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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 375/2008 НА КОМИСИЯТА
от 25 април 2008 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) № 1580/2007 на Комисията от
21 декември 2007 г. относно правилата за прилагане на
регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО)
№ 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1), и по-специално член 138, 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 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено
в таблицата в приложението.

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от
многостранните търговски преговори Регламент (ЕО)
№ 1580/2007 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 26 април 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 25 април 2008 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

IL
MA
TN
TR
ZZ

71,4
61,3
112,0
117,9
90,7

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

178,8
112,1
109,0
133,3

0709 90 70

MA
MK
TR
ZZ

92,6
68,1
106,6
89,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

56,9
62,3
46,9
53,7
54,8
45,4
53,3

0805 50 10

AR
EG
IL
MK
TR
US
ZA
ZZ

70,7
126,4
131,5
118,8
127,1
117,8
123,8
116,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

89,9
83,0
115,6
93,4
93,1
65,0
118,8
119,3
76,8
73,8
92,9

0808 20 50

AR
AU
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

89,2
88,5
108,1
41,4
201,7
100,5
104,9

(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“.

26.4.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 376/2008 НА КОМИСИЯТА
от 23 април 2008 година
за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и
сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти
(кодифицирана версия)
на общата организация на пазара. Някои операции са
свързани с малки количества и в името на опростяване
на административните процедури за такива операции не
следва да се изискват лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара
на зърнени култури (1), и по-специално член 9, параграф 2,
член 12, параграфи 1 и 4 и член 18 от него и съответните
членове от другите регламенти относно общата организация на
пазарите на селскостопански продукти,

(5)

Лицензии за износ не се изискват за снабдяване с
хранителни продукти на плавателни съдове и на въздухоплавателни средства в Общността. Тъй като обосновката е
подобна, тази разпоредба следва да се прилага и за снабдяване на платформи и военни кораби, както и за снабдяване с хранителни продукти на трети страни. По същите
причини не следва да се изискват лицензии за операции,
обхванати от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от
28 март 1983 г. относно установяване на режима на
Общността за митнически освобождавания (4).

(6)

С оглед на международната търговска практика по
отношение на въпросните продукти или стоки известен
толеранс следва да бъде позволен по отношение на количеството внесени или изнесени продукти, сравнено с
количеството, посочено в лицензията или сертификата.

(7)

За да могат няколко операции да бъдат осъществявани
едновременно с една лицензия или един сертификат,
следва да се предвиди издаването на извлечения от
лицензиите и сертификатите, които имат същата сила
като лицензиите и сертификатите, от които са направени
извлеченията.

(8)

Съгласно общностните правила за различните сектори,
обхванати от общата организация на селскостопанските
пазари, лицензиите за внос и износ и сертификатите за
предварително фиксиране са приложими за операции,
извършвани в Общността. Този режим изисква да бъдат
приети общи правила за съставяне и използване на тези
лицензии и сертификати и да се установят общностни
формуляри и методи за административно сътрудничество
между държавите-членки.

(9)

Използването на компютризирани процедури постепенно
измества ръчното вкарване на данни в различните области
на административната дейност. Поради това би трябвало
да е също така възможно да се използват компютризирани
и електронни процедури при издаването и използването
на лицензии и сертификати.

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни
2000 г. за определяне на общи подробни правила за
прилагане на режима на вносни и износни лицензии и
сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (2) е бил неколкократно и съществено
изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност
посоченият регламент следва да бъде кодифициран.
Общностните регламенти, които въведоха лицензиите за
внос и износ, предвиждат целият внос в Общността и
целият износ от нея на селскостопански продукти да
подлежат на представянето на такива лицензии. Поради
това обхватът на тези лицензии следва да бъде определен,
с изричната уговорка, че те не се изискват за операции,
които не представляват внос или износ в тесния смисъл
на понятието.
Когато продуктите са предмет на режима на активно
усъвършенстване, компетентните органи могат в някои
случаи да позволят продуктите да бъдат допуснати за
свободно обращение със или без по-нататъшна
преработка. В тези случаи, за да се осигури правилното
управление на пазара, трябва да се изисква лицензия за
внос за продукти, които действително се допускат за
свободно обращение. Въпреки това, когато продукт,
допуснат за свободно обращение, е бил получен от
базови продукти, някои от които са внесени от трети
страни и някои от които са били закупени в
Общността, необходимо е да се вземат предвид само
базовите продукти, внесени от трети страни, или тези,
получени от преработката на базови продукти от трети
страни.
Целта на лицензиите за внос и износ и на сертификатите
за предварително фиксиране е стабилното администриране

(1) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).
Регламент (ЕО) № 1784/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) №
1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли
2008 г.
(2) ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1423/2007 (ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 36).
(3) Вж. приложение IV.

(4) ОВ L 105, 23.4.1983 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 274/2008 (ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 1).
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(10)

Общностните регламенти, които въведоха тези лицензии и
сертификати, предвиждат те да се издават срещу внасянето
на гаранция, така че да се гарантира, че задължението за
внос или износ ще бъде изпълнено през срока на тяхната
валидност. Необходимо е да се определи кога задължението за внос или износ е изпълнено.

(11)

При лицензии с предварително фиксиране на възстановяването лицензията, която ще се използва, зависи от
тарифното класиране на продукта. В случаи на някои
смеси размерът на възстановяване не зависи от
тарифното класиране на продукта, а от специални
правила, установени за тази цел. Поради това, когато
компонентът, на чиято основа се изчислява възстановяването, приложимо към сместа, не съответства на
тарифното класиране на сместа, такива внесени или
изнесени смеси не следва да се ползват от размера на
възстановяване, фиксиран предварително.

(12)

С цел опростяване правилата могат да бъдат направени
много по-гъвкави, така че да позволяват на държавитечленки да въведат опростена процедура за административна обработка на лицензии, при която лицензиите
се съхраняват от издаващата организация или, когато е
приложимо, от разплащателната агенция в случай на
лицензии за износ с предварително фиксиране на сумата
за възстановяване.

(18)

В интерес на доброто административно управление
лицензиите или сертификатите и извлеченията от тях не
могат да бъдат изменяни след тяхното издаване. Въпреки
това при съмнения, свързани с грешка, която може да е
допусната от издаващата организация, или с явни
неточности, свързани с позициите, посочени в лицензията,
сертификата или извлечението, следва да се въведе
процедура, съгласно която неточните лицензии, сертификати или извлечения могат да се оттеглят и на тяхно
място да се издават поправени документи.

(19)

Когато продукт е поставен под един от опростените
режими, предвидени в членове 412—442а от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за
определяне на разпоредби за прилагане на Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на
Митнически кодекс на Общността (1) или в дял Х, глава
I от допълнение I към Конвенцията от 20 май 1987 г.
относно обща транзитна процедура, не е необходимо да
бъдат извършени никакви формалности в митническото
учреждение на граничния пункт, когато транзитът
започва вътре в Общността и следва да завърши извън
нея. В интерес на административното опростяване,
когато се прилага една от тези процедури, следва да се
одобрят специални правила за освобождаване на
гаранцията.

(20)

Лицензията за внос или износ предоставя правото на внос
или износ и поради това следва да се представя при
приемането на декларацията за внос или износ.

Възможно е по причини извън контрола на заинтересованото лице документът, който представлява доказателство
за напускане на митническата територия на Общността, да
не може да се представи, въпреки че продуктът е напуснал
митническата територия на Общността или е достигнал
своето местоназначение в случаите, посочени в член 36
от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от
15 април 1999 г. за установяване на общи подробни
правила за прилагане на режима на възстановяванията
при износ на земеделски продукти (2). Такава ситуация
може да попречи на търговията. При такива обстоятелства
други документи следва да се признаят за еквивалентни.

Когато се използват опростени процедури за внос и износ,
изискването за представяне на лицензията на митни-

(1) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).
(2) ОВ L 102, 17.4.1999 г., стp. 11. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 159/2008 (ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 19).

Понякога лицензиите за внос се използват, за да се администрират количествени вносни режими. Това е възможно
само когато за вноса, извършен съгласно издадените
лицензии, се узнава в рамките на доста кратък срок.
При тези случаи изискването да се представи доказателство, че лицензията е била използвана, не е само в
интерес на стабилното администриране, но придобива
първостепенно значение за администрирането на тези
количествени режими. Въпросното доказателство се
осигурява с представяне на копие № 1 на лицензията и,
когато е приложимо, извлечения от нея. Представянето на
такова доказателство може да се осъществи в доста кратък
срок. Поради това този срок следва да се фиксира за
случаите, в които общностните правила за лицензиите,
използвани за администриране на количествени режими,
съдържат препратка към тях.

В някои случаи изискваната гаранция за лицензия или
сертификат може да бъде извънредно малка. За да се
намали тежестта върху съответните администрации, в
тези случаи не следва да се изисква гаранция.

(14)

Тъй като на практика лицето, което използва лицензия
или сертификат, може да не е титулярят или неговият
правоприемник, в името на правната сигурност и административната ефикасност следва да се уточни кои лица са
оправомощени да използват сертификата или лицензията.
В тази връзка следва да се установи необходимата връзка
между титуляря и лицето, което попълва митническата
декларация.

(16)

ческите органи може да бъде отменено или лицензията
може да се представи по-късно. Въпреки това вносителят
или износителят следва да притежават лицензията към
датата, която се смята за дата на приемане на декларацията за внос или износ.

(17)

(13)

(15)

26.4.2008 г.
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(21)
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Общностните регламенти, които въведоха съответните
лицензии и сертификати, предвиждат пълно или
частично задържане на гаранцията, ако вносът или
износът не е осъществен или е осъществен частично по
време на валидността на лицензията или сертификата.
Действието, което се предприема при тези обстоятелства,
следва да бъде подробно уточнено, в частност за случаи,
когато неизпълнението на задължението се дължи на
непреодолима сила. В такива случаи задължението да се
осъществи внос или износ може да се смята за отменено
или може да бъде удължен срокът на валидност на
лицензията или сертификата. Въпреки това, за да се предотвратят възможни затруднения на пазара, удължаването
на срока във всички случаи не следва да превишава шест
месеца считано от края на първоначалния срок на
валидност.

(22)

За да се опростят административните процедури,
гаранцията следва да се връща изцяло, когато общата
сума, която подлежи на задържане, е много малка.

(23)

Гаранцията, внесена при издаването на лицензията или
сертификата, следва да се освобождава, при условие че
на компетентните организации е представено доказателство, че въпросните стоки са напуснали митническата
територия на Общността в срок 60 дни от датата, на
която е приета декларацията за износ.

(24)

Възможно е гаранцията да бъде освободена по различни
причини, без задължението за внос или износ
действително да бъде изпълнено. В този случай е
необходимо повторно внасяне на неправилно освободената гаранция.

(25)

За да се оползотворят напълно възможностите за износ на
селскостопански продукти, които могат да се ползват от
възстановяване при износ, следва да се въведе механизъм
за насърчаване на операторите бързо да връщат на издаващата организация всяка лицензия или сертификат,
които те няма да използват. Следва да бъде въведен
също така механизъм за насърчаване на операторите да
връщат сертификатите на издаващата организация
веднага след изтичане на техния срок, така че неизползваните количества да могат да бъдат използвани отново,
колкото е възможно по-скоро.

(26)

Съгласно член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом)
№ 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на
правилата, приложими за срокове, дати и крайни
срокове (1), когато последният ден на срока е официален
празник, събота или неделя, срокът изтича с изтичането
на последния час от следващия работен ден. В някои
случаи тази разпоредба води до удължаване срока на
използване на лицензията или сертификата. Тази мярка,
която е предназначена да улесни търговията, не трябва да
води до промяна на икономическите условия на вносните
или износните операции.

(1) ОВ L 124, 8.6.1971 г., стp. 1.
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(27)

В някои сектори на общата организация на пазарите на
селскостопански продукти се предвижда срок за размисъл
преди издаването на лицензии за износ. Целта на този
срок е да се даде възможност да се оцени пазарната
ситуация и когато е приложимо, в частност, когато има
затруднения, да се даде възможност за спиране на процедурите по висящите заявления, което води до отхвърляне
на тези заявления. Трябва да се уточни, че такова спиране
е възможно също така и при лицензии, заявени съгласно
член 47 от настоящия регламент, и че веднъж след като
срокът за размисъл е изтекъл, заявлението за лицензия не
може да бъде спряно отново.

(28)

Съгласно член 844, параграф 3 от Регламент (ЕИО) №
2454/93 продукти, които са изнесени съгласно
лицензия или сертификат за предварително фиксиране,
могат да се ползват от режима за върнатите стоки само
когато са спазени правилата на Общността за лицензии и
сертификати. Следва да се установят специални правила за
прилагане на режима на лицензии и сертификати за
продукти, за които съществува вероятност да се възползват
от разпоредбите на този режим.

(29)

Съгласно член 896 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 стоки,
които са допуснати за свободно обращение съгласно
лицензия за внос или сертификат за предварително
фиксиране, могат да се ползват от режима на възстановяване или опрощаване на вносни мита само когато се
установи, че компетентните органи са предприели необходимите стъпки за отменяне на последиците по отношение
на лицензията или сертификата от допускането на тези
стоки за свободно обращение.

(30)

В член 880 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се определят
някои подробни правила за прилагане на член 896 от
същия регламент, по-специално това, че органите, които
отговарят за издаване на лицензии и сертификати, следва
да дадат потвърждение.

(31)

Настоящият регламент следва да определи всички
правила, необходими за прилагане на член 896 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93. В някои случаи следва да
е възможно да се спазва Регламент (ЕИО) № 2454/93, без
да се прибягва до потвърждението, предвидено в член
880 от него.

(32)

Когато лицензиите за внос се използват за определяне на
преференциално вносно мито в рамките на тарифни
квоти, съществува риск от измама чрез употреба на
подправени лицензии, и по-специално, когато има
голяма разлика между пълната и намалената или нулева
ставка на митото. За да се намали рискът от измама,
следва да се създаде механизъм за контрол на автентичността на представените лицензии.
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(33)

(34)
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Когато лицензия за внос, която се отнася до селскостопански продукт, се използва също така за администриране
на тарифна квота, за която е определен преференциален
режим, този преференциален режим следва да е
приложим към вносителите по силата на лицензията
или сертификата, които следва в някои случаи да се
придружават от документ от трета страна. За да се
избегне превишаването на квотата, преференциалният
режим следва да се прилага за количеството, за което са
издадени лицензията или сертификатът. Въпреки това, за
да се улесни вносът, следва да се допусне толерансът,
предвиден в член 7, параграф 4, при условие че в
същото време се уточни, че частта от количеството,
която превишава посоченото в лицензията или сертификата, но е в рамките на толеранса, не попада под преференциалния режим и върху нея се дължи пълно мито при
внос.

