит и оценка, които са пряко
необходими за управлението на програмата и за осъществяване
на нейните цели, и по-специално на проучвания, заседания,
дейности за информиране и публикации, разходи, свързани с
компютърните мрежи за обмен на информация, както и
разходи за всяко друго техническо и административно
съдействие, което Комисията може да потърси за управлението
на програмата.

2.
Отпуснатите средства могат също да покриват разходите за
техническо и административно съдействие, необходимо за осигуряване на прехода между програмата и мерките, приети с

3.
За постигане на конкретните цели на програмата
Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки:

а) се стреми към сравнимост на данните и информацията и към
съгласуваност и оперативна съвместимост на системите и
мрежите за обмен на данни и информация в областта на
здравето; и

б) осигурява необходимото сътрудничество и комуникация с
Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и други агенции на ЕС със съответен предмет на
дейност, за да оптимизира използването на общностните
фондове.

20.11.2007 г.
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4.
При изпълнение на програмата Комисията, заедно с
държавите-членки, осигурява съобразяване с всички съответни
правни разпоредби за защита на личните данни и, по целесъобразност, въвеждането на механизми за осигуряване на поверителност и сигурност на такива данни.

Член 8
Мерки за изпълнение
1.
Мерките, необходими за изпълнението на настоящото
решение, свързани с изброените по-долу въпроси, се приемат в
съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2:

а) годишен работен план за изпълнение на програмата, който
определя:

i) приоритети и дейности, които трябва да се предприемат,
включително отпускането на финансови ресурси;
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Член 10
Комитет

1.
Комисията се подпомага от комитет (наричан по-нататък
„комитет“).

2.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид
разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид
разпоредбите на член 8 от него.

Член 11
Участие на трети страни

ii) критерии за процента на финансовото участие на
Комисията, включително критерии за оценяване, независимо дали се прилага критерият за особената полза;

Програмата е открита за участие на:

а) страните от ЕАСТ/ЕИП съгласно условията, определени в
Споразумението за ЕИП; и
iii) механизми за прилагане на общите стратегии и дейности,
посочени в член 9;

б) подбор, предоставяне и други критерии за финансово участие
в дейностите на програмата, в съответствие с член 4.

2.
Всички други мерки, необходими за изпълнението на
настоящото решение, се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 10, параграф 3.

б) трети страни, по-специално страни, към които се прилага
Европейската политика на съседство, страни, които, кандидатстват за членство, които са кандидати за членство или са
в процес на присъединяване към Европейския съюз, и
страните от Западните Балкани, участващи в процеса на
стабилизиране и асоцииране, в съответствие с условията, установени в съответните двустранни или многостранни споразумения, които определят общите принципи за тяхното
участие в програми на Общността.

Член 12
Международно сътрудничество
Член 9
Съвместни стратегии и дейности
1.
С оглед гарантиране на висока степен на опазване на общественото здраве при определянето и изпълнението на всички
политики и дейности на Общността и с цел подобряване на
здравето във всички области, целите на програмата могат да
бъдат осъществявани като съвместни стратегии и дейности,
създавайки връзки със съответни програми, дейности и фондове
на Общността.

2.
Комисията осигурява оптималната синергия на програмата
с други програми, дейности и фондове на Общността.

В процеса на изпълнение на програмата се насърчават отношения
и сътрудничество с трети страни, които не участват в програмата,
и със съответни международни организации, по-специално
със СЗО.

Член 13
Наблюдение, оценка и разпространение на резултатите
1.
Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки,
наблюдава изпълнението на дейностите по програмата в светлината на нейните цели. Тя представя на комитета годишни
доклади за всички дейности и проекти, финансирани по линия
на програмата, информира Европейския парламент и Съвета.
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2.
По искане на Комисията, с което да се избегне непропорционално нарастване на административните тежести за
държавите-членки, последните предоставят всяка налична
информация за изпълнението и въздействието на настоящата
програма.
3.
Комисията предоставя на Европейския парламент, на
Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и
на Комитета на регионите:
а) не по-късно от 31 декември 2010 г., доклад за външна и
независима междинна оценка на постигнатите резултати,
свързани с конкретните цели на програмата, и за качествените
и количествените аспекти на нейното изпълнение, както и за
нейната съгласуваност и степен на допълване с други
съответни програми, дейности и фондове на Общността.
Докладът дава възможност, по-специално, да се оцени въздействието на мерките във всички страни. Докладът съдържа
обобщение на основните заключения и се придружава от
забележки на Комисията;
б) не по-късно от 31 декември 2011 г., съобщение за продължаване на програмата;
в) не по-късно от 31 декември 2015 г., доклад за външна и
независима последваща оценка, който обхваща изпълнението
и резултатите по програмата.

20.11.2007 г.

4.
Комисията прави обществено достояние резултатите от
действията, предприети съгласно настоящото решение, и
осигурява разпространението им.
Член 14
Отмяна
Решение № 1786/2002/ЕО се отменя, считано от 1 януари
2008 г.
Комисията приема всички административни мерки, които са
необходими за осигуряване на прехода между мерките, приети
по силата на Решение № 1786/2002/ЕО, и мерките, които се
прилагат в съответствие с програмата.
Член 15
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Страсбург на 23 октомври 2007 година.
За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

20.11.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Дейности, посочени в член 2, параграф 2

1.

Подобряване здравната сигурност на гражданите.

1.1.

Защита на гражданите от заплахи за здравето.