Мерките, определени в настоящия регламент, са в съответствие със становищата на всички заинтересовани управителни комитети,

26.4.2008 г.

— член 29 от Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета (5)
(говеждо и телешко месо),
— член 26 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета (6)
(мляко и млечни продукти),
— член 59 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (7)
(вино),
— член 13 от Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета (8) (овче
и козе месо),
— член 9 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 (зърнени култури),
— член 10 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета (9)
(ориз),
— член 10 от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета (10)
(маслиново масло и трапезни маслини),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

— член 22 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията (11)
(селскостопански продукти, изнасяни във вид на стоки, които
не са обхванати от приложение I към Договора),

ГЛАВА I
ОБХВАТ НА РЕГЛАМЕНТА

Член 1
С някои изключения, установени в общностните правила, които
са специфични за определени продукти, настоящият регламент
определя общи правила за прилагане на режима на лицензии за
внос и износ и сертификати за предварително фиксиране
(наричани по-долу „лицензии“ и „сертификати“), установени
или предвидени във:

— член 8 от Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета (1) (свинско
месо),

— член 3 от Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета

(2)

(яйца),

— член 3 от Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета (3) (птиче
месо),

— член 2 от Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета (4) (яйчен
албумин и млечен албумин),
(1) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде
заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли 2008 г.
(2) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 49. Регламент (ЕИО) № 2771/75 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
3
( ) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент (ЕИО) № 2777/75 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
(4) ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 104.

— член 4 от Регламент (ЕО) № 1947/2005 на Съвета (12)
(семена),
— член 23 от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (13) (захар,
изоглюкоза и инулинов сироп),
— членове 28—32 и член 40 от Регламент (ЕО) № 1182/2007
на Съвета (14) (плодове и зеленчуци),
(5) ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент (ЕО) № 1254/1999 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
(6) ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент (ЕО) № 1255/1999 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
(7) ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.
(8) ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3. Регламент (ЕО) № 2529/2001 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
(9) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регалмент (ЕО) № 1785/2003 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от
1 септември 2008 г.
(10) ОВ L 161, 30.4.2004 г., стр. 97. Регламент (ЕО) № 865/2004 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
(11) ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.
(12) ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 3. Регламент (ЕО) № 1947/2005 ще
бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 юли
2008 г.
13
( ) ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде
заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 считано от 1 октомври
2008 г.
(14) ОВ L 273, 17.10.2007 г., стр. 1.

26.4.2008 г.
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— част III, глава II, раздел I и глава III, раздел I от Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета (живи растения и рязани
цветя, банани и алкохол).
ГЛАВА II
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЛИЦЕНЗИИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ

Член 2
Лицензия или сертификат не се изисква и не може да се
представи по отношение на продукти:
а) които не са допуснати за свободно обращение в рамките на
Общността; или
б) по отношение на които се осъществява износ:
i) съгласно митнически режим, който позволява внос,
освободен от релевантните мита или такси с равностоен
ефект, или
ii) съгласно специален режим, който позволява износ,
освободен от износни мита, както е посочено в член
129 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.
Член 3
1.
Когато продукти, които подлежат на режим активно
усъвършенстване и които не съдържат базови продукти,
посочени в параграф 2, буква а), са допуснати за свободно
обращение, представянето на лицензия за внос е задължително,
доколкото за продуктите, действително допуснати за свободно
обращение, се изисква представянето на такава лицензия.
2.
Когато продуктите, които подлежат на някои от режимите,
посочени в параграф 1, и които съдържат едновременно:
а) един или повече базови продукти, които са се намирали в
една от ситуациите, посочени в член 23, параграф 2 от
Договора, но които са престанали да се намират в тази
ситуация в резултат на влагането им в продукти, допуснати
за свободно обращение; и
б) един или повече базови продукти, които не са се намирали в
една от ситуациите, посочени в член 23, параграф 2 от
Договора,
са допуснати за свободно обращение независимо от член 7,
параграф 1 от настоящия регламент, за всеки базов продукт,
посочен в буква б) от настоящия параграф, който действително
е използван и подлежи на лицензия за внос, такава лицензия
следва да се представи.
Въпреки това лицензия за внос не се изисква, когато продуктът,
действително допуснат за свободно обращение, не подлежи на
такава лицензия.
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3.
Лицензията за внос или лицензиите, представени при
допускане на продукта за свободно обращение, както е
посочено в параграфи 1 и 2, не може да предвижда(т) предварително фиксиране.
4.
При износа на продукт, който подлежи на някой от
режимите, посочени в параграф 1, и който съдържа един или
повече базови продукти, посочени в параграф 2, буква а), трябва
да се представи лицензия за износ за всеки един от базовите
продукти, доколкото последните изискват представянето на
такава лицензия.
Все пак, при спазване на третата алинея относно предварителното фиксиране на възстановяванията, не се изисква
лицензия за износ, когато действително изнесеният продукт не
подлежи на такава лицензия.
При изнасянето на смесени продукти, които отговарят на
условията за възстановяване при износ, фиксирано предварително на базата на един или повече техни компоненти, митническият статус на всеки такъв компонент е единственият елемент,
който се взема предвид при прилагане на режима на лицензии и
сертификати.
Член 4
1.
Лицензия не се изисква и не може да бъде представена за
целите на операциите:
а) посочени в членове 36, 40, 44 и 45 и член 46, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 800/1999, или
б) лишени от търговски характер, или
в) посочени в Регламент (ЕИО) № 918/83, или
г) свързани с количества, които не превишават определените в
приложение II.
Независимо от първата алинея лицензия трябва да се представи,
когато вносът или износът се извършва по преференциални
режими, които са предоставени чрез лицензия.
Държавите-членки вземат предпазни мерки срещу злоупотреби
при прилагане на настоящия параграф, по-специално когато
една вносна или износна операция е предмет на повече от
една декларация за внос или износ, които са явно неоправдани
за икономически или други цели.
2.
За целите на параграф 1 „операции, лишени от търговски
характер“ означава:
а) внос от или с получатели частни лица, при условие че тези
операции отговарят на изискванията на раздел II, буква Г,
точка 2 от предварителните разпоредби на Комбинираната
номенклатура;
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б) износ от частни лица, при условие че тези операции
отговарят, mutatis mutandis, на изискванията, посочени в
буква а).
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ГЛАВА III
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
РАЗДЕЛ 1

Обхват на лицензиите, сертификатите и извлеченията
3.
Държавите-членки са оправомощени да не изискват
лицензия или лицензии за износ за продукти и/или стоки,
изпращани от частни лица или групи от частни лица с оглед
тяхното безплатно разпределение като хуманитарна помощ в
трети страни, когато са спазени всички следни условия:

а) заинтересованите, които искат да се възползват от това
изключение, не са поискали възстановяване;

б) тези пратки имат случаен характер, състоят се от различни
продукти и/или стоки и не превишават общо 30 000 kg на
транспортно средство; и

в) компетентните органи разполагат с достатъчно доказателства
за местоназначението и/или употребата на продуктите и/или
стоките и за благородната цел на операцията.

В клетка 44 на декларацията за износ се добавя следното обозначение: „Без възстановяване — член 4, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 376/2008“.

Член 5
Лицензия или сертификат не се изисква и не може да се
представи, когато продуктите са допуснати за свободно
обращение съгласно дял VI, глава 2 от Регламент (ЕИО) №
2913/92, уреждащ третирането на върнати стоки.

Член 6
1.
Лицензия за износ не се изисква и не може да бъде представена по време на приемане на декларация за реекспорт за
продукти, за които износителят представя доказателство, че
благоприятно решение за възстановяване или опрощаване на
вносни сборове е било взето по отношение на тези продукти
съгласно дял VII, глава 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.
Когато при износ продуктите подлежат на представяне на
лицензия за износ и компетентните органи приемат декларацията
за реекспорт, преди да вземат решение по заявлението за възстановяване или опрощаване на вносни сборове, трябва да се
представи лицензия за износ. Не е позволено предварително
фиксиране на възстановяването при износ или на износната
такса.

Член 7
1.
Лицензията за внос или износ представлява разрешение и
поражда задължение да се извърши съответно внос или износ
съгласно лицензията на уточненото количество от съответните
продукти или стоки през срока на нейната валидност, освен в
случай на непреодолима сила.
Задълженията, посочени в настоящия параграф, са главни
изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) №
2220/85 на Комисията (1).
2.
Лицензия за износ, която предварително фиксира възстановяването при износ, поражда задължение да се извърши износ на
уточненото количество от съответния продукт съгласно
лицензията през срока на нейната валидност, освен в случай
на непреодолима сила.
Когато износът на продукти подлежи на представяне на
лицензия за износ, лицензията за износ с предварително
фиксиране на възстановяването определя правото на износ и
правото на възстановяване.
Когато износът на продукти не подлежи на представяне на
лицензия за износ, лицензията за износ с предварително
фиксиране на възстановяването определя само правото на възстановяване.
Задълженията, посочени в настоящия параграф, са главни
изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) №
2220/85.
3.
В случаите, посочени в член 47 от настоящия регламент, и
в случаите, в които такова изискване се предвижда в специфичните правила на Общността за съответния сектор, издаването
на лицензия или сертификат поражда задължение да се
осъществи внос от или износ в страната или групата страни,
посочени в нея/него.
4.
Когато внесеното или изнесеното количество е по-голямо с
не повече от 5 % от количеството, посочено в лицензията или
сертификата, се смята, че е внесено или изнесено съгласно
лицензията или сертификата.
5.
Когато внесеното или изнесеното количество е по-малко с
не повече от 5 % от количеството, посочено в лицензията или
сертификата, се смята, че задължението за внос или износ е
изпълнено.
(1) ОВ L 205, 3.8.1985 г., стp. 5.
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6.
За целите на параграфи 4 и 5, ако лицензията или сертификатът са издадени на база бройка глави, резултатът от 5процентното изчисление, посочено тук, когато е приложимо, се
закръглява към следващия по-голям брой глави.

държави-членки като издадени документи, вписвания
заверки, направени от органите на тези държави-членки.

7.
Когато съгласно член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) №
1182/71 лицензия или сертификат, които предварително
фиксират износната такса или възстановяването при износ, се
използват в първия работен ден след последния ден на техния
нормален срок на валидност, се смята, че лицензията или сертификатът са били използвани в последния ден от техния нормален
срок на валидност за целите на сумите, фиксирани предварително.

1.
Когато лицензия, която предварително фиксира възстановяването, се използва за износ на смес, тази смес не се ползва при
износ от фиксирания предварително размер, когато тарифното
класиране на компонента, на основата на който приложимото
към сместа възстановяване е изчислено, не съответства на това на
сместа.

Член 8
1.
Задълженията, произтичащи от лицензии или сертификати,
не са прехвърляеми. Правата, произтичащи от лицензии или
сертификати, са прехвърляеми от техния титуляр през срока на
тяхната валидност. Такова прехвърляне може да се извърши само
в полза на един правоприемник по отношение на всяка лицензия
или сертификат или извлечение от тях. Това прехвърляне се
отнася до количества, които още не са вписани в лицензията,
сертификата или извлечението.
2.
Правоприемниците не могат да прехвърлят на свой ред
правата си, но могат да ги прехвърлят обратно на титуляря.
Прехвърлянията обратно на титуляря се отнасят до количества,
които още не са вписани в лицензията, сертификата или извлечението.
В тези случаи едно от вписванията, изброени в приложение III,
част A, се поставя от издаващия орган в клетка 6 от лицензията
или сертификата.
3.
В случай на искане за прехвърляне от титуляря или
прехвърляне обратно на титуляря от правоприемника издаващата
организация или агенция или агенциите, определени от всяка
държава-членка, вписват в лицензията, сертификата или извлечението от тях следното:
а) името и адреса на правоприемника или вписването, посочено
в параграф 2;
б) датата на всяко вписване, заверено с печата на организацията
или агенцията.
4.
Прехвърлянето или обратното прехвърляне на титуляря
поражда действие от датата на вписването.
Член 9
Извлеченията от лицензии или сертификати имат същата правна
сила като лицензиите или сертификатите, от които са направени,
в рамките на количеството, по отношение на което тези
извлечения са издадени.
Член 10
Издадените лицензии, сертификати и извлечения, както и вписванията и заверките, направени от органите на една държавачленка, имат същата правна сила във всяка от останалите

и

Член 11

2.
Когато лицензия или сертификат, които предварително
фиксират възстановяването при износ, се използват за износ на
стоки в комплекти, предварително фиксираният размер се
прилага само за компонента, който има същото тарифно
класиране като комплекта.
РАЗДЕЛ 2

Заявление за издаване на лицензии и сертификати
Член 12
1.
Не се приема заявление за лицензия или сертификат, което
не е изпратено или подадено до компетентната организация
върху формуляр, отпечатан и/или изготвен в съответствие с
член 17.
Въпреки това компетентните организации могат да приемат
писмени съобщения, изпратени по телекомуникационен път, и
електронни съобщения за валидни заявления, при положение че
те включват цялата информация, която би била включена във
формуляра, ако беше използван той. Държавите-членки могат да
изискват писменото съобщение, изпратено по телекомуникационен път, и/или електронното съобщение да бъдат последвани
от заявление на формуляр, отпечатан или изготвен в съответствие
с член 17, изпратен или пряко представен на компетентната
организация; в този случай датата, на която писменото
съобщение, изпратено по телекомуникационен път, или електронното съобщение са достигнали до компетентната организация, се смята за дата на подаване на заявлението. Това
изискване не засяга валидността на заявления, изпратени по
телекомуникационен път или чрез електронно съобщение.
Когато заявления за издаване на лицензии или сертификати се
подават по електронен път, компетентните органи на държаватачленка определят по какъв начин трябва да се замени ръчно
поставеният подпис, като този начин може да се основава на
използването на кодове.
2.
Заявления за издаване на лицензии и сертификати могат да
се анулират само с писмо, писмено съобщение, изпратено по
телекомуникационен път, или електронно съобщение, получени
от компетентната организация, освен в случай на непреодолима
сила, до 13 часа в деня на подаване на заявлението.
Член 13
1.
В клетка 16 от заявленията за издаване на лицензии с
предварително фиксиране на възстановяването и в самите
лицензии се съдържа 12-цифровият код на продукта от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановяванията
при износ.
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Въпреки това, когато размерът на възстановяването е идентичен
за няколко кода, които спадат към една и съща категория, което
се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 195,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и съответните
членове от другите регламенти относно общата организация на
пазарите, тези кодове могат да бъдат вписани заедно в
заявленията за издаване на лицензии и в самите лицензии.
2.
Когато размерите на възстановяване са диференцирани
според местоназначението, страната или областта на местоназначението, в зависимост от конкретния случай, следва да бъде
посочена в клетка 7 както на заявленията, така и на самите
лицензии.
3.
Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, първа алинея,
когато се дефинира група продукти съгласно член 4, параграф 2,
първа алинея, второ тире от Регламент (ЕО) № 800/1999,
кодовете на продуктите, принадлежащи към групата, могат да
се впишат в клетка 22 от заявленията за издаване на лицензии
и лицензиите, предхождани от вписването: „група от продукти,
посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/1999“.
Член 14
1.
Заявления, съдържащи условия, които не се предвидени в
правилата на Общността, се отхвърлят.
2.
Заявлението за издаване на лицензия или сертификат не се
приема без внасяне на адекватна гаранция при компетентната
организация не по-късно от 13 часа в деня на подаване на
заявлението.
3.
Когато гаранцията за една лицензия или един сертификат е
100 EUR или по-малко или когато лицензията или сертификатът
се изготвят на името на интервенционна агенция, гаранция не се
изисква.
4.
Когато държави-членки се възползват от възможностите,
посочени в член 5 от Регламент (ЕИО) № 2220/85, сумата на
гаранцията се изисква след изтичане на срок два месеца считано
от датата на изтичане на валидността на лицензията.
5.
Не се изисква гаранция за лицензии за износ, издадени по
отношение на износ за трети страни във връзка с необщностни
операции по предоставяне на хранителна помощ, осъществявани
от хуманитарни агенции, одобрени за тази цел от държаватачленка на износа. Държавата-членка незабавно информира
Комисията за одобрените хуманитарни агенции.
6.
Когато се прилагат параграфи 3, 4 и 5, член 4, параграф 1,
трета алинея се прилага mutatis mutandis.
Член 15
Заявленията за издаване на лицензии и сертификатите за предварително фиксиранe на възстановяването, които се изготвят във
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връзка с операции по предоставяне на хранителна помощ по
смисъла на член 10, параграф 4 от Споразумението за
селското стопанство, сключено като част от Уругвайския кръг
многостранни търговски преговори, съдържат в клетка 20 поне
едно от вписванията, изброени в приложение III, част Б от
настоящия регламент.

Страната на местоназначението се отбелязва в клетка 7.
Лицензията е валидна само за износ в контекста на такива
операции за хранителна помощ.

Член 16
1.
Денят на подаване на заявление за лицензия или
сертификат е денят, в който лицензията или сертификатът са
получени от компетентната организация, при условие че те са
получени не по-късно от 13 часа, независимо от това дали
заявлението е доставено директно на компетентната организация
или ѝ е изпратено с писмо, писмено съобщение по телекомуникационен път или електронно съобщение.

2.
Заявление за лицензия или сертификат, получено от компетентната организация в събота, неделя или в неработен ден или
след 13 часа в работен ден, се смята за подадено в първия
работен ден, следващ деня, в който фактически е било получено.

3.
Когато е предвиден срок от определен брой дни за
подаване на заявления за лицензии или сертификати и когато
последният ден на срока изтича в събота, неделя или е
неработен ден, въпросният срок завършва на първия следващ
работен ден в 13 часа.

Въпреки това тези продължения на срока не се вземат предвид
при изчисляване на сумите, фиксирани в лицензията или сертификата, или при определяне на срока им на валидност.

4.
Сроковете, определени в настоящия регламент, са посочени
в часове по местното време в Белгия.

Член 17
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 1,
втора алинея и член 18, параграф 1, заявления за лицензии
или сертификати, лицензии и сертификати и извлечения от тях
се изготвят върху формуляри, отговарящи на образците, определени в приложение I. Тези формуляри трябва да се
попълват, като се следват указанията върху тях и в съответствие
със специфичните разпоредби на Общността, приложими за
съответния сектор продукти.

2.
Формулярите за лицензии и сертификати се изработват в
комплекти, които съдържат копие № 1, копие № 2 и
заявлението, заедно с допълнителни копия на лицензията или
сертификата, в този порядък.
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Въпреки това държавите-членки могат да изискват от заявителите
да попълват само заявление вместо комплектите, предвидени в
първата алинея.

на издаващата държава-членка. Въпреки това държавите-членки
могат да разрешават само по отношение на заявленията
попълване на ръка с мастило и големи печатни букви.

Когато по силата на мярка на Общността количеството, за което
лицензията или сертификатът са издадени, може да бъде помалко от количеството, по отношение на което заявлението за
лицензия или сертификат е било издадено първоначално, количеството, за което е подадено заявление, и сумата на гаранцията,
свързана с него, трябва да бъдат вписани само в заявлението.

6.
Печатите на издаващите организации и на органите, които
правят вписванията, се полагат чрез метален щемпел, за предпочитане изработен от стомана. Въпреки това релефен печат,
комбиниран с букви или цифри, получени чрез перфорация,
може да замести щемпела на издаващата организация.

Формулярите за извлечения от лицензии или сертификати се
изготвят в комплекти, съдържащи копие № 1 и копие № 2, в
този порядък.
3.
Формулярите, включително допълнителните листове, се
отпечатват на бяла хартия без механичен пулп, допълнително
обработена за писане и тежаща най-малко 40 грама на
квадратен метър. Техният размер е 210 × 297 mm, разрешената
дължина варира от 5 mm под последната фигура до 8 mm
отгоре; мястото за печатане между линиите е 4,24 mm (една
шеста от инча); оформлението на формулярите трябва да се
следва прецизно. Двете страни на копие № 1 и страната на
допълнителните листа, на която трябва да се нанасят вписванията, допълнително имат отпечатан растерен фон във вид на
преплитащи се ленти с кръгли издатъци между тях, така че да се
разкрива всяко подправяне чрез механични или химически
средства. Фонът във вид на преплитащи се ленти с кръгли
издатъци между тях следва да бъде зелен за формуляри,
свързани с внос, и сепия кафяво за формуляри, свързани с износ.
4.
Държавите-членки отговарят за организиране на отпечатването на формулярите. Формулярите могат също да бъдат отпечатани от печатници, определени от държавата-членка, в която
те са установени. Във втория случай на всеки формуляр следва да
бъде посочено позоваване на одобрението от държавата-членка.
На всеки формуляр следва да бъдат отбелязани името и адресът
на печатницата или знак, чрез който тя да може да бъде идентифицирана, и, с изключение на заявлението и допълнителните
листове, индивидуален сериен номер. Номерът се предхожда от
следните букви в зависимост от държавата-членка, която издава
документа: „АТ“ за Австрия, „ВЕ“ за Белгия, „BG“ за България,
„CZ“ за Чешката република, „CY“ за Кипър, „DE“ за Германия,
„DK“ за Дания, „ЕЕ“ за Естония, „EL“ за Гърция, „ES“ за Испания,
„FI“ за Финландия, „FR“ за Франция, „HU“ за Унгария, „IE“ за
Ирландия, „IT“ за Италия, „LU“ за Люксембург, „LT“ за Литва,
„LV“ за Латвия, „MT“ за Малта, „NL“ за Нидерландия, „PL“ за
Полша, „PT“ за Португалия, „RO“ за Румъния, „SE“ за Швеция,
„SI“ за Словения, „SK“ за Словакия и „UK“ за Обединеното
кралство.
При издаването на лицензиите или сертификатите и извлеченията върху тях може да бъде поставен номер на издаване,
даден от издаващата организация.
5.
Заявленията, лицензиите, сертификатите и извлеченията се
попълват на пишеща машина или по компютърен път. Те се
отпечатват и попълват на един от официалните езици на
Общността, както това е определено от компетентните органи

7.
Компетентните органи на съответната държава-членка
могат, когато е необходимо, да изискват лицензиите или сертификатите и извлеченията от тях да бъдат преведени на
официалния език или на един от официалните езици на тази
държава-членка.
Член 18
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 17, лицензии и
сертификати могат да се издават и използват посредством компютризирани системи в съответствие с подробните правила, установени от компетентните органи. Те се наричат по-долу „електронни лицензии и сертификати“.
Съдържанието на електронните лицензии и сертификати следва
да бъде идентично на това на хартиените лицензии и сертификати.
2.
Когато на титулярите или правоприемниците по лицензии
или сертификати им е необходимо да използват електронните
формуляри в държава-членка, която не е свързана към компютризираната система на издаване, те изискват извлечение от тях.
Тези извлечения се издават незабавно без допълнителна такса и
върху формуляра, предвиден в член 17.
В държави-членки, свързани към компютризираната система на
издаване, тези извлечения се използват под формата на
извлечения на хартия.
Член 19
1.
Когато сумите, получени в резултат на превръщането на
еврото в суми в национална валута, които трябва да се впишат
в лицензиите или сертификатите, съдържат три или повече знака
след десетичната запетая, вписват се само първите два знака. В
тези случаи, когато третият знак е пет или по-голяма цифра,
вторият знак се закръглява към следващата цифра, а когато
третият знак е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен.
2.
Въпреки това, когато суми, изразени в евро, се превръщат в
лири стерлинги, ограничението относно първите два знака след
десетичната запетая в параграф 1 се заменя с ограничение,
отнасящо се до първите четири знака след десетичната запетая.
В тези случаи, когато петият знак е пет или по-голяма цифра,
четвъртият знак се закръглява към следващата цифра, а когато
петият знак е по-малък от пет, четвъртият знак остава
непроменен.
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Член 20
1.
Без да се засягат разпоредбите на член 18 относно електронните лицензии и сертификати, лицензиите и сертификатите
се изготвят поне в две копия, първото от които, наречено „копие
на титуляря“ и маркирано с „№ 1“, се предава незабавно на
заявителя, а второто, наречено „копие на издаващата организация“ и маркирано с „№ 2“, остава при издаващата организация.
2.
Когато лицензия или сертификат се издават за количество,
по-малко от посоченото в заявлението, издаващата организация
посочва:
а) в клетки 17 и 18 количеството, за което са издадени
лицензията или сертификатът;
б) в клетка 11 сумата на съответната гаранция.
Внесената гаранция по отношение на количеството, за което
лицензия или сертификат не са издадени, се освобождава
незабавно.
Член 21
1.
По молба на титуляря на лицензията или сертификата или
на правоприемника и при представяне на копие № 1 на
документа издаващата организация, агенция или агенции, определени от всяка държава-членка, могат да издават едно или
повече извлечения от тях.
Извлеченията се изготвят най-малко в две копия, първото от
които, наречено „копие на титуляря“ и маркирано с „№ 1“, се
предава или адресира до заявителя, а второто, наречено „копие
на издаващата организация“ и маркирано с „№ 2“, остава за
издаващата организация.
Организацията, която издава извлечението, вписва в копие № 1
на лицензията или сертификата количеството, за което е
издадено извлечението, увеличено със съответния толеранс.
Думата „извлечение“ се вписва до количеството, вписано в
копие № 1 на лицензията или сертификата.
2.
Не могат да се правят по-нататъшни извлечения от
извлечение на лицензия или сертификат.
3.
Копие № 1 на извлечение, което е било използвано или
чийто срок е изтекъл, следва да се върне от титуляря на организацията, която е издала лицензията или сертификата, заедно с
копие № 1 на лицензията или сертификата, от които е издадено,
така че организацията да може да коригира вписванията в копие
№ 1 на лицензията или сертификата на основата на вписванията
в копие № 1 на извлечението.
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изчисляването на срока на валидност. Въпреки това лицензиите и
сертификатите могат да бъдат използвани едва от момента на
действителното им издаване.
2.
Може да се предвиди, че валидността на лицензията или
сертификата започва да тече от деня на действителното им
издаване, като в този случай този ден се включва при изчисляване на срока на валидност.
РАЗДЕЛ 3

Използване на лицензиите и сертификатите
Член 23
1.
Копие № 1 на лицензията или сертификата се представя в
митническото учреждение, което е приело:
а) при лицензия за внос — декларацията за допускане за
свободно обращение;
б) при лицензия за износ или сертификат за предварително
фиксиране на възстановяването — декларацията, която се
отнася до износа.
Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1, подточка i)
от Регламент (ЕО) № 800/1999, митническата декларация трябва
да се изготви от титуляря или, когато е приложимо, от правоприемника по лицензията или сертификата или от техен представител по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕИО)
№ 2913/92.
2.
Копие № 1 на лицензията или сертификата се представя
или е на разположение на митническите органи по време на
приемането на декларацията, посочена в параграф 1.
3.
След като учреждението, посочено в параграф 1, направи
вписванията и завери копие № 1 на лицензията или сертификата, това копие трябва да се върне на заинтересованото
лице. Въпреки това държавите-членки могат да изискват или
да позволят на заинтересованото лице да направи вписването в
лицензията или сертификата; във всички тези случаи вписването
се преглежда и се заверява от компетентното учреждение.
4.
Когато внесеното или изнесеното количество не съответства
на количеството, вписано в лицензията или сертификата,
вписаното в лицензията или сертификата се коригира, за да
показва действително внесеното или изнесено количество в
рамките на количеството, по отношение на което са били
издадени лицензията или сертификатът.
Член 24

Член 22

1.
Независимо от член 23 държава-членка може да разреши
лицензията или сертификатът да бъдат:

1.
За целите на определяне на техния срок на валидност
лицензиите и сертификатите се смятат за издадени в деня на
подаване на заявлението за тях, като този ден се включва при

а) представяни на издаващата организация или на органа, който
отговаря за изплащане на възстановяването;
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б) в случаите, в които се прилага член 18, да бъдат съхранявани
в базата данни на издаващата организация или на органа,
който отговаря за изплащане на възстановяването.
2.
Съответната държава-членка определя случаите, в които се
прилага параграф 1, и условията, на които трябва да отговаря
заинтересованото лице, за да се възползва от процедурата, установена в същия параграф. Освен това разпоредбите, приети от
тази държава-членка, следва да осигуряват равно третиране на
всички сертификати, издадени в рамките на Общността.
3.
Държавата-членка решава кой орган следва да извърши
вписването или да завери лицензията или сертификата.
Въпреки това вписването и валидирането му, както и заверката
на лицензията или сертификата се смятат за извършени също и
когато:
а) документ с подробно описание на изнесените количества е
създаден по компютъре път; посоченият документ трябва да
се приложи към лицензията или сертификата и да се класира
заедно с тях;
б) изнесените количества са били вписани в официална електронна база данни на съответната държава-членка и между
тази информация и електронния сертификат има връзка;
държавите-членки могат да изберат да архивират тази
информация чрез използване на хартиени версии на електронните документи.
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на декларацията, е притежавана от органа, който отговаря за
изплащането на възстановяването;
б) компетентните органи разполагат с достатъчно доказателства,
които им позволяват да установят връзка между изнасяното
количество и лицензията или сертификата, на които е предмет
износът.
Член 25
1.
Вписванията, направени в лицензия, сертификат или
извлечение, не могат да се променят след издаването.
2.
Когато точността на вписванията в лицензия, сертификат
или извлечение предизвиква съмнения, лицензията, сертификатът
или извлечението се връщат на издаващата организация по
инициатива на заинтересованото лице или на компетентните
органи на съответната държава-членка.
Ако издаващата организация смята, че се изисква корекция, тя
изтегля извлечението, лицензията или сертификата, както и
всички предварително издадени извлечения, и незабавно издава
коригирано извлечение или коригирана лицензия или
сертификат и съответните коригирани извлечения. В тези нови
документи, които включват вписване „лицензия (или
сертификат), коригиран/а на …“ или „извлечение, коригирано
на …“, следва да бъдат възпроизведени всички предишни
вписвания на всяко копие.