1.1.1. Разработване на стратегии и механизми за профилактика, обмен на информация и реакция по отношение на заплахи
за здравето от заразни и незаразни болести, на заплахи за здравето от физични, химични и биологични източници,
включително в резултат на актове на умишлено изпускане; предприемане на дейности за осигуряване на сътрудничество за висококачествена диагностика между лабораториите на държавите-членки; подкрепяне работата на съществуващите лаборатории, извършващи дейности, свързани с Общността; работа по създаването на мрежа от референтни лаборатории на Общността.
1.1.2. Подкрепа на развитието на политиките за профилактика, ваксинация и имунизация; подобряване на партньорствата,
мрежите, средствата и системите на отчет за имунизационния статус и наблюдението на явления с негативно
въздействие.
1.1.3. Развиване на капацитет и процедури за управление на риска; подобряване на готовността и планирането за спешни
случаи, свързани със здравето, включително подготовка за координирана реакция при спешни случаи, свързани със
здравето на международно ниво и на ниво Общност; развиване практиките на оповестяване на рискове и процедури
на консултация по предприемането на мерки за противодействие.
1.1.4. Спомагане за сътрудничеството и подобряването на съществуващия капацитет и активи за реагиране, включително
оборудване за профилактика, изолационни съоръжения и подвижни лаборатории за бързо разполагане в спешни
случаи.
1.1.5. Изработване на стратегии и процедури за изготвяне, подобряване на капацитета за растеж, провеждане на
упражнения и тестове, оценяване и преразглеждане на планове за общи непредвидени случаи и специфични
спешни случаи, свързани със здравето, и на оперативната им съвместимост между държавите-членки.
1.2.

Подобряване безопасността на гражданите.

1.2.1. Подкрепа и засилване на научните консултации и оценката на рискове посредством насърчаване навременното им
откриване; анализ на потенциалното им въздействие; обмен на информация за рисковете и излагането на тях;
насърчаване на интегрираните и хармонизирани подходи.
1.2.2. Подпомагане увеличаването на сигурността и качеството на органи и вещества от човешки произход, кръв и кръвни
продукти; увеличаване на тяхната наличност, възможност за проследяемост и достъпност за медицинска употреба,
като се спазват отговорностите на държавите-членки, определени в член 152, параграф 5 от Договора.
1.2.3. Насърчаване на мерки за подобряване сигурността на пациента посредством висококачествено и безопасно здравеопазване, включително по отношение на антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции.
2.

Подобряване на общественото здраве.

2.1.

Насърчаване воденето на по-здравословен начин на живот и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването.

2.1.1. Насърчаване на инициативи за увеличаване броя на годините, през които индивидът е в добро здраве и насърчаване
на здравословното остаряване; подкрепа на мерки за насърчаване и изследване на въздействието на здравето върху
продуктивността и участието в трудовия процес, като принос за постигане на целите от Лисабон; подкрепа на мерки
за проучване на въздействието, което другите политики оказват върху здравето.
2.1.2. Подкрепа на инициативи за определяне на причините, за разглеждане и намаляване на неравнопоставеността в
здравеопазването в рамките на и между държавите-членки, включително тези, свързани с половите различия, с цел
да се допринесе за просперитета и сближаването; насърчаване на инвестициите в здравеопазването в сътрудничество
с други политики и фондове на Общността; подобряване на солидарността между националните системи на здравеопазване посредством подкрепа на сътрудничеството по въпроси на трансграничната медицинска помощ и мобилността на пациентите и медицинските специалисти.
2.2.

Насърчаване на по-здравословен начин на живот и намаляване на социалнозначимите заболявания и увреждания
посредством мерки, насочени към здравните детерминанти.

2.2.1. Мерки, насочени към здравните детерминанти с цел подобряване физическото и психичното здраве, посредством
създаване на благоприятна среда за водене на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията;
предприемане на дейности, насочени към ключови фактори като хранене, физическа активност и сексуално здраве, а
също така и по отношение на решаващи фактори, свързани с пристрастеността, например към тютюн, алкохол,
забранени наркотични вещества и към злоупотреба с фармацевтични средства, със специално внимание към основни
условия като образователна среда, работно място и жизнена среда.
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2.2.2. Насърчаване на дейности за профилактика на социалнозначимите заболявания от особено значение, предвид общата
тежест на заболяванията в Общността, и по-редките болести, когато дейностите на Общността за справяне с
решаващите за тях фактори може да придаде значителна „добавена стойност“ на националните усилия.
2.2.3. Разглеждане на въздействието върху здравето на решаващи фактори от по-широко екологично естество, включително
качеството на въздуха в закрити помещения и излагането на въздействието на токсични химикали, когато те не са
предмет на други инициативи на Общността, както и на решаващи фактори от социално-икономическо естество.
2.2.4. Насърчаване на дейности, които ще подпомагат намаляването на злополуките и уврежданията.
3.

Създаване и разпространяване на здравна информация и знания.

3.1.

Обмен на знания и най-добри практики.

3.1.1. Обмен на знания и най-добри практики по въпроси на общественото здраве в рамките на програмата.
3.1.2. Подкрепа за сътрудничеството с цел повишаване на степента на прилагане на добрите практики в рамките на
държавите-членки, включително подпомагане на европейските референтни мрежи при необходимост.
3.2.

Събиране, анализиране и разпространяване на здравна информация.