За дата на вписването се смята датата на приемане на декларацията, посочена в член 23, параграф 1.

Когато издаващата организация не смята за необходимо да
коригира лицензията, сертификата или извлечението, тя вписва
в него „проверен на… в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО)
№ 376/2008“ и слага печата си.

4.
При приемане на митническата декларация заинтересованото лице трябва да посочи в декларацията, че се прилага
настоящият член и да цитира референтния номер на използваните лицензия или сертификат.

Член 26

5.
При лицензия или сертификат, които разрешават внос или
износ, стоките могат да бъдат освободени само ако компетентният орган е информирал митническото учреждение,
посочено в член 23, параграф 1, че лицензията или сертификатът, посочени в митническия документ, са валидни за
съответния продукт и в тях са били направени вписвания.
6.
В случаи на изнесени продукти, неподлежащи на представяне на лицензия за износ, но за които възстановяването
при износ е било фиксирано посредством лицензия за износ,
която фиксира предварително възстановяването, ако в резултат
на грешка документът, използван при износа като доказателство
за наличие на правото на възстановяване, не цитира настоящия
член и/или номера на лицензията или сертификата, или ако
информацията е неточна, операцията може да се узакони, при
положение че са изпълнени следните условия:
а) лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването за съответния продукт, валидна към деня на приемане

1.
При поискване от издаващата организация титулярят
следва да ѝ върне лицензията или сертификата и извлеченията
от нея/него.
2.
Когато спорен документ се връща или задържа в съответствие с настоящия член или с член 25, при поискване компетентните национални органи издават на заинтересованото лице
разписка.
Член 27
Когато мястото, запазено за вписвания в лицензиите, сертификатите или извлеченията от тях, е недостатъчно, органите,
които правят вписвания, могат да приложат към тях един или
повече допълнителни листове, които съдържат места за
вписвания, както е показано на гърба на копие № 1 от
въпросните лицензии, сертификати или извлечения. Тези
органи поставят печата си, така че едната половина да е върху
лицензията, сертификата или извлечението, а другата — върху
допълнителния лист, и при издаването на всеки нов допълнителен лист се полага нов печат по подобен начин върху
новата и предишната страница.
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Член 28
1.
Когато възникне съмнение относно автентичността на
лицензия, сертификат или извлечение или относно вписвания
или заверки в тях, компетентните национални органи трябва
да върнат съмнителния документ или фотокопие от него на
съответните органи за проверка.
Документи могат също да се връщат за проверка на случаен
принцип; в този случай се връща само фотокопие от документа.
2.
Когато спорен документ се връща в съответствие с параграф
1, компетентните национални органи при поискване дават на
заинтересованото лице разписка.
Член 29
1.
Когато това е необходимо за правилното прилагане на
настоящия регламент, компетентните органи на държавитечленки обменят информация по лицензии, сертификати и
извлечения от тях и по нередности и нарушения, свързани с тях.
2.
Държавите-членки информират Комисията незабавно след
като узнаят за нередности и нарушения по отношение на
настоящия регламент.
3.
Държавите-членки съобщават на Комисията наименованията и адресите на организациите, които издават лицензии
или сертификати и извлечения от тях, събират износни такси
и изплащат възстановявания при износ. Комисията публикува
тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.
4.
Държавите-членки изпращат също така на Комисията отпечатъци на официалните печати и когато е приложимо, на
релефните печати, използвани от органите, оправомощени да
предприемат действие. Комисията незабавно информира за това
останалите държави-членки.

РАЗДЕЛ 4

Освобождаване на гаранции
Член 30
По отношение на срока на валидност на лицензиите и сертификатите:
а) задължението за внос се смята за изпълнено и правото на
внос съгласно лицензията или сертификата се смята за
упражнено в деня, в който декларацията, посочена в член
23, параграф 1, буква а), бъде приета, при условие че
съответният продукт действително е допуснат за свободно
обращение;
б) задължението за износ се смята за изпълнено и правото на
износ съгласно лицензията или сертификата се смята за
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упражнено в деня, в който декларацията, посочена в член
23, параграф 1, буква б), бъде приета.

Член 31
Изпълнението на главно изискване се удостоверява с представянето на доказателство:

а) по отношение на вноса — за приемане на декларацията,
посочена в член 23, параграф 1, буква а), свързана със
съответния продукт;

б) по отношение на износа — за приемане на декларацията,
посочена в член 23, параграф 1, буква б), свързана със
съответния продукт; освен това:

i) в случай на износ или доставки, третирани като износ по
смисъла на член 36 от Регламент (ЕО) № 800/1999, се
изисква доказателство, че освен при наличие на непреодолима сила, продуктът в срок 60 дни от датата на
приемане на декларация за износ е пристигнал на местоназначението си в случая на доставки, третирани като
износ, или е напуснал митническата територия на
Общността в останалите случаи. За целите на настоящия
регламент доставките на продукти, предназначени единствено за консумация на борда на сондажни или
добивни платформи, включително работни пунктове,
които предоставят поддържащи услуги за такива
операции, разположени в границите на европейския
континентален шелф или в границите на континенталния
шелф на неевропейската част на Общността, но отвъд зона
от три мили считано от базовата линия, която служи за
измерване на широчината на териториалното море на
държава-членка, се смята, че са напуснали митническата
територия на Общността;

ii) в случаи, когато продукти са били поставени под режима
на продоволствен склад, предвиден в член 40 от Регламент
(ЕО) № 800/1999, се изисква доказателство, че продуктът
е поставен под режим на продоволствен склад в срок 30
дни от датата на приемане на декларацията за неговото
поставяне под този режим, освен ако това е предотвратено
от непреодолима сила.

Въпреки това, когато изтече 60-дневният краен срок, посочен в
първа алинея, буква б), подточка i), или 30-дневният краен срок,
посочен в първа алинея, буква б), подточка ii), гаранцията се
освобождава в съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент
(ЕИО) № 2220/85.

Задържането на гаранцията съгласно втора алинея не се прилага
за количества, за които се намалява възстановяването съгласно
член 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/1999 за
неспазване на крайните срокове, посочени в член 7, параграф
1 или член 40, параграф 1 от същия регламент.
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Член 32
1.
Доказателството, изисквано съгласно член 31, се представя,
както следва:
а) в случаите, посочени в член 31, буква а), чрез представяне на
копие № 1 от лицензията или сертификата и, когато е
приложимо, на копие № 1 от извлечението или извлеченията
от лицензията или сертификата, заверени, както е предвидено
в член 23 или 24;
б) в случаите, посочени в член 31, буква б), и при спазване на
параграф 2 от настоящия член, чрез представяне на копие №
1 от лицензията или сертификата и, когато е приложимо, на
копие № 1 от извлечението или извлеченията на лицензията
или сертификата, заверени, както е предвидено в член 23
или 24.
2.
Освен това, в случай на износ от Общността или на
доставки до местоназначение по смисъла на член 36 от
Регламент (ЕО) № 800/1999 или поставяне на продукти под
режима, предвиден в член 40 от посочения регламент, се
изисква допълнително доказателство.
Такова допълнително доказателство се представя, както следва:
а) когато следните операции се осъществяват в рамките на
въпросната държава-членка, това допълнително доказателство
се избира от държавата-членка, в която:
i) са издадени лицензията или сертификатът;
ii) е приета декларацията, посочена в член 23, параграф 1,
буква б) от настоящия регламент, и
iii) продуктът:
— е напуснал митническата територия на Общността. За
целите на настоящия регламент доставки на всякакви
продукти, предназначени единствено за консумация на
борда на сондажни или добивни платформи, включително работни пунктове, които предоставят
поддържащи услуги за такива операции, разположени
в границите на европейския континентален шелф или
в рамките на континенталния шелф на неевропейската
част на Общността, но отвъд зона от три мили
смятано от базовата линия, която служи за
измерване на широчината на териториалното море
на държава-членка, се смята, че са напуснали митническата територия на Общността;
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б) във всички останали случаи допълнителното доказателство се
представя чрез:
i) представяне на контролно копие Т5 или копията,
посочени в член 912а от Регламент (ЕИО) № 2454/93,
или заверено копие или фотокопие на това контролно
копие или копия Т5, или
ii) документ, издаден от агенцията, която отговаря за изплащането на възстановяването, удостоверяващ, че условията
на член 31, буква б) от настоящия регламент са
изпълнени, или
iii) еквивалентно доказателство, както
параграф 4 от настоящия член.

е предвидено

в

Когато единствената цел на контролното копие Т5 е освобождаване на гаранцията, контролното копие Т5 трябва да
съдържа в клетка 106 едно от вписванията, изброени в част В
от приложение III към настоящия регламент.
Въпреки това, ако се използва извлечение от лицензия или
сертификат, заместваща лицензия или заместващ сертификат,
или заместващо извлечение, това вписване също така посочва
номера на оригиналната лицензия или сертификат и името и
адреса на издаващата организация.
Документите, посочени в буква б), подточки i) и ii), се изпращат
на издаващата организация по служебен път.
3.
Когато след приемане на декларацията за износ, посочена в
член 23, параграф 1, буква б), продуктът е поставен под един от
опростените режими, предвидени в членове 412—442а от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 или в дял Х, глава I от допълнение
I към Конвенцията от 20 май 1987 г. относно обща транзитна
процедура за превоз до гара по местоназначение или за доставка
до получател извън митническата територия на Общността,
контролно копие Т5, изисквано съгласно параграф 2, буква б)
от настоящия член, се изпраща по служебен път на издаващата
организация. Едно от вписванията, изброени в част Г от
приложение III към настоящия регламент, се поставя в раздел
Й от контролно копие Т5 след заглавието „Забележки“.
В случая, посочен в първа алинея, отправното митническо
учреждение може да разреши договорът за превоз да бъде
изменен, така че превозът да завърши в рамките на Общността,
само ако е установено, че:
а) при положение че гаранцията вече е била освободена, тя е
подновена, или

— е доставен в едно от местоназначенията, изброени в
член 36 от Регламент (ЕО) № 800/1999, или

б) съответните органи са предприели необходимите мерки, за да
не бъде освободена гаранцията.

— е поставен под режима на продоволствен склад
съгласно член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999;

Когато гаранцията е освободена, без продуктът да е бил изнесен,
държавите-членки предприемат съответните действия.
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4.
Когато контролното копие Т5, посочено в параграф 2,
буква б), не може да бъде представено в срок три месеца след
неговото издаване поради обстоятелства извън контрола на заинтересованото лице, последното може да подаде мотивирана
молба до компетентния орган други документи да бъдат
приети като еквивалентни, като приложи към нея подкрепящи
документи.
Подкрепящите документи, които следва да се представят с
молбата, са посочените в член 49, параграф 3, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 800/1999.
Член 33
За целите на член 37 от Регламент (ЕО) № 800/1999
последният ден на месеца се приема за датата на приемане на
декларацията, посочена в член 23, параграф 1, буква б) от
настоящия регламент.
Член 34
1.
По молба на титуляря държавите-членки могат да освобождават гаранцията на части, пропорционални на количествата
продукти, за които е представено доказателството, посочено в
член 31, при условие че е представено доказателство, че количество, равно на поне 5 % от посоченото в лицензията или
сертификата, е било внесено или изнесено.
2.
При условие че се прилагат членове 39, 40 и 47, когато не
е изпълнено задължението за внос или износ, гаранцията се
задържа в размер, равен на разликата между:
а) 95 % от количеството, посочено в лицензията или сертификата; и
б) действително внесеното или изнесеното количество.
Ако лицензията е издадена на база бройка глави, резултатът от
изчисляването на 95 %, посочено по-горе, когато е приложимо,
се закръглява към следващото по-малко цяло число глави.
Въпреки това, ако внесеното или изнесеното количество възлиза
на по-малко от 5 % от количеството, посочено в лицензията или
сертификата, се задържа цялата гаранция.
Освен това, ако общата стойност на гаранцията, която би била
задържана, възлиза на 100 EUR или по-малко за дадена
лицензия или сертификат, съответната държава-членка освобождава цялата гаранция.
Когато цялата гаранция или част от нея е била освободена
неправилно, тя се внася отново пропорционално на съответните
количества в организацията, която е издала лицензията или
сертификата.
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Въпреки това указание освободената гаранция да бъде внесена
отново може да се даде само в срок четири години след нейното
освобождаване, при условие че операторът е действал добросъвестно.

3.
По отношение на лицензии за износ с предварително
фиксиране на възстановяването:

а) когато лицензията или извлечение от лицензията се върне на
издаващата организация в рамките на първите две трети от
техния срок на валидност, съответната сума от гаранцията,
която се задържа, се намалява с 40 %. За тази цел всяка
част от ден се смята за цял ден;

б) когато лицензията или извлечение от лицензията се върне на
издаващата организация в рамките на срок, съответстващ на
последната трета от техния срок на валидност, или през
месеца, следващ датата на изтичане на срока, съответната
сума от гаранцията, която се задържа, се намалява с 25 %.

Първа алинея се прилага само за лицензии и извлечения от тях,
върнати на издаващата организация през ГАТТ годината, за която
са били издадени лицензиите, и при условие че те са върнати порано от 30 дни преди края на тази година.

Първа алинея се прилага, освен ако нейното прилагане е
временно спряно. В случай на увеличение на възстановяването
за един или повече продукти Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 или в съответните членове на другите регламенти
относно общата организация на пазарите, може да спре прилагането на първа алинея по отношение на лицензиите, които са
били заявени преди увеличението на възстановяването и не са
върнати на издаващата организация до деня преди увеличението.

Лицензиите, подадени съгласно член 24 от настоящия регламент,
се смятат за върнати на издаващата организация на датата, на
която последната получи заявление от титуляря на лицензията за
освобождаване на гаранцията.

4.
Доказателството, посочено в член 32, параграф 1, следва да
бъде представено в срок два месеца от изтичането на срока на
валидност на лицензията или сертификата, освен ако това е
невъзможно поради непреодолима сила.

5.
Доказателството за напускане на митническата територия
или за доставка до местоназначението по смисъла на член 36 от
Регламент (ЕО) № 800/1999 или за поставяне на продуктите под
режима, предвиден в член 40 от посочения регламент, както е
посочено в член 32, параграф 2 от настоящия регламент, следва
да се представи в срок 12 месеца след изтичането на срока на
валидност на лицензията или сертификата, освен ако това е
невъзможно поради непреодолима сила.
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6.
Сумата, която трябва да се задържи по отношение на количествата, за които не е представено доказателство, свързано с
лицензията за износ с предварително фиксиране на възстановяването, в рамките на срока, определен в параграф 4, се намалява:
а) с 90 %, ако доказателството е представено през третия месец
след датата на изтичане на лицензията или сертификата;
б) с 50 %, ако доказателството е представено през четвъртия
месец след датата на изтичане на лицензията или сертификата;
в) с 30 %, ако доказателството е представено през петия месец
след датата на изтичане на лицензията или сертификата;
г) с 20 %, ако доказателството е представено през шестия месец
след датата на изтичане на лицензията или сертификата.
7.
В случаите, различни от посочените в параграф 6, сумата,
която следва да се задържи по отношение на количествата, за
които не е представено доказателство в рамките на срока,
определен в параграфи 4 и 5, но е представено такова найкъсно през двадесет и четвъртия месец след датата на изтичане
на лицензията или сертификата, е 15 % от сумата, която би била
задържана напълно, ако продуктите не бяха внесени или
изнесени. Когато за даден продукт има лицензии или сертификати с различни размери на гаранцията, за изчисляване на
сумата, която следва да се задържи, се използва най-ниският
размер, приложим за внос или износ.
8.
Компетентните органи могат да освобождават от задължението да се представи доказателството, посочено в параграфи
4 и 5, ако те вече разполагат с необходимата информация.
9.
Когато общностна разпоредба определя, като се позовава на
настоящия параграф, че задължението е изпълнено чрез представянето на доказателство, че продуктът е достигнал до определеното местоназначение, това доказателство следва да бъде представено в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999.
В случай че това не бъде спазено, внесената гаранция за
лицензията или сертификата се задържа пропорционално на
съответното количество.
Това доказателство трябва също така да се представи в срок 12
месеца след изтичането на лицензията или сертификата. Въпреки
това, когато документите, изисквани съгласно член 16 от
Регламент (ЕО) № 800/1999, не могат да бъдат представени в
предписания срок, въпреки че износителят е положил необходимото старание да ги получи в рамките на този срок, може да
му бъде предоставено продължение на срока за представяне на
тези документи.
10.
При лицензии за внос, за които общностна разпоредба
предвижда прилагането на настоящия параграф, независимо от
параграфи 4—8, доказателството за използването на лицензията,
посочено в член 32, параграф 1, буква а), следва да се представи
в срок 45 дни след изтичането на лицензията, освен ако това е
невъзможно поради непреодолима сила.
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Когато доказателството за използването на лицензиите, посочено
в член 32, параграф 1, буква а), се представи след предписания
срок:
а) в случаите, в които лицензията е била използвана, като се
държи сметка за по-ниския толеранс, в рамките на срока на
валидност, се задържат 15 % от общата сума на гаранцията,
посочена в лицензията, чрез намаление с фиксиран размер;
б) в случаите, в които лицензията е била използвана частично в
рамките на срока на валидност, гаранцията се задържа в
размер, равен на:
i) разликата между 95 % от количеството, посочено в
лицензията, и действително внесеното количество, плюс
ii) 15 % от гаранцията, оставаща след намалението с
фиксиран размер, извършено съгласно подточка i), плюс
iii) 3 % от стойността на гаранцията, оставаща след намалението, направено съгласно подточки i) и ii), за всеки
ден просрочване след срока за представяне на доказателство.
РАЗДЕЛ 5

Изгубване на лицензии и сертификати
Член 35
1.
Настоящият член се прилага, когато предварително е
фиксирано възстановяване при износ, по-голямо от нула, и
съответните лицензия или сертификат или извлечение от тях
бъдат изгубени.
2.
Организацията, издала лицензията или сертификата, издава
по искане на титуляря или правоприемника, ако лицензията,
сертификатът или извлечението са били предмет на прехвърляне,
заместващи лицензия или сертификат или заместващо
извлечение, при условията на втора алинея.
Компетентните органи в държавите-членки могат да откажат да
издадат заместваща лицензия или сертификат или заместващо
извлечение, ако:
а) заявителят не е в състояние да гарантира спазването на целите
на настоящия член; във всяка държава-членка това
правомощие се упражнява в съответствие с принципите,
приложими в момента в тази държава и уреждащи недопускането на дискриминация между заявителите и свободата на
търговията и промишлеността;
б) заявителят не е успял да докаже, че е взел разумни предпазни
мерки, за да предотврати изгубването на лицензията, сертификата или извлечението.
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3.
Възстановяване, определено в контекста на тръжна
процедура, се смята за предварително фиксирано възстановяване.
4.
Заместващите лицензия или сертификат или заместващото
извлечение следва да съдържат информацията и вписванията,
които е съдържал документът, който заместват. Те се издават
за количество стоки, което с добавяне на толеранса е равно на
наличното количество, показано в изгубения документ. Заявителите уточняват това количество писмено. Когато информация,
с която разполага издаващата организация, сочи, че количеството, посочено от заявителя, е твърде високо, то се намалява
съответно, без да се засягат разпоредбите на параграф 2, втора
алинея.
Заместващите лицензия или сертификат или заместващото
извлечение съдържат в клетка 22 едно от вписванията,
изброени в приложение III, част Д, подчертано в червено.
5.
При изгубване на заместващи лицензия или сертификат
или на заместващо извлечение не се издават нови заместващи
лицензия или сертификат или заместващо извлечение.
6.
Издаването на заместващи лицензия или сертификат или
заместващо извлечение е свързано с внасянето на гаранция. Стойността на тази гаранция се изчислява чрез умножаване на:
а) размера на предварително фиксираното възстановяване или,
когато е приложимо, най-високия размер на възстановяването
за въпросните местоназначения, плюс 20 %, по
б) количеството, за което заместващите лицензия или сертификат
или заместващото извлечение трябва да бъдат издадени, плюс
толеранса.
Сумата, с която се увеличава гаранцията, не трябва да бъде
по-малка от 3 EUR на 100 kg нетно тегло. Гаранцията се
внася при органа, който е издал оригиналните лицензия или
сертификат.
7.
Когато количеството продукти, изнесени съгласно лицензия
или сертификат и заместващи лицензия или сертификат, или
съгласно извлечение и заместващо извлечение, е по-голямо от
това, което е могло да бъде изнесено съгласно оригиналните
лицензия, сертификат или извлечение, гаранцията, посочена в
параграф 6, съответстваща на превишаващото количество, се
задържа, а възстановяването се смята за извършено.
8.
Освен това в случаи, в които се прилага параграф 7, и
когато е приложима износна такса в деня на приемане на декларацията, посочена в член 23, параграф 1, буква б), за превишаващото количество се събира износната такса, приложима в този
ден.
Превишаващото количество:
а) се определя в съответствие с параграф 7;
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б) е това, за което е била приета последната декларация съгласно
оригиналните лицензия или сертификат, извлечение от оригиналните лицензия или сертификат, заместващи лицензия или
сертификат или заместващо извлечение. Ако количеството на
последния износ е по-малко от превишаващото количество, се
взема предвид непосредствено предшестващата операция или
операции по износ, докато се изчерпи превишаващото количество.
Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 120/89 на
Комисията (1) не се прилага за случаите, обхванати от
настоящия параграф.
9.
Доколкото гаранцията, посочена в параграф 6, не е била
задържана по силата на параграф 7, тя се освобождава 15 месеца
след изтичане на срока на валидност на лицензията или сертификата.
10.
Когато изгубени лицензия, сертификат или извлечение
бъдат намерени, те не могат да бъдат използвани и трябва да
бъдат върнати на организацията, която е издала заместващите
лицензия или сертификат или заместващото извлечение. Ако в
този случай наличното количество, посочено в оригиналните
лицензия, сертификат или извлечение, е равно или по-голямо
от количеството, за което са били издадени заместващите
лицензия или сертификат или заместващото извлечение, плюс
отклонението, гаранцията, посочена в параграф 6, се освобождава незабавно.
Въпреки това, ако наличното количество е по-голямо, заинтересованото лице може да поиска издаване на извлечение за количество, включително толеранса, равняващо се на останалото
налично количество.
11.
Компетентните органи на държавите-членки си
предоставят взаимно информацията, необходима за прилагането
на настоящия член.
Когато органите предоставят тази информация под формата на
контролно копие Т5, както е посочено в член 912a от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 и издадено с цел получаване на доказателство
за напускане на митническата територия на Общността, номерът
на оригиналните лицензия или сертификат се вписва в клетка
105 на контролното копие Т5. Когато се използва извлечение от
лицензия или сертификат, заместващи лицензия или сертификат,
или заместващо извлечение, номерът на оригиналните лицензия
или сертификат се вписва в клетка 106 на контролното копие
Т5.
Член 36
1.
С изключение на случаите, посочени в параграф 2, компетентният орган отказва издаването на заместващи лицензия или
сертификат или заместващо извлечение, когато издаването на
лицензии или сертификати за въпросния продукт е спряно или
когато издаването на лицензии или сертификати се осъществява в
рамките на количествена квота.
(1) ОВ L 16, 20.1.1989 г., стp. 19.
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2.
Когато титулярят или правоприемникът по лицензия за
внос или износ или по сертификат за предварително
фиксиране е в състояние да докаже по задоволителен начин на
компетентния орган, че лицензията или сертификатът, или извлечението от тях не са били използвани напълно или частично и
че те не могат повече да бъдат използвани, по-специално защото
са били напълно или частично унищожени, организацията,
която е издала оригиналните лицензия или сертификат, издава
заместващи лицензия или сертификат или заместващо извлечение
за количество стоки, което, увеличено с толеранса, когато е
необходимо, съответства на останалото налично количество. В
този случай се прилага член 35, параграф 4, първо изречение.
Член 37
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РАЗДЕЛ 6

Непреодолима сила
Член 39
1.
Когато в резултат на събитие, което операторът смята за
непреодолима сила, не може да се осъществи внос или износ
през срока на валидност на лицензията или сертификата,
титулярят кандидатства пред компетентната организация на
държавата-членка на издаване за удължаване на срока на
валидност на лицензията или сертификата или за анулиране на
лицензията или сертификата. Операторите представят доказателство за обстоятелствата, които смятат, че представляват
непреодолима сила, в рамките на шест месеца от изтичането на
срока на валидност на лицензията или сертификата.

Държавите-членки информират Комисията всяко тримесечие за:
а) броя на заместващите лицензии или сертификати или заместващите извлечения, издадени през предходното тримесечие:

Когато те не са в състояние да представят доказателство в този
срок, въпреки че са положили необходимото старание, за да го
получат и изпратят, може да им бъде предоставено допълнително време.

i) по силата на член 35;
ii) по силата на член 36;
б) характера и количеството на съответните стоки и размера на
възстановяването при износ или на износната такса,
фиксирани предварително.
Комисията изпраща тази информация на останалите държавичленки.
Член 38
1.
Когато лицензия или сертификат, или извлечение от тях са
изгубени и изгубеният документ е бил използван изцяло или
частично, издаващите организации могат по изключение да
предоставят на заинтересованото лице техен дубликат, изготвен
и заверен по същия начин като оригиналния документ и с ясно
обозначение „дубликат“ на всяко копие.
2.
Дубликатите не могат да се използват за осъществяване на
операции по внос или износ.
3.
Дубликатите се представят на учрежденията, където декларацията, посочена в член 23, е била приета съгласно изгубените
лицензия или сертификат или изгубеното извлечение, или на
друг компетентен орган, определен от държавата-членка, в
която се намират учрежденията.
4.
Компетентните органи правят вписвания и заверяват
дубликата.
5.
Дубликатът с така нанесените бележки служи за доказателство за освобождаване на гаранцията на мястото на изгубеното копие № 1 на лицензията, сертификата или извлечението.

2.
Искания за продължаване на срока на валидност на
лицензия или сертификат, получени повече от 30 дни след изтичането на този срок на валидност, се отхвърлят.

3.
Когато обстоятелствата, за които се смята, че представляват
непреодолима сила, са свързани със страната на износа и/или
страната на произход в случаите на внос, или със страната
вносител в случаите на износ, тези обстоятелства могат да
бъдат приети като такива само ако издаващата организация
или друга официална агенция в същата държава-членка са
били своевременно и писмено уведомени от съответните страни.

Смята се, че уведомлението на страната на износа, страната на
произход или страната вносител е направено своевременно, ако
обстоятелствата, за които се смята, че представляват непреодолима сила, не са могли да бъдат предвидени от заявителя по
време на уведомяването.

4.
Компетентната организация, посочена в параграф 1, взема
решение дали изтъкнатите обстоятелства представляват непреодолима сила.