3.2.1. По-нататъшно разработване на устойчива система на здравно наблюдение с механизми за събиране на съпоставими
данни и информация, с подходящи индикатори; гарантиране на адекватна съгласуваност и доразвиване на
инициативи на Общността по отношение на регистрирането на данни относно рака, основаващи се, наред с
останалото, на сведенията, събрани при прилагането на Препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно
системното наблюдение за откриване на рака в ранен стадий (1); събиране на данни за здравния статус и политики;
разработване, със Статистическата програма на Общността, на статистическия елемент на тази система.
3.2.2. Разработване на механизми за анализ и разпространение, включително чрез докладите на Общността за здравеопазването, здравния портал и конференции; предоставяне на информация на гражданите, заинтересованите лица и на
лицата, които разработват политиките, разработка на механизми за консултация и процеси на участие; изготвяне на
редовни доклади за здравния статус в Европейския съюз, основаващи се на всички данни и показатели и включващи
качествен и количествен анализ.
3.2.3. Предоставяне на анализ и техническо съдействие в подкрепа на разработването или прилагането на политики или
законодателство, свързани с обхвата на програмата.

(1) ОВ L 327, 16.12.2003 г., стр. 34.
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ТРИСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВТОРАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩНОСТТА В
ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 2008—2013 г.
Европейският парламент, Съветът и Комисията:
— споделят общото мнение, че втората Програма за действие на Общността в областта на здравето
(2008—2013 г.) трябва да бъде обезпечена с финансови средства, които позволяват нейното цялостно
изпълнение;
— припомнят член 37 от Междуинституционалното споразумение за бюджетна дисциплина и добро
финансово управление (1), който предвижда, че бюджетният орган и Комисията се задължават да не се
отклоняват с повече от 5 % от предвидената сума, освен в случай на нови обективни и дълготрайни
обстоятелства, които са предмет на изрична обосновка. Всяко увеличение в резултат на подобно
изменение трябва да остане в границите на съществуващия максимум за съответната рубрика;
— декларират готовността си да извършат подробна оценка на потребностите и конкретните обстоятелства,
свързани с Програмата в областта на здравето, в рамките на годишната бюджетна процедура.
(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА
1. На 24 май 2006 г. Комисията оповести изменено предложение за втора Програма за действие на
Общността в областта на здравето (2007—2013 г.) (1). В член 7 бе предложено референтната сума на
програмата за периода 2007—2013 г. да бъде определена на 365,6 милиона EUR.
2. Поради забавяне в хода на законодателната процедура на 23 март 2007 г. Комисията информира
бюджетния орган, че началото на новата Програма в областта на общественото здраве трябва да бъде
отложено за бюджетната 2008 година (2). В резултат на това финансовият пакет за новата Програма в
областта на общественото здраве 2008—2013 г. би трябвало да бъде коригиран до размер на 321,5
милиона EUR.
3. През бюджетната 2007 година ще се усвои сумата от 44,1 милиона EUR в рамките на сегашната
Програма в областта на общественото здраве (3) с цел да се осигури максимална приемственост в
действията във връзка с общественото здраве. Следователно общият размер на финансовия пакет за
действията в областта на общественото здраве, финансирани по програмите за периода 2007—2013 г.,
възлиза на 365,6 милиона EUR.
(1) COM(2006) 234.
(2) COM(2007) 150.
(3) Решение № 1786/2002/ΕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за
действие на Общността в областта на общественото здраве (2003—2008 г.) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

L 301/13

L 301/14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20.11.2007 г.

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

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 9 ноември 2007 година
за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на
Общността на електрически, газови или абсорбционни термопомпи
(нотифицирано под номер C(2007) 5492)
(Текст от значение за ЕИП)

(2007/742/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската
общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана
схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея
и приложение V, точка 2, параграф 6 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1980/2000 знакът за
екомаркировка на Общността може да се присъжда на
продукт, притежаващ характеристики, които му
позволяват да допринесе значително за подобряване на
основните аспекти на околната среда.

Продуктовата група „електрически, газови или абсорбционни
термопомпи“ включва термопомпи, които може да концентрират
енергия, намираща се във въздуха, земята или водата, в полезна
топлина за подаването на отопление за помещения или обратния
процес за охлаждане на помещения. „Термопомпа“ е устройство
или система от устройства, доставени от производителя или
вносителя на дистрибутора, търговеца на дребно или
монтажника. Тази доставка може да включва или да не
включва доставката на циркулационни помпи на страната на
вътрешното отоплително тяло или източника; за изчисляване
на стойностите на коефициента на трансформация (СОР) обаче
консумацията на енергия на циркулационните помпи винаги се
взема под внимание в съответствие с EN 14511:2004 (ако
производителят не може да предостави данни, взема се
зададена стойност). За абсорбционни термопомпи методологията
е в съответствие с EN 12309-2:2000.

(2)

Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда да се установят
конкретните критерии за екомаркировка по продуктови
групи, съставени на основата на критериите, изработени
от Съвета по екомаркировка на Европейския съюз.

Продуктовата група обхваща само електрически, газови или
абсорбционни термопомпи с максимална топлинна мощност от
100 kW.

след консултиране със Съвета по екомаркировка на Европейския
съюз,
като има предвид, че:

(3)

(4)

Екологичните критерии, както и свързаните с тях
изисквания за оценка и проверка следва да са валидни
за срок от три години.
Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден на
основание член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

(1) ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

Продуктовата група „електрически, газови или абсорбционни
термопомпи“ не включва, както следва:

а) термопомпи, които осигуряват гореща вода само за санитарни
нужди;
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б) термопомпи, които могат само да извличат топлина от сграда
и да я изпускат във въздуха, земята или водата, което води до
охлаждане на околното пространство.
Член 2
За да се присъди знакът за екомаркировка на Общността
съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000, термопомпата трябва
да попада в обхвата на продуктовата група „електрически,
газови или абсорбционни термопомпи“ и следва да отговаря на
всеки един от критериите, изложени в приложението към
настоящото решение.