Член 40
1.
Когато изтъкнатите обстоятелства представляват непреодолима сила, компетентната организация на държавата-членка,
в която лицензията или сертификатът са били издадени, взема
решение да анулира задължението за внос или износ и да
освободи гаранцията или да продължи срока на валидност на
лицензията или сертификата за такъв период, какъвто е
необходим с оглед всички обстоятелства по случая. Това продължаване на срока не може да превишава шест месеца след
изтичане на първоначалния срок на валидност на лицензията
или сертификата. Продължаването може да се осъществи след
изтичането на срока на валидност на лицензията или сертификата.
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2.
Решението, взето от компетентната организация, може да се
различава от решението, поискано от титуляря на лицензията
или сертификата.
Когато титулярят поиска анулиране на лицензията с предварително фиксиране, дори ако това искане е представено повече
от 30 дни след изтичането на срока на валидност на лицензията,
компетентната организация може да продължи този срок на
валидност, ако размерът, фиксиран предварително заедно с
корекциите, е по-малък от текущия размер в случая на суми,
които подлежат на изплащане, или по-голям от текущия размер
в случая на суми, които подлежат на събиране.
3.
Решението за анулиране или продължаване на срока на
лицензията се отнася само за количеството от продукта, което
не е могло да бъде внесено или изнесено в резултат на непреодолима сила.
4.
Когато срокът на валидност на лицензията се продължава,
издаващата организация заверява лицензията и извлеченията от
нея и прави необходимите корекции в тях.
5.
Независимо от член 8, параграф 1, когато срокът на
валидност на лицензия, която включва предварително
фиксиране, се продължава, правата, които произтичат от тази
лицензия, не могат да се прехвърлят. Въпреки това, когато
обстоятелствата по въпросния случай го оправдават, такова
прехвърляне може дабъде разрешено, ако е поискано по
същото време, по което е поискано продължаването.
6.
Държавата-членка, под чиято юрисдикция попада компетентната организация, уведомява Комисията за случаи на непреодолима сила; Комисията информира за това останалите държавичленки.
Член 41
1.
Когато след случай на непреодолима сила оператор е подал
заявление за продължаване на срока на валидност на лицензията
с предварително фиксиране на износната такса или на възстановяването при износ и компетентната организация още не е взела
решение по това заявление, операторът може да подаде
заявление пред организацията за втора лицензия. Втората
лицензия се издава при условията, които са приложими по
време на подаването на заявлението, с изключение на това, че:
а) се издава за количество, което не превишава неизползваното
количество по първата лицензия, за която е поискано продължаване;
б) клетка 20 от нея съдържа едно от вписванията, изброени в
приложение III, част Е.
2.
Когато компетентната организация вземе решение да
продължи срока на валидност на първата лицензия:
а) количеството, за което е била използвана втората лицензия, се
вписва в първата лицензия, при условие че:
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i) операторът, който има право да използва първата
лицензия, е използвал втората лицензия, и
ii) това използване е осъществено в рамките на продължения
срок на валидност;
б) гаранцията за втората лицензия, свързана с количеството,
посочено в буква а), се освобождава;
в) когато е приложимо, организацията, която е издала
лицензиите, информира компетентната организация на
държавата-членка, където е била издадена втората лицензия,
за да може събраната или изплатената сума да бъде коригирана.
3.
Когато компетентната организация стигне до заключение,
че не е имало случай на непреодолима сила или когато реши
съгласно член 40, че първата лицензия трябва да бъде
анулирана, тогава правата и задълженията, произтичащи от
втората лицензия, остават в сила.
ГЛАВА IV
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42
1.
Към продуктите, предмет на режима на лицензии за износ
или ползващи се от режима на предварително фиксиране на
възстановяване при износ или на други суми, приложими при
износ, може да се приложи режимът за върнати стоки съгласно
дял VI, глава 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 само когато са
спазени следните условия:
а) ако е осъществен износ без лицензия за износ или сертификат
за предварително фиксиране в случаите, в които се използва
информационен лист INF 3, посочен в член 850 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93, в раздел А от същия информационен лист
трябва да фигурира едно от вписванията, изброени в
приложение III, част Ж към настоящия регламент;
б) ако износът е осъществен съгласно лицензия за износ или
сертификат за предварително фиксиране, се прилага член 43.
2.

Ако върнатите стоки са реимпортирани:

а) през митническото учреждение в държава-членка, различно
от държавата-членка на износа, доказателство, че са спазени
разпоредбите на член 43, параграф 1, буква а) или б) се
представя чрез информационен лист INF 3, предвиден в
член 850 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;
б) през митническото учреждение, разположено в същата
държава-членка, доказателство, че са спазени разпоредбите
на параграф 1, буква а) или член 43, параграф 1, буква а)
или б) се представя в съответствие с процедурата, определена
от компетентните органи на съответната държава-членка.
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3.
Параграф 1, буква а) не се прилага в случаите, предвидени
в член 844, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) №
2454/93.
Член 43
1.
Когато задължението за износ не е спазено, в случаите,
посочени в член 42, държавите-членки предприемат следните
мерки:
а) ако износът е осъществен съгласно лицензия за износ или
сертификат за предварително фиксиране и тези лицензия
или сертификат не са изтекли към датата, на която заинтересованото лице декларира своето намерение да се възползва от
режима за върнати стоки, предвиден в член 42:
i) вписването в лицензията или сертификата, свързано с
въпросния износ, се анулира;
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съгласно член 43, тази гаранция се освобождава по искане на
заинтересованите лица, ако реимпортът е последван от износ на
еквивалентни продукти, попадащи под същата подпозиция на
Комбинираната номенклатура.
2.

Операцията по износа:

а) трябва да бъде тази, за която декларацията е била приета:
i) в рамките на не повече от 20 дни след датата на приемане
на декларацията за реимпорт за върнатите стоки; и
ii) по нова лицензия за износ, ако първоначалната лицензия
за износ е изтекла до датата на приемане на декларацията
за износ за еквивалентните продукти;
б) трябва да се отнася за продукти:

ii) гаранцията, свързана с лицензията или сертификата, не се
освобождава по отношение на въпросния износ или, ако
е била освободена, тя отново трябва да се внесе пропорционално на съответните количества в организацията,
която е издала лицензията или сертификата; и
iii) лицензията за износ или сертификатът за предварително
фиксиране трябва да бъдат върнати на титуляря;
б) ако износът е осъществен съгласно лицензия за износ или
сертификат за предварително фиксиране и лицензията или
сертификатът са изтекли към датата, на която заинтересованото лице декларира своето намерение да се възползва от
режима за върнати стоки, предвиден в член 42:
i) когато гаранцията, свързана с лицензията или сертификата,
не е била освободена по отношение на въпросния износ,
гаранцията се задържа, като се спазват правилата,
приложими в конкретния случай;
ii) когато гаранцията е била освободена, титулярят на
лицензията или сертификата представя на организацията,
която е издала лицензията или сертификата, нова гаранция
по отношение на въпросните количества и тази гаранция
се задържа, като се спазват правилата, приложими в
конкретния случай.
2.
Параграф 1 не се прилага, ако стоките са били върнати
поради непреодолима сила или в случаите, посочени в член
844, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

i) от същото количество; и
ii) адресирани до получателя, посочен при първоначалната
операция по износ, освен в случаите, посочени в член
844, параграф 2, буква в) или г) от Регламент (ЕИО) №
2454/93.
Износителят е длъжен да представи в митническото учреждение
на износа цялата необходима информация за характеристиките и
местоназначението на продукта.
3.
Гаранцията се освобождава, когато се представи доказателство на организацията, която е издала лицензията или сертификата, че условията, определени в настоящия член, са били
изпълнени. Това доказателство се състои от следните документи:
а) декларацията за износ на еквивалентни продукти или копие
или фотокопие от нея, заверени като такива от компетентните
органи и съдържащи едно от вписванията, изброени в
приложение III, част З; вписването следва да е заверено с
печата на съответното митническо учреждение, който се
поставя директно върху въпросния документ;
б) документ, който удостоверява, че продуктите са напуснали
митническата територия на Общността в рамките на 60 дни
от приемането на митническата декларация за износ, освен в
случаите на непреодолима сила.
Член 45

Член 44
1.
Когато гаранцията, свързана с лицензията или сертификата,
използвани за износ на продукти, които са били реимпортирани
съгласно режима за върнати стоки, следва да бъде задържана

1.
За целите на член 896 от Регламент (ЕИО) № 2454/93
органът, който е издал лицензията или сертификата, дава
потвърждение, че са взети мерки за предотвратяване на последиците от допускането на стоките за свободното обращение, при
спазване на параграф 4 от настоящия регламент.
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Вносителят информира органа, който е издал лицензията или
сертификата, за:
а) името и адреса на решаващия митнически орган, посочен в
член 877, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, до
когото следва да се изпрати потвърждението;
б) количеството и естеството на въпросните продукти, датата на
внасяне и номера на съответните лицензия или сертификат.
Ако лицензията или сертификатът не са били върнати на
издаващия орган, вносителят трябва да ги предаде на този орган.
Преди изпращането на потвърждението, посочено в първата
алинея, органът, който е издал лицензията или сертификата,
следва да осигури:
а) гаранцията, която се отнася до въпросните количества, да не е
била и да не бъде освободена; или
б) ако гаранцията е била освободена, тя да бъде внесена отново
за въпросните количества.
Въпреки това не се изисква гаранцията да бъде внесена отново за
количества, които превишават количеството, при което се смята,
че задължението за внос е изпълнено.
Лицензията или сертификатът се връщат на заинтересованото
лице.
2.
Ако се отказва възстановяване или опрощаване на вносните
сборове, решаващият митнически орган информира за това
органа, който е издал лицензията или сертификата. Гаранцията,
която се отнася до въпросното количество, се освобождава.
3.
Ако се разрешава възстановяване или опрощаване на
сборовете, вписването в лицензията или в сертификата за
въпросното количество се анулира, дори ако лицензията или
сертификатът вече не са валидни. Заинтересованото лице връща
лицензията или сертификата на издаващата организация веднага
след изтичане на тяхната валидност. Гаранцията за въпросното
количество се задържа, като се спазват правилата, приложими
към конкретния случай.
4.

Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато:

а) поради причини, свързани с непреодолима сила, продуктите
трябва да бъдат реекспортирани, унищожени или поставени в
митнически склад или в свободна зона, или
б) продуктите се намират в положението, посочено в член 900,
параграф 1, буква н), второ тире от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93, или
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в) лицензията или сертификатът, в които внесеното количество е
било вписано, все още не са върнати на заинтересованото
лице към момента на подаване на заявлението за възстановяване или опрощаване.

5.

Първото изречение от параграф 3:

а) не се прилага в случая, посочен в параграф 4, буква б);

б) се прилага само по искане на заинтересованото лице в случая,
посочен в параграф 4, буква а).

Член 46
1.
Когато последиците от допускане на стоките за свободно
обращение са били отменени и гаранцията за лицензията или
сертификата би следвало да се задържи съгласно член 45,
гаранцията се освобождава по искане на заинтересованото
лице, ако са изпълнени условията, определени в параграф 2 от
настоящия член.

2.
Заинтересованото лице следва да докаже по задоволителен
за компетентните органи начин, че в рамките на два месеца от
датата на първоначалния внос същото количество еквивалентни
продукти, попадащи под същата подпозиция от Комбинираната
номенклатура, е било внесено от същата страна на износа и от
същия доставчик, за да замести продуктите, за които е бил
приложен член 238 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 47
1.
Настоящият член се прилага за лицензии, които фиксират
предварително възстановяването при износ, чието издаване е
заявено във връзка с тръжна процедура, открита в трета страна
вносител.

„Тръжна процедура“ означава открити покани, отправени от
публични агенции в трети страни или от международни организации, субекти на публичното право, да се представят в
определен срок оферти, по които решение ще вземат тези
агенции или организации.

За целите на настоящия член въоръжените сили, посочени в
член 36, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 800/1999,
се смятат за страна вносител.

2.
Износители, които са представили или желаят да представят оферта в тръжна процедура, посочена в параграф 1,
могат, ако са изпълнени условията, посочени в параграф 3, да
подадат заявление за издаване на една или повече лицензии,
чието издаване ще зависи от възлагането на договор.
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3.
Настоящият член се прилага само ако в обявлението за
тръжната процедура са посочени поне следните данни:
а) третата страна вносител и агенцията, която обявява тръжната
процедура;
б) крайната дата за представяне на офертите;
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Никакви специални мерки, взети след изтичането на посочения
срок, не могат да препятстват издаването на една или повече
лицензии, издавани във връзка с въпросната тръжна процедура,
когато заявителят е изпълнил следните условия:
а) данните, посочени в параграф 3,
потвърждават с подходящи документи;

първа

алинея,

се

в) специфичното количество продукти, обхванато от обявлението
за тръжната процедура.

б) представено е доказателство, че на заявителя е възложен
договор;

Заинтересованото лице съобщава тези данни на издаващата организация при подаване на заявлението за лицензията.

в) гаранцията, изисквана за издаване на лицензията, е внесена; и

Заявлението за издаване на лицензия не може да бъде подадено
повече от 15 дни преди крайния срок за представяне на
офертите, но трябва да бъде представено най-късно до 13 часа
на крайната дата.
Количеството, по отношение на което се подава заявление за
издаване на лицензия или лицензии, не може да превишава
количеството, посочено в обявлението за тръжната процедура.
Толеранс или възможни варианти, предвидени в обявлението
за тръжната процедура, не се вземат предвид.
Държавите-членки незабавно информират Комисията за данните,
посочени в първа алинея.
4.
Независимо от член 14, параграф 2, не е необходимо да се
внася гаранция при подаване на заявление за издаване на
лицензия.
5.
В срок 21 дни след крайната дата за представяне на
офертите, освен в случай на непреодолима сила, заявителят
информира издаващата организация с писмо или писмено
съобщение по телекомуникационен път, което трябва да
достигне до издаващата организация не по-късно от датата на
изтичане на 21-дневния срок, че:

г) договорът е представен; или
д) когато отсъствието на договора е оправдано, е представена
документация, която потвърждава задълженията с другия
контрагент или контрагенти, включително потвърждение от
неговата/тяхната банка за откриване на неотменяем
акредитив от финансовата институция на купувача за договорената доставка.
Лицензията или лицензиите се издават само за страната,
посочена в параграф 3, първа алинея, буква а). В тях се
посочва тръжната процедура.
Общото количество, за което се издават лицензията или
лицензиите, е общото количество, за което на заявителя е
възложен договорът и за което той е представил договора или
документацията, посочена във втора алинея, буква д) от
настоящия параграф; това количество не може да превишава
количеството, за което е подадено заявлението.
Освен това, когато е заявено издаването на няколко лицензии,
количеството, за което се издават лицензията или лицензиите, не
може да превишава количеството, първоначално поискано за
всяка лицензия.

а) му е възложен договор;
б) не му е възложен договор;
в) не е представил оферта;
г) не може да узнае резултата от тръжната процедура в рамките
на установения срок поради причини, които не са свързани с
него.
6.
Заявления за издаване на лицензии не се приемат, когато
по време на срока на издаване, който се отнася до заявленията за
издаване на лицензии за определени продукти, са взети
специални мерки, които препятстват издаването на лицензии.

За целите на определяне на срока на валидност на лицензията се
прилага член 22, параграф 1.
Лицензията не може да бъде издадена за количество, за което на
заявителя не е възложен договор или не е спазено някое от
условията, посочени във втора алинея, букви а), б), в) и г) или
а), б), в) и д) от настоящия параграф.
Титулярят на лицензията или лицензиите носи основната отговорност за връщане на неправилно изплатени възстановявания,
когато се установи, че лицензията или лицензиите са били
издадени на базата на договор или задължение, посочено в
настоящия параграф, втора алинея, буква д), които не
съответстват на тръжната процедура, открита от третата страна.
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7.
В случаите, посочени в параграф 5, букви б), в) и г), не се
издава лицензия във връзка със заявлението, посочено в параграф
3.