L 301/15

Член 4
Екологичните критерии за продуктовата група „електрически,
газови или абсорбционни термопомпи“, както и свързаните с
тях изисквания за оценяване и удостоверяване са валидни до 9
ноември 2010 г.
Член 5
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 9 ноември 2007 година.

Член 3
Кодовият номер на продуктовата група „електрически, газови или
абсорбционни термопомпи“, определен за административни цели,
е „31“.

За Комисията
Stavros DIMAS

Член на Комисията

L 301/16
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ
Цели на критериите
Настоящите критерии целят да ограничат въздействието върху околната среда от производството, експлоатацията и излизането от употреба на електрически, газови или абсорбционни термопомпи. Те включват:
— насърчаване на ефективността на отоплението и/или отоплението/охлаждането на сгради;
— намаляване на въздействието върху околната среда от отоплението и/или отоплението/охлаждането на сгради;
— намаляване или предотвратяване на рисковете за околната среда и за човешкото здраве, свързани с употребата на
опасни вещества;
— гарантиране, че на потребителя и монтажника на термопомпата е осигурена правилна информация за термопомпата и
нейната ефективна експлоатация.
Критериите са определени на нива, които насърчават присъждането на екомаркировка на термопомпи, които гарантират
слабо въздействие върху околната среда.
Изисквания за оценяване и удостоверяване
За оценяване и удостоверяване на термопомпи заявителят може да групира термопомпите в „основни модели“. Основните
модели се определят от единици, които в основата си са едни и същи от гледна точка на основни компоненти, поспециално вентилатори, серпантини, компресори и двигатели.
Специфичните изисквания за оценяване и удостоверяване са посочени непосредствено под всеки критерий.
В зависимост от случая могат да се използват други методи на изпитване и стандарти освен посочените за всеки критерий,
ако са преценени като равностойни от компетентния орган, който разглежда заявлението.
Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документи, анализи, протоколи от изпитвания или други
доказателства, удостоверяващи съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да се представят от
заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци) и т.н., според случая.
Ако е необходимо, компетентните органи могат да изискват допълнителни документи и да извършват независими проверки.
На компетентните органи се препоръчва да вземат под внимание прилагането на признати системи за управление на
околната среда, като EMAS или ISO 14001, когато разглеждат молбите и при контрола за спазването на критериите.
(Бележка: прилагането на тези системи на управление не е задължително).
Освен това лабораторията за изпитване за шум и ефективност следва да изпълнява общите изисквания в съответствие със
стандарта EN-ISO/IEC 17 025:2005. Лабораторията следва да е независима и акредитирана за изпитване съгласно
съответните методи на изпитване. Може да се допускат други лаборатории, ако в страната, където се намира заявителят,
няма налична лаборатория, акредитирана за изпитване. В такива случаи лабораторията следва да е независима и компетентна.
За информация:
Коефициент на трансформация (СОР) е отношението между вложената електрическа енергия за производство на топлинна
енергия и изходящата отоплителна мощност.
Коефициент за енергийна ефективност (EER) е отношението между вложената електрическа енергия за производство на
студ и изходящата охладителна мощност.
Коефициентът на първичната енергия (PER) се дава чрез: COP × 0,40 (или COP/2,5) за електрически термопомпи и чрез
COP × 0,91 (или COP/1,1) за газови или абсорбционни термопомпи, където 0,40 е настоящата европейска ефективност за
производството на електроенергия, включително загубите по мрежата, а 0,91 е настоящата европейска газова ефективност,
включително и загубите по разпределението, съгласно Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5
април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за
отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета (1).
(1) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
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1. Ефективност в отоплителен режим (COP)
Ефективността на термопомпения агрегат следва да надвишава следните минимални изисквания на коефициента на
трансформация (COP) и коефициента на първичната енергия (PER).
Мин. COP

Мин. COP

електрическа
термопомпа

газова
термопомпа

Входен сух термометър:
20
Входен мокър
термометър: 15 макс

2,90

1,27

1,16

Входен сух термометър:
2
Входен мокър
термометър: 1

Входна темпер.: 30
Изходна темпер.: 35

3,10

1,36

1,24

Входна темпер.: 40
Изходна темпер.: 45

2,60

1,14

1,04

Земя/въздух

Входна темпер.: 0
Изходна темп.: - 3

Входен сух термометър:
20
Вх. мокър термометър:
15 макс.

3,40

1,49

1,36

Земя/вода

Входна темпер.: 0
Изходна темп.: - 3

Входна темпер.: 30
Изходна темпер.: 35

4,30

1,89

1,72

Входна темпер.: 40
Изходна темпер.: 45

3,50

1,54

1,40

Входна темпер.: 30
Изходна темпер.: 35

5,10

2,24

2,04

Входна темпер.: 40
Изходна темпер.: 45

4,20

1,85

1,68

Входна темп.: 15
Изходна темп.: 12

Входен сух термометър:
20
Входен мокър
термометър: 15 макс.

4,70

2,07

1,88

(източник водна
серпантина)
Входна темп.: 20
Изходна темп.: 17

Входен сух термометър:
20
Входен мокър
термометър: 15 макс.

4,40

1,93

1,76

Тип термопомпа:
топл.
източник/(вътр.
отопл. тела)

Външно тяло [°C]

Вътрешно тяло [°C]

Въздух/въздух

Входен сух термометър:
2
Входен мокър
термометър: 1

Въздух/вода

Вода/вода

Вода/въздух

Входна темп.: 10
Изходна темпер.: 7

Мин. PER

Оценка и проверка: Изпитването следва да се извърши в съответствие с EN 14 511:2004. Изпитването следва да се
извърши при пълен капацитет на въпросната помпа, при условията, посочени в таблицата. Независима лаборатория за
изпитване, акредитирана за определеното изпитване, следва да провери дадените стойности. За термопомпи, които са
сертифицирани по сертификационна програма Eurovent или сертификационна програма DACH, или друга програма,
одобрена от компетентния орган, не се изисква допълнително изпитване от независима лаборатория за дадените
стойности. Протоколите за изпитване следва да се предадат със заявлението.
2. Ефективност в охладителен режим (EER)
Ако термопомпата е реверсивна и може да охлажда, тогава ефективността на термопомпения агрегат следва да
надвишава следните минимални изисквания на коефициента за енергийна ефективност (EER) в охладителен режим.
Мин. EER

Мин. EER

Електрическа
термопомпа

Газова
термопомпа

Вх. сух терм.: 27
Вх. мокър терм.: 19

3,20

1,41

1,3

Входна темпер.: 23
Изходна темпер.: 18

2,20

0,97

0,9

Входна темпер.: 12
Изходна темпер.: 7

2,20

0,97

0,9

Тип термопомпа:

Външно тяло [°C]

Вътрешно тяло [°C]

Въздух/въздух

Вх. сух терм.: 35
Вх. мокър терм.: 24

Въздух/вода

Вх. сух терм.: 35
Вх. мокър терм.: -

Мин. PER

L 301/18

Официален вестник на Европейския съюз

BG

20.11.2007 г.

Мин. EER

Мин. EER

Електрическа
термопомпа

Газова
термопомпа

Тип термопомпа:

Външно тяло [°C]

Вътрешно тяло [°C]

Земя/въздух

Входна темп.: 30
Изходна темп.: 35

Вх. сух терм.: 27
Вх. мокър терм.: 19
max

3,30

1,45

1,3

Земя/вода

Входна темп.: 30
Изходна темп.: 35

Входна темпер.: 23
Изходна темпер.: 18

3,00

1,32

1,2

Входна темпер.: 12
Изходна темпер.: 7

3,00

1,32

1,2

Входна темпер.: 23
Изходна темпер.: 18

3,20

1,41

1,3

Входна темпер.: 12
Изходна темпер.: 7

3,20

1,41

1,3

Вх. сух терм.: 27
Вх. мокър терм.: 19

4,40

1,93

1,8

Вода/вода

Вода/въздух

Входна темп.: 30
Изходна темп.: 35

Входна темп.: 30
Изходна темп.: 35

Мин. PER

Оценка и проверка: Изпитването следва да се извърши в съответствие с EN 14 511:2004 или за абсорбционните
термопомпи в съответствие с EN 12 309-2:2000. Изпитването следва да се извърши при пълен капацитет на
въпросната помпа, при условията, посочени в таблицата. Независима изпитвателна лаборатория, акредитирана за
определеното изпитване, следва да провери дадените стойности. За термопомпи, които са сертифицирани по сертификационна програма Eurovent или сертификационна програма DACH, или друга програма, одобрена от компетентния
орган, не се изисква допълнително изпитване от независима лаборатория за дадените стойности. Протоколите за
изпитване следва да се предадат със заявлението.
3. Хладилен агент
Потенциалът за глобално затопляне (ПГЗ) за хладилния агент не следва да надвишава стойност на ПГЗ > 2 000 за
период от 100 години. Ако хладилният агент има ПГЗ, по-малко от 150, тогава минималните изисквания за коефициента на преобразуване (COP) и коефициента на първичната енергия (PER) в отоплителен режим, и хладилния
коефициент (EER) в охладителен режим, посочени в критерии 1 и 2 от настоящото приложение, се намаляват с 15 %.
Разглежданите стойности на ПГЗ са онези, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006 на
Европейския парламент и на Съвета (1).
Оценка и проверка: Наименованията на хладилния/те агент/и, използван/и в продукта, следва да се представят със
заявлението заедно с техните стойности на ПГЗ в съответствие с посочения по-горе регламент. Стойностите на ПГЗ на
хладилни агенти се изчисляват чрез 100-годишния потенциал на затопляне на един килограм газ по отношение на
един килограм CO2.
За флуорирани хладилни агенти стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в третия оценъчен доклад (TAR),
приет от Междуправителствената група по изменение на климата (2001 г. МГИК, ПГЗ стойности за 100-годишен
период) (2).
За нефлуорирани газове стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в първата оценка на МГИК за 100годишен период (3).
Стойностите на ПГЗ за смеси от хладилни агенти следва да се основават на формулата, посочена в приложение I към
Регламент (ЕО) № 842/2006.
4. Вторичен хладилен агент
(Бележка: не е приложимо за всички типове термопомпи в рамките на тази продуктова група)
Вторичният хладилен агент, солният разтвор или добавките не следва да се вещества, класифицирани като опасни за
околната среда или представляващи опасност за здравето, определени съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета (4) и
нейните последващи изменения.
Оценка и проверка: Наименованието/ята на използвания/те вторичен/вторични хладилен/хладилни агент/и следва да се
представи/ят със заявлението.
(1) ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) МГИК Трета оценка на изменението на климата, 2001 г. Доклад на Междуправителствената група по изменение на климата:
http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm
(3) Изменение на климата, Научна оценка на МГИК, J. T Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press,
Cambridge (UK) 1990.
(4) ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.
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5. Шум
Нивото(ата) на звукова мощност се изпитва(т) и се посочва(т) в dB(A) върху информационния фиш.
Оценка и проверка: Изпитването следва да се извърши в съответствие с ENV-12 102. Протоколът за изпитване следва
да се представи със заявлението.
6. Тежки метали и забавители на горенето
Кадмий, олово, живак, хром 6 + или забавителите на горенето, т.е. полибромиран бифенил (PBB) или полибромиран
дифенилов етер (PBDE), изброени в член 4 от Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), не
може да се използват в термопомпата или в термопомпената система, като се вземат предвид допуските, посочени в
Решение 2005/618/ЕО на Комисията (2) за изменение на Директива 2002/95/ЕО. Това изискване за забавителите на
горенето следва да взема предвид последващи адаптации и изменения, направени на посочената директива по
отношение на DecaBDE.
Оценка и проверка: Сертификат, подписан от производителя на термопомпата.
7. Обучение на монтажника
Заявителят гарантира, че ще осигури подходящо обучение за монтажниците в държавите-членки, където продуктът ще
се пусне на пазара. Това обучение следва да включва информация, отнасяща се до оразмеряването и монтирането на
термопомпата и попълването на информационния фиш за потребители.
Оценка и проверка: Със заявлението следва да се представи декларация, описваща предлаганото обучение и посочваща
къде се предлага такова обучение.
8. Документация
Заявителят осигурява подробно ръководство за монтиране и поддръжка и ръководство за експлоатация на термопомпата.
Оценка и проверка: Ръководствата за поддръжка, монтиране и експлоатация следва да се представят с термопомпата и
да отговарят на изискванията на EN 378:2000 или на всяка евентуална негова редакция.
9. Наличие на резервни части
Заявителят гарантира наличието на резервни части за срок 10 години от датата на продажба.
Оценка и проверка: Декларация, че ще има наличие на резервни части за 10 години следва да се представи със
заявлението заедно с обяснение как ще се гарантира това наличие.
10. Информационен фиш
Заявителят гарантира, че непопълненият „информационен фиш за потребители“, приложен към настоящото
приложение, се предлага в търговския обект, за да даде подходящ съвет на потребителите за термопомпата. Попълненият „информационен фиш за потребители“, приложен към настоящото приложение, следва също да се предостави
на разположение на монтажниците.
Заявителят предоставя подходящи инструменти, компютърни програми и упътване, така че компетентните монтажници
да могат да изчислят работните параметри на термопомпената система, като например: сезонен коефициент на преобразуване, сезонен хладилен коефициент, коефициент на първичната енергия и годишни емисии на въглероден двуокис.
Освен това монтажникът следва да е компетентен да попълни информационния фиш за потребителите, преди потребителят да закупи оборудването.
Оценка и проверка: Заявителят следва да представи попълнения „информационен фиш за потребители“ и да опише как
възнамерява да гарантира, че фишът ще е на разположение на монтажниците. Заявителят също така следва да опише
как възнамерява да гарантира, че информационният фиш за потребителите ще бъде на тяхно разположение в
търговските обекти на неговите продукти.
11. Информация, която присъства до знака за екомаркировката
Клетка 2 на екомаркировката следва да съдържа следния текст:
В класа на термопомпите този продукт има:
— по-висока енергийна ефективност,
— по-малко въздействие върху глобалното затопляне.
Следният текст (или еквивалентен текст) следва да фигурира върху опаковката на продукта: „За допълнителна
информация относно основанията, поради които на този продукт е присъден знакът за екомаркировка, моля
посетете интернет страницата: http://europa.eu.int/ecolabel“.
(1) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.
(2) ОВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 65.
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Упътване за закупуване на термопомпа, на която е присъден знак за екомаркировка
— Информационна листовка за потребители —
Предупреждение! Прочетете преди закупуване

Ефективната експлоатация на тази термопомпа е гарантирана само ако системата отговаря точно на отоплителното и
охладителното потребление на сградата и климатичната зона, в която тя се инсталира!
Консултирайте се задължително с компетентен монтажник и изисквайте той да попълни тази информационна листовка
преди закупуване!

Знакът за екомаркировка на ЕС се присъжда на такива модели термопомпи, които имат по-висока енергийна ефективност и които свеждат до минимум въздействията си върху околната среда.

Тази информационна листовка следва да се попълни от квалифициран монтажник, за да имате информация и препоръка за
най-подходящата термопомпена система за вашия дом. По този начин ще извлечете ползата от много високата ефективност
на термопомпите, които концентрират топлината, натрупана във въздуха, земята или водата.

Някои системи са също така реверсивни и може да произвеждат охлаждане чрез извличане на топлина и изпускането ѝ в
най-близката околна среда. Някои системи може също така да осигуряват гореща вода за санитарни нужди.

Може да се изберат термопомпи, които да могат да се използват с повечето разпределителни системи, включително
радиатори, топъл въздух и подово отопление, и могат да се приспособят за повечето съществуващи отоплителни
системи с някои подходящи предпазни мерки, посочени по-долу.

Намаляване на топлинните загуби и слънчевото затопляне на сградите
Ако жилището ви е на повече от 10 години, преди да изберете термопомпа, може би ще е по-рентабилно първо да
подобрите изолацията, за да се намалят топлинните загуби за отопление на вашата сграда, и затоплянето, ако смятате да я
охлаждате. (Например: фактически е по-ефективно да инсталирате по-малка термопомпа в добре изолирана сграда.) Ако
приемете препоръките на монтажника, тогава закупената от вас термопомпа следва да се оразмери по подходящ начин.

За допълнителна информация относно намаляването на топлинните загуби или слънчевото затопляне и оразмеряването и
монтирането на термопомпени системи се консултирайте на сайта: www.kyotoinhome.info
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Упътване за монтаж на термопомпа със знака за екомаркировка
— Информационна листовка за монтажници —
Предупреждение! Прочетете преди закупуване

Ефективната експлоатация на тази термопомпа изисква проектиране на отоплителната система от компетентен
монтажник, за да отговаря тя на отоплителното и охладителното потребление на сградата и климатичната зона, и
монтаж на системата в съответствие с инструкциите на производителя

Знакът за екомаркировка на ЕС се присъжда на такива модели термопомпи, които са с по-висока енергийна ефективност и които свеждат до минимум въздействията си върху околната среда
Термопомпите имат много висока ефективност, защото използват енергия само за концентриране на топлината, намираща се
в земята, водата или въздуха. Някои модели могат също така да работят в реверсивен режим и да произвеждат охлаждане
чрез изпускане на топлина от жилището. Информацията, съдържаща се в тази листовка, ще ви позволи да се уверите, че
ползите от термопомпената уредба се предават на колекторната и разпределителната система и да попълните фиша, който
се дава на потребителя, за да поясни избора ви.
1. Минимална информация, която следва да се предостави от производителя
Производител
модел
топлинен колектор
топлоразпределителна среда
топлинен капацитет (kW)
капацитет на охлаждане (kW)
доставка на гореща вода
тип на хладилния агент
ниво на шума (dbA)
наличие на части от датата на продажба (години)
коефициент на трансформация (отопление)
посочване на входната и изходната температура (°C)
хладилен коефициент (охлаждане)
посочване на входната и изходната температура (°C)

За приспособяване на съществуващи отоплителни системи термопомпата следва да се избере така, че да съответства на
съществуващата разпределителна система, която може да бъде: топъл въздух по тръбопровод, гореща вода чрез
радиатори или подово отопление. Тъй като изходната температура може да е по-ниска от тази на котел, който тя
ще замени, важно е да се идентифицират начини за намаляване на топлинните загуби или слънчевото затопляне, за да се
запази същият размер на разпределителната система.
Определения
Коефициент на трансформация (СОР) е отношението между вложената електрическа енергия за производство на
топлинна енергия и изходящата отоплителна мощност.
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Коефициент за енергийна ефективност (EER) е отношението между вложената електрическа енергия за производство на
студ и изходящата охладителна мощност.
Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) е осредненият коефициент на трансформация за времетраенето на
отоплителния сезон за термопомпената система на определено местоположение.
Сезонен коефициент за енергийна ефективност (SEER) е осредненият коефициент за енергийна ефективност за времетраенето на охладителния сезон за термопомпената система на определено местоположение.
Коефициентът на първичната енергия (PER) се дава чрез: COP × 0,40 (или COP/2,5) за термопомпи с компресори,
задвижвани с електричество, и чрез COP × 0,91 (или COP/1,1) за термопомпи с компресори, задвижвани с газ, газови
или абсорбционни термопомпи, където 0,40 е настоящата европейска ефективност за производството на електроенергия,
включително загубите по мрежата, а 0,91 е настоящата европейска газова ефективност, включително и загубите по
разпределението.
Производителят предоставя програми, инструменти и инструкции, за да можете да направите необходимите изчисления.
Климатичните данни следва да са подходящи за географското местоположение на сградата.
2. Намаляване на топлинните загуби и слънчевото затопляне на сградите
Ако жилището е на повече от 10 години, тогава вероятно ще е по-рентабилно да се намалят топлинните загуби чрез
повишаване на нивото на изолация и да се намали слънчевото затопляне чрез ограничаване на преките лъчи на
слънцето през лятото. Ако потребителят приеме препоръките ви, тогава системата следва да се оразмери за намалените
топлинни загуби и слънчево затопляне.
За допълнителна информация относно намаляването на топлинните загуби или слънчевото затопляне и оразмеряването
и монтирането на термопомпени системи се консултирайте на сайта: www.kyotoinhome.info
3. Топлинни загуби и оразмеряване на отоплителната система
Топлинните загуби на сградата следва да се изчислят в съответствие с националната практика или като се използва
валидирана компютърна програма, основана на EN 832 — Европейския стандарт Euronorm за изчисляване на
топлинни загуби. Тези топлинни загуби трябва след това да се сравнят с настоящите стойности, необходими
съгласно строителните норми. За съществуващи сгради обикновено е рентабилно да се приведе стандартът за
изолации близо до настоящите стойности, преди да се оразмери термопомпата за намалените топлинни загуби.
Сезонен коефициент на преобразуване и консумация на енергия за отопление
Изчисляването следва да вземе предвид следните елементи:
— Климат (температура на външния въздух)
— Проектна външна температура
— Колебание на земната температура за една година (за термопомпи със земен източник — както с вертикални, така и
с хоризонтални колектори)
— Желана вътрешна температура
— Температурно ниво на водните отоплителни системи
— Годишен разход на енергия за отопление на помещения
— Годишен разход на енергия за гореща вода за домакински нужди (ако е приложимо)
Коефициент на първичната енергия (PER) и годишни емисии на CO2
Средната ефективност за производство на енергия/газ, както и загуби от електрическата мрежа/разпределението на газ,
които следва да се използват при изчисляването. Емисиите на CO2 и икономиите, които следва да се изчислят на
основата на употребата на първична енергия.
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4. Слънчево затопляне и оразмеряване на охладителната система
Ако системата може също така да произвежда охлаждане, тогава слънчевото затопляне на сградата следва да се изчисли
в съответствие с националната практика или като се използва валидирана компютърна програма. Това затопляне следва
след това да се сравни с настоящите стойности, необходими съгласно строителните норми. За съществуващи сгради
обикновено е рентабилно да се намали слънчевото затопляне, преди да се оразмери термопомпата за намаленото
слънчево затопляне.
Сезонен хладилен коефициент и консумация на енергия за охлаждане
Изчисляването следва да вземе предвид:
— Климата (температура на външния въздух)
— Проектната външна температура
— Колебанието на земната температура за една година (за термопомпи със земен източник — както с вертикални, така
и с хоризонтални серпентини)
— Желаната вътрешна температура
— Температурното ниво на водните отоплителни системи
— Годишния разход на енергия за охлаждане на помещенията
Коефициент на първичната енергия (PER) и годишни емисии на O2
Средната ефективност за производство на енергия/газ, както и загуби от електрическата мрежа/разпределението на газ,
които следва да се използват при изчисляването. Емисиите на CO2 и икономиите, които следва да се изчислят на
основата на употребата на първична енергия.
5. Обучение за монтажници и сондьори
В повечето държави-членки се предлагат подходящи курсове, за да се даде възможност на монтажниците да получат
подходящи национални или европейски квалификации. Производителите следва или да организират свои собствени
курсове, за да подпомогнат монтажниците при използването на тяхното оборудване, или да работят с местни институти
по квалификация, за да предоставят такава информация като част от техните курсове.
За термопомпи със земен източник, където е необходим вертикален сондаж, в някои държави-членки се предлагат
подходящи курсове за сондьори.
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БЮДЖЕТИ
ДОКУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Първо изменение на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) за 2007 година
(2007/743/ЕО)
На основание член 26, параграф 2 от Финансовия регламент на ЕМЕА, одобрен от управителния съвет на 10
юни 2004 г., „окончателно одобреният бюджет и измененията на бюджета се публикуват в Официален
вестник на Европейския съюз“.
Първото изменение на бюджета на ЕМЕА за 2007 година беше одобрено от управителния съвет на 4
октомври 2007 г. (EMEA/MB/280571/2007)
(в евро)
Позиция

Наименование

Коригиращ бюджет
№1

Бюджет 2005 г.

Бюджет 2006 г.

Бюджет 2007 г.

Нова сума

71 895 056

92 580 000

105 870 000

2 700 000

108 570 000

750 726

650 000

916 000

84 000

1 000 000

Приходи
100

Събрани такси

520

Приходи от банкови лихви

521

Приходи от удостоверения за износ,
паралелна дистрибуция и други подобни
административни такси

2 779 825

5 375 000

4 618 000

425 000

5 043 000

600

Финансиране на програми на Общността и
приходи от услуги

—

760 000

490 000

216 000

706 000

900

Други приходи

198 960

900 000

800 000

400 000

1 200 000

3 825 000
Обща сума

109 396 448

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000

3 680 288

5 267 000

6 024 000

909 000

6 933 000

29 098 525

46 058 000

46 513 000

2 700 000

49 213 000

131 921

760 000

490 000

216 000

706 000

Разходи
2125

Анализ,
програмиране
и
техническо
съдействие за конкретни проекти

3010

Оценка на медицински продукти

3050

Програми на Общността

3 825 000
Обща сума

105 355 032

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000
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III
(Актове, приети по силата на Договора за ЕС)

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/744/ОВППС НА СЪВЕТА
от 19 ноември 2007 година
за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2006/623/ОВППС за
създаване на екип на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаване на
евентуална международна гражданска служба в Косово, обхващаща като съставна единица
специален представител на Европейския съюз (подготвителен екип ICO/EUSR)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 14 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 15 септември 2006 г. Съветът прие Съвместно
действие 2006/623/ОВППС (1), чийто срок на действие
изтича на 30 ноември 2007 г.
Мандатът на подготвителния екип ICO/EUSR следва да
бъде изменен и удължен до 31 март 2008 г. или до 30
дни след назначаването на ICR/EUSR, ако назначаването
стане преди 1 март 2008 г.
Съвместно действие 2006/623/ОВППС следва да бъде
съответно изменено и срокът му на действие — удължен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1
Срокът на действие на Съвместно действие 2006/623/ОВППС се
удължава до 31 март 2008 г. при спазване на член 3 от
настоящото съвместно действие.
Член 2
Финансовата референтна сума от 3 551 000 EUR, посочена в
член 9, параграф 1 от Съвместно действие 2006/623/ОВППС,
се увеличава с 1 692 000 EUR за покриване на разходите,

(1) ОВ L 253, 16.9.2006 г., стр. 29. Съвместно действие, чийто срок на
действие е последно удължен със Съвместно действие
2007/517/ОВППС (ОВ L 190, 21.7.2007 г., стр. 38).

свързани с мандата на подготвителния екип IСО/EUSR от 1
декември 2007 г. до 31 март 2008 г.
Член 3
Член 14, параграф 2 от Съвместно действие 2006/623/ОВППС се
заменя със следното:
„2.
Срокът му на действие изтича на 31 март 2008 г. или
30 дни след назначаването на ICR/EUSR, ако назначаването
стане преди 1 март 2008 г.“
Член 4
Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.
Член 5
Настоящото съвместно действие се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
L. AMADO
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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент (ЕО) № 1347/2007 на Комисията от 16 ноември 2007 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт
за финансово отчитане (МСФО) 8
(Официален вестник на Европейския съюз L 300 от 17 ноември 2007 г.)
Публикацията на посочения регламент в гореспоменатия брой на Официален вестник се анулира.