организация може да продължи срока на валидност на
лицензията, при условие че той не превишава максималния
срок на валидност, разрешен съгласно тези правила.

8.
Когато заявителят за лицензия не успее да отговори на
изискванията на параграф 5, лицензия не се издава.

в) Ако участникът, спечелил тръжната процедура, представи
доказателство, че обявлението за тръжната процедура или
договорът, сключен вследствие на възлагането, предвиждат
толеранс или вариант, по-голям от 5 %, и че агенцията,
която е открила тръжната процедура, прилага тази клауза,
задължението за износ се смята за изпълнено, когато изнесеното количество е не повече от 10 % по-малко от количеството, за което е издадена лицензията, при условие че
размерът на предварително фиксираното възстановяване е
по-висок или равен на размера на възстановяването, валиден
на последния ден от валидността на лицензията. В тези
случаи размерът от 95 %, посочен в член 34, параграф 2,
се заменя с 90 %.

Въпреки това, когато заявителят представи доказателство на издаващата организация, че крайната дата за представяне на офертите
е била отложена:
а) с не повече от 10 дни, заявлението остава валидно и срокът
от 21 дни за съобщаване на данните, установени в параграф
5, тече от новата крайна дата за представяне на оферти;
б) с повече от 10 дни, заявлението вече не е валидно.
9.
За освобождаване на гаранцията се прилагат следните
условия:

г) При сравняване на размера на предварително фиксираното
възстановяване с размера на възстановяването, валиден на
последния ден от валидността на лицензията, се отчитат,
когато е приложимо, и други суми, предвидени съгласно
общностните правила.

а) Ако участникът, спечелил тръжната процедура, покаже по
задоволителен за компетентния орган начин, че агенцията,
която е открила тръжната процедура, е анулирала договора
поради причини, които не се дължат на участника и не се
смятат за непреодолима сила, компетентният орган освобождава гаранцията в случаите, когато размерът на предварително фиксираното възстановяване е по-висок или равен на
размера на възстановяването, валиден на последния ден от
валидността на лицензията.

10.
В специални случаи могат да се установят изключения от
правилата, предвидени в параграфи 1—9, като се следва процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1234/2007, или, където е приложимо, в съответните членове от
другите регламенти относно общата организация на пазарите.

б) Ако участникът, спечелил тръжната процедура, покаже по
задоволителен за компетентния орган начин, че агенцията,
която е открила тръжната процедура, го е задължила да
приеме промени в договора поради причини, които не се
дължат на него и не могат да се смятат за непреодолима
сила, компетентният орган може:
— когато размерът на предварително фиксираното възстановяване е по-висок или равен на размера на възстановяването, валиден на последния ден от валидността на
лицензията, да освободи гаранцията за остатъка от количеството, което още не е изнесено,
— когато размерът на предварително фиксираното възстановяване е по-нисък или равен на размера на възстановяването, валиден на последния ден от валидността на
лицензията, да продължи валидността на лицензията със
срока, който е поискан.
Въпреки това, когато специални правила, отнасящи се до
някои продукти, предвиждат срокът на валидност на
лицензия, издадена по настоящия член, да може да
превишава нормалния срок на валидност за такава лицензия
и участникът, спечелил тръжната процедура, се окаже в положението, посочено в първа алинея, първо тире, издаващата

Член 48
1.
Когато вносът на продукт изисква представянето на
лицензия за внос и когато тази лицензия служи също за определяне дали продуктите попадат под преференциални режими,
количествата, внесени в рамките на толеранса в превишаване на
количеството, посочено в лицензията за внос, не попадат под
преференциалните режими.

С изключение на случаите, в които секторно законодателство
предвижда специфично вписване, в клетка 24 от лицензиите и
сертификатите се посочва едно от вписванията, изброени в
приложение III, част И.

2.
Когато лицензиите, посочени в параграф 1, служат също
така за управление на общностна тарифна квота, срокът на
валидност на лицензиите не може да се продължава след
датата, на която квотата изтича.

3.
Когато въпросният продукт не може да се внесе извън
квотата или когато издаването на лицензиите за внос за
въпросния продукт е предмет на специални условия, лицензиите
за внос не съдържат толеранс в повече.

В клетка 19 от лицензията се вписва цифрата „0“ (нула).
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4.
Когато вносът на продукт не зависи от представяне на
лицензия за внос и когато лицензия за внос служи за управление
на преференциалния режим, който се отнася до този продукт,
лицензиите за внос не съдържат толеранс в повече.
В клетка 19 от лицензията се вписва цифрата „0“ (нула).
5.
Митническото учреждение, което приема декларацията за
допускане за свободно обращение, съхранява копие от представената лицензия или представеното извлечение, които дават
право на преференциален режим. На основата на анализ на
риска копия от поне 1 % от представените лицензии и поне
две лицензии на година и на митническо учреждение се
изпращат на издаващите организации, посочени в лицензиите,
за проверка на тяхната автентичност. Настоящият параграф не
се прилага по отношение на електронните лицензии или
лицензиите, които се проверяват по друг начин, установен в
общностното законодателство.

L 114/25

ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 49
Регламент (ЕО) № 1291/2000 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания
на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на
съответствието в приложение IV.

Член 50
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден 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 Брюксел на 23 април 2008 година.
За Комисията
José Manuel BARROSO

Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ВНОС
ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗНОС ИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИКСИРАНЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Максимални количества продукти, за които не е необходимо да се представят лицензии за внос или износ
или сертификати за предварително фиксиране съгласно член 4, параграф 1, буква г) (при условие че вносът или
износът не се извършват по преференциален режим, за който се изисква лицензия (2))
(1)

Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

A

Нетно количество

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ И ОРИЗ (Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията) (3)
Лицензия за внос:
0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

С изключение на подпозиция 0714 20 10

1001 10 00
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10

С изключение на подпозиция 1006 10 10

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

С изключение на подпозиция 1108 20 00

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302

С изключение на подпозиция 2302 50

2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309

Съдържащи скорбяла, глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин,
сироп от малтодекстрин, попадащи под подпозиции от
1702 30 51 до 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 и
2106 90 55, и млечни продукти (4), с изключение на заготовки
или хранителни продукти, съдържащи тегловно не по-малко от
50 % млечни продукти

1 000 kg
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

L 114/35

Нетно количество

Лицензия за износ със или без предварително фиксиране на възстановяването:
0709 90 60

5 000 kg

0712 90 19
0714

С изключение на подпозиция 0714 20 10

1001 10
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1006 10

С изключение на подпозиция 1006 10 10

1006 20
1006 30
1006 40 00
1008
1101 00
1102
1103
1104
1106 20
1107
1108

С изключение на подпозиция 1108 20 00

1109 00 00
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302

С изключение на подпозиция 2302 50

2303 10
2303 30 00
2306 70 00
2308 00 40
ex 2309

Съдържащи скорбяла, глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин,
сироп от глюкоза, попадащи под подпозиции от 1702 30 51 до
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, и млечни
продукти (4), с изключение на заготовки или хранителни продукти,
съдържащи тегловно не по-малко от 50 % млечни продукти

500 kg
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

Б

26.4.2008 г.

Нетно количество

МАСЛА И МАЗНИНИ
Лицензия за внос (Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията (5)):
0709 90 39

100 kg

0711 20 90
1509
1510 00
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19
В

ЗАХАР (Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията (6))
Лицензия за внос:
1212 91 20

2 000 kg

1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703 10 00
1703 90 00
2106 90 30
2106 90 59
Лицензия за износ със или без предварително фиксиране на възстановяването:
1212 91 20
1212 91 80
1212 99 20
1701 11
1701 12
1701 91 00
1701 99
1702 20
1702 30 10
1702 40 10
1702 60
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 80
1702 90 99
1703
2106 90 30
2106 90 59

2 000 kg
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

Г

L 114/37

Нетно количество

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Лицензия за внос (Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (7)):
0401

150 kg

0402
от 0403 10 11 до
0403 10 39
от 0403 90 11 до
0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59

Заготовки от вид, използван в храните за животни; заготовки и
хранителни продукти, съдържащи продукти, за които е приложим
Регламент (ЕО) № 1255/1999, пряко или в изпълнение на Регламент
(ЕО) № 1667/2006 на Съвета (8), с изключение на заготовки и
храни, за които се прилага Регламент (ЕО) № 1784/2003

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването (Регламент (ЕО) №
1282/2006 на Комисията (9)):
0401

150 kg

0402
от 0403 10 11 до
0403 10 39
от 0403 90 11 до
0403 90 69
0404
0405 10
0405 20 90
0405 90
0406
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 70
2309 90 35

Заготовки от вид, използван в храните за животни; заготовки и
храни, съдържащи продукти, за които е приложим Регламент (ЕО)
№ 1255/1999, пряко или в изпълнение на Регламент (ЕИО) №
1667/2006, с изключение на заготовки и хранителни продукти, за
които се прилага Регламент (ЕО) № 1784/2003

2309 90 39
2309 90 70
Лицензия за износ без възстановяване (член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент
(ЕО) № 1282/2006):
0402 10
Д

150 kg

ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО (Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията (10))
Лицензия за внос:
от 0102 90 05 дo
0102 90 79

Едно животно
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

0201

26.4.2008 г.

Нетно количество

200 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването:
0102 10

Едно животно

от 0102 90 05 до
0102 90 79
0201

200 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Лицензия за износ без възстановяване (член 7 от Регламент (ЕО) № 1445/95):
0102 10

Девет животни

от 0102 90 05 до
0102 90 79
0201

2 000 kg

0202
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
0210 99 90
1602 50
1602 90 61
1602 90 69
Е

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО
Лицензия за внос (Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията (11)):
0204

100 kg

0210 99 21
0210 99 29
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Пет животни
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

Ж

L 114/39

Нетно количество

СВИНСКО МЕСО
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването (Регламент (ЕО) №
1518/2003 на Комисията (12)):
0203

250 kg

1601
1602
0210
З

150 kg

ПТИЧЕ МЕСО
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването и ex post лицензия за
износ (Регламент (ЕО) № 633/2004 на Комисията (13)):
0105 11 11 9000

4 000 пилета

0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000

2 000 пилета

0105 19 20 9000
0207
И

250 kg

ЯЙЦА
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването и ex post лицензия за
износ (Регламент (ЕО) № 596/2004 на Комисията (14)):
0407 00 11 9000

2 000 яйца

0407 00 19 9000

4 000 яйца

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

100 kg

0408 91 80 9100
0408 19 81 9100

250 kg

0408 19 89 9100
0408 99 80 9100
Й

ВИНО (Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията (15))
Лицензия за внос:
2009 61

3 000 kg

2009 69
2204 10

30 hl

2204 21
2204 29
2204 30
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването:
2009 61

10 hl

2009 69
2204 21
2204 29
2204 30

10 hl
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Продукти (кодове по Комбинираната номенклатура)

K

26.4.2008 г.

Нетно количество

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването (Регламент (ЕО) №
1961/2001 на Комисията (16)):
0702 00

300 kg

0802
0805
0806 10 10
0808
0809
Л

ПРОДУКТИ, ПРЕРАБОТЕНИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Лицензия за износ с предварително фиксиране на възстановяването (Регламент (ЕО) №
1429/95 на Комисията (17)):
0806 20
0812

300 kg

2002
2006 00
2008
2009
M

АЛКОХОЛ
Лицензия за внос (Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията (18)):
2207 10 00

100 hl

2207 20 00
2208 90 91
2208 90 99

100 hl

(1) Максималните количества селскостопански продукти, които могат да бъдат внесени или изнесени без лицензия или сертификат,
съответстват на осемцифрова подпозиция от Комбинираната номенклатура и, в случай на износ с възстановяване, съответстват на
12-цифровата подпозиция от номенклатурата за възстановяване за селскостопански продукти.
(2) В случай на внос, например, количествата, посочени в настоящия документ, не се отнасят до внос съгласно количествени квоти или
преференциални режими, за които винаги се изискват лицензии за всички количества. Количествата, посочени тук, се отнасят за внос
при нормален режим, т.е. с плащане на пълните мита и без количествени ограничения.
3
( ) ОВ L 189, 29.7.2003 г., стp. 12.
(4) За целите на тази подпозиция „млечни продукти“ означава продукти, попадащи под позиции от 0401 до 0406 и 1702 10 и
2106 90 51.
(5) ОВ L 212, 17.8.2005 г., стp. 13.
(6) ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.
(7) ОВ L 341, 22.12.2001 г., стp. 29.
(8) ОВ L 312, 11.11.2006 г., стp. 1.
(9) ОВ L 234, 29.8.2006 г., стp. 4.
(10) ОВ L 143, 27.6.1995 г., стp. 35.
(11) ОВ L 143, 27.6.1995 г., стp. 7.
(12) ОВ L 217, 29.8.2003 г., стp. 35.
(13) ОВ L 100, 6.4.2004 г., стp. 8.
(14) ОВ L 94, 31.3.2004 г., стp. 33.
(15) ОВ L 128, 10.5.2001 г., стp. 1.
(16) ОВ L 268, 9.10.2001 г., стp. 8.
(17) ОВ L 141, 24.6.1995 г., стp. 28.
(18) ОВ L 346, 31.12.2003 г., стp. 19.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Част A

Вписвания, посочени в член 8, параграф 2, втора алинея
— На български:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

— На испански:

Retrocesión al titular el …

— На чешки:

Zpětný převod držiteli dne …

— На датски:

tilbageføring til indehaveren den …

— На немски:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

— На естонски:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

— На гръцки:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

— На английски:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

— На френски:

rétrocession au titulaire le …

— На италиански:

retrocessione al titolare in data …

— На латвийски:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

— На литовски:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

— На унгарски:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

— На малтийски:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

— На нидерландски:

aan de titularis geretrocedeerd op …

— На полски:

Retrocesja na właściciela tytularnego

— На португалски:

retrocessão ao titular em …

— На румънски:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

— На словашки:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

— На словенски:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

— На фински:

palautus todistuksenhaltijalle …

— На шведски:

återbördad till licensinnehavaren den …
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Официален вестник на Европейския съюз
Част Б

Вписвания, посочени в член 15, първа алинея
— На български:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

— На испански:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

— На чешки:

Licence GATT — potravinová pomoc

— На датски:

GATT-licens — fødevarehjælp

— На немски:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

— На естонски:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

— На гръцки:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

— На английски:

Licence under GATT — food aid

— На френски:

Certificat GATT — aide alimentaire

— На италиански:

Titolo GATT — aiuto alimentare

— На латвийски:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

— На литовски:

GATT licencija — pagalba maistu

— На унгарски:

GATT-engedély — élelmiszersegély

— На малтийски:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

— На нидерландски:

GATT-certificaat — Voedselhulp

— На полски:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

— На португалски:

Certificado GATT — ajuda alimentar

— На румънски:

Licență GATT — ajutor alimentar

— На словашки:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

— На словенски:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

— На фински:

GATT-todistus — elintarvikeapu

— На шведски:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd
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Официален вестник на Европейския съюз
Част В

Вписвания, посочени в член 32, параграф 2, трета алинея
— На български:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

— На испански:

Se utilizará para liberar la garantía

— На чешки:

K použití pro uvolnění jistoty

— На датски:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

— На немски:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

— На естонски:

Kasutada tagatise vabastamiseks

— На гръцки:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

— На английски:

To be used to release the security

— На френски:

À utiliser pour la libération de la garantie

— На италиански:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

— На латвийски:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

— На литовски:

Naudotinas užstatui grąžinti

— На унгарски:

A biztosíték feloldására használandó

— На малтийски:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

— На нидерландски:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

— На полски:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

— На португалски:

A utilizar para liberar a garantia

— На румънски:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

— На словашки:

Použiť na uvoľnenie záruky

— На словенски:

Uporabiti za sprostitev varščine

— На фински:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

— На шведски:

Att användas för frisläppande av säkerhet
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Официален вестник на Европейския съюз
Част Г

Вписвания, посочени в член 32, параграф 3, първа алинея
— На български:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с
железопътен транспорт или с големи контейнери

— На испански:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario
simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

— На чешки:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro
přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

— На датски:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for
fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

— На немски:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

— На естонски:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt
raudteed mööda või suurtes konteinerites

— На гръцки:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής
διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

— На английски:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit
procedure for carriage by rail or large containers

— На френски:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire
simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

— На италиански:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato
per ferrovia o grandi contenitori

— На латвийски:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru
pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

— На литовски:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba
didelėse talpyklose tvarką

— На унгарски:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton
vagy konténerben

— На малтийски:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

— На нидерландски:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

— На полски:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

— На португалски:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário
simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

— На румънски:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat
pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

— На словашки:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri
tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

— На словенски:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim
režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

— На фински:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai
suurissa konteissa

— На шведски:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.
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Официален вестник на Европейския съюз
Част Д

Вписвания, посочени в член 35, параграф 4, втора алинея
— На български:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или
извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

— На испански:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del
certificado inicial …

— На чешки:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo
původní licence (osvědčení) …

— На датски:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller
partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

— На немски:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der
ursprünglichen Lizenz …

— На естонски:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) —
esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

— На гръцки:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος
πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

— На английски:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number
of original licence (certificate) …

— На френски:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du
certificat initial …

— На италиански:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo
originale …

— На латвийски:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences
(sertifikāta) oriģināla numurs

— На литовски:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato
(licencijos, išrašo) originalo numeris …

— На унгарски:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti
engedély száma

— На малтийски:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa —
numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

— На нидерландски:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) —
nummer van het oorspronkelijke certificaat …

— На полски:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

— На португалски:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número
do certificado inicial

— На румънски:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute —
Numărul licenței (certificatului) originale …

— На словашки:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo
pôvodnej licencie (certifikátu) …

— На словенски:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) —
številka izvirnega dovoljenja …

— На фински:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen
numero …

— На шведски:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på
ursprungslicensen …
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Официален вестник на Европейския съюз
Част Е

Вписвания, посочени в член 41, параграф 1, буква б)
— На български:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия
№…

— На испански:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008;
certificado inicial no …

— На чешки:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

— На датски:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser;
oprindelig licens nr. …

— На немски:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz;
ursprüngliche Lizenz Nr. …

— На естонски:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

— На гръцки:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

— На английски:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence
No …

— На френски:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat
initial no …

— На италиански:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo
originale n. …

— На латвийски:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla
Nr. …

— На литовски:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis;
licencijos originalo Nr. …

— На унгарски:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti
engedély száma: …

— На малтийски:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali
Nru …

— На нидерландски:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

— На полски:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008;
pierwsze świadectwo nr …

— На португалски:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE)
n.o 376/2008; certificado inicial n.o …

— На румънски:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență
originală nr. …

— На словашки:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie
…

— На словенски:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

— На фински:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen
todistus N:o …

— На шведски:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens
nr …
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Официален вестник на Европейския съюз
Част Ж

Вписвания, посочени в член 42, параграф 1, буква а)
— На български:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

— На испански:

Exportación realizada sin certificado

— На чешки:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

— На датски:

Udførsel uden licens/attest

— На немски:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

— На естонски:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

— На гръцки:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

— На английски:

Exported without licence or certificate

— На френски:

Exportation réalisée sans certificat

— На италиански:

Esportazione realizzata senza titolo

— На латвийски:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

— На литовски:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

— На унгарски:

Kiviteli engedély használata nélküli export

— На малтийски:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

— На нидерландски:

Uitvoer zonder certificaat

— На полски:

Wywóz dokonany bez świadectwa

— На португалски:

Exportação efectuada sem certificado

— На румънски:

Exportat fără licență sau certificat

— На словашки:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

— На словенски:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

— На фински:

Viety ilman todistusta

— На шведски:

Exporterad utan licens
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Официален вестник на Европейския съюз
Част З

Вписвания, посочени в член 44, параграф 3, буква а)
— На български:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

— На испански:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

— На чешки:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

— На датски:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

— На немски:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

— На естонски:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

— На гръцки:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

— На английски:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

— На френски:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

— На италиански:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

— На латвийски:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

— На литовски:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

— На унгарски:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

— На малтийски:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

— На нидерландски:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

— На полски:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

— На португалски:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

— На румънски:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

— На словашки:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

— На словенски:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

— На фински:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

— На шведски:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda
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Част И

Вписвания, посочени в член 48, параграф 1, втора алинея
— На български:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

— На испански:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

— На чешки:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

— На датски:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

— На немски:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

— На естонски:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

— На гръцки:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17
και 18

— На английски:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

— На френски:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

— На италиански:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

— На латвийски:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

— На литовски:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

— На унгарски:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

— На малтийски:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

— На нидерландски:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

— На полски:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

— На португалски:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

— На румънски:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

— На словашки:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

— На словенски:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

— На фински:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

— На шведски:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения
Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията
(ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1)
Регламент (ЕО) № 2299/2001
(ОВ L 308, 27.11.2001 г., стр. 19)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 325/2003
(ОВ L 47, 21.2.2003 г., стр. 21)
Регламент (ЕО) № 322/2004
(ОВ L 58, 26.2.2004 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 636/2004
(ОВ L 100, 6.4.2004 г., стр. 25)
Регламент (ЕО) № 1741/2004
(ОВ L 311, 8.10.2004 г., стр. 17)
Регламент (ЕО) № 1856/2005
(ОВ L 297, 15.11.2005 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 410/2006
(ОВ L 71, 10.3.2006 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 1713/2006
(ОВ L 321, 21.11.2006 г., стр. 11)

единствено член 8

Регламент (ЕО) № 1847/2006
(ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 21)

единствено член 4 и приложение IV

Регламент (ЕО) № 1913/2006
(ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52)

единствено член 23

Регламент (ЕО) № 1423/2007
(ОВ L 317, 5.12.2007 г., стр. 36)
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Таблица на съответствието
Регламент (ЕО) № 1291/2000

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, уводни думи

Член 2, уводни думи

Член 2, буква а)

Член 2, буква а)

Член 2, буква б), уводни думи

Член 2, буква б), уводни думи

Член 2, буква б), първо тире

Член 2, буква б), подточка i)

Член 2, буква б), второ тире

Член 2, буква б), подточка ii)

Член 3

Член 3

Член 5, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 4, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 5, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 5, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 5, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 5, параграф 1, първа алинея, четвърто тире

Член 4, параграф 1, първа алинея, буква г)

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 1, трета алинея

Член 4, параграф 1, трета алинея

Член 5, параграфи 2 и 3

Член 4, параграфи 2 и 3

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 3, уводни думи

Член 8, параграф 3, уводни думи

Член 9, параграф 3, първо тире

Член 8, параграф 3, буква а)

Член 9, параграф 3, второ тире

Член 8, параграф 3, буква б)

Член 9, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14, първа и втора алинея

Член 13, параграф 1, първа и втора алинея

Член 14, трета алинея

Член 13, параграф 2

Член 14, четвърта алинея

Член 13, параграф 3

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17
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Регламент (ЕО) № 1291/2000

Настоящият регламент

Член 19

Член 18

Член 20

Член 19

Член 21, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 21, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 20, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 21, параграф 2, първа алинея, първо тире

Член 20, параграф 2, първа алинея, буква а)

Член 21, параграф 2, първа алинея, второ тире

Член 20, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 21, параграф 2, втора алинея

Член 20, параграф 2, втора алинея

Член 22

Член 21

Член 23

Член 22

Член 24

Член 23

Член 25

Член 24

Член 26

Член 25

Член 27

Член 26

Член 28

Член 27

Член 29

Член 28

Член 30

Член 29

Член 31

Член 30

Член 32, параграф 1

Член 31

Член 33, параграф 1

Член 32, параграф 1

Член 33, параграф 2, първа алинея

Член 32, параграф 2, първа алинея

Член 33, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 32, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 33, параграф 2, втора алинея, буква а)

Член 32, параграф 2, втора алинея, буква а)

Член 33, параграф 2, втора алинея, буква б), уводни думи

Член 32, параграф 2, втора алинея, буква б), уводни думи

Член 33, параграф 2, втора алинея, буква б), първо тире

Член 32, параграф 2, втора алинея, буква б), подточка i)

Член 33, параграф 2, втора алинея, буква б), второ тире

Член 32, параграф 2, втора алинея, буква б), подточка ii)

Член 33, параграф 2, втора алинея, буква б), трето тире

Член 32, параграф 2, втора алинея, буква б), подточка iii)

Член 33, параграф 2, трета алинея

Член 32, параграф 2, трета алинея

Член 33, параграф 2, четвърта алинея

Член 32, параграф 2, четвърта алинея

Член 33, параграф 2, пета алинея

Член 32, параграф 2, пета алинея

Член 33, параграф 3, първа алинея

Член 32, параграф 3, първа алинея

Член 33, параграф 3, втора алинея, уводни думи

Член 32, параграф 3, втора алинея, уводни думи

Член 33, параграф 3, втора алинея, първо тире

Член 32, параграф 3, втора алинея, буква а)

Член 33, параграф 3, втора алинея, второ тире

Член 32, параграф 3, втора алинея, буква б)

Член 33, параграф 3, трета алинея

Член 32, параграф 3, трета алинея

Член 33, параграф 4

Член 32, параграф 4
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Настоящият регламент

Член 34

Член 33

Член 35, параграф 1

Член 34, параграф 1

Член 35, параграф 2

Член 34, параграф 2

Член 35, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 34, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 35, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 34, параграф 3, първа алинея, буква а)

Член 35, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 34, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 35, параграф 3, втора алинея

Член 34, параграф 3, втора алинея

Член 35, параграф 3, трета алинея

Член 34, параграф 3, трета алинея

Член 35, параграф 3, четвърта алинея

Член 34, параграф 3, четвърта алинея

Член 35, параграф 4, буква а), първо тире

Член 34, параграф 4

Член 35, параграф 4, буква а), второ тире

Член 34, параграф 5

Член 35, параграф 4, буква б), уводни думи

Член 34, параграф 6, уводни думи

Член 35, параграф 4, буква б), първо тире

Член 34, параграф 6, буква а)

Член 35, параграф 4, буква б), второ тире

Член 34, параграф 6, буква б)

Член 35, параграф 4, буква б), трето тире

Член 34, параграф 6, буква в)

Член 35, параграф 4, буква б), четвърто тире

Член 34, параграф 6, буква г)

Член 35, параграф 4, буква в)

Член 34, параграф 7

Член 35, параграф 4, буква г)

Член 34, параграф 8

Член 35, параграф 5

Член 34, параграф 9

Член 35, параграф 6, първа алинея

Член 34, параграф 10, първа алинея

Член 35, параграф 6, втора алинея, уводни думи

Член 34, параграф 10, втора алинея, уводни думи

Член 35, параграф 6, втора алинея, буква а)

Член 34, параграф 10, втора алинея, буква а)

Член 35, параграф 6, втора алинея, буква б), уводни думи

Член 34, параграф 10, втора алинея, буква б), уводни думи

Член 35, параграф 6, втора алинея, буква б), първо тире

Член 34, параграф 10, втора алинея, буква б), подточка i)

Член 35, параграф 6, втора алинея, буква б), второ тире

Член 34, параграф 10, втора алинея, буква б), подточка ii)

Член 35, параграф 6, втора алинея, буква б), трето тире

Член 34, параграф 10, втора алинея, буква б), подточка iii)

Член 36, параграф 1

Член 35, параграф 1

Член 36, параграф 2, първа алинея

Член 35, параграф 2, първа алинея

Член 36, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 35, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 36, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 35, параграф 2, втора алинея, буква а)

Член 36, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 35, параграф 2, алинея втора, буква б)

Член 36, параграф 3

Член 35, параграф 3

Член 36, параграф 4, първа алинея

Член 35, параграф 4, първа алинея

Член 36, параграф 4, втора алинея

Член 35, параграф 4, втора алинея
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Член 36, параграф 4, трета алинея

Член 35, параграф 5

Член 36, параграф 5, първа алинея, уводни думи

Член 35, параграф 6, първа алинея, уводни думи

Член 36, параграф 5, първа алинея, първо тире

Член 35, параграф 6, първа алинея, буква а)

Член 36, параграф 5, първа алинея, второ тире

Член 35, параграф 6, първа алинея, буква б)

Член 36, параграф 5, втора алинея

Член 35, параграф 6, втора алинея

Член 36, параграф 6

Член 35, параграф 7

Член 36, параграф 7, първа алинея

Член 35, параграф 8, първа алинея

Член 36, параграф 7, втора алинея, уводни думи

Член 35, параграф 8, втора алинея, уводни думи

Член 36, параграф 7, втора алинея, първо тире

Член 35, параграф 8, втора алинея, буква а)

Член 36, параграф 7, втора алинея, второ тире

Член 35, параграф 8, втора алинея, буква б)

Член 36, параграф 7, трета алинея

Член 35, параграф 8, трета алинея

Член 36, параграф 8

Член 35, параграф 9

Член 36, параграф 9

Член 35, параграф 10

Член 36, параграф 10

Член 35, параграф 11

Член 37

Член 36

Член 38, първа алинея, уводни думи

Член 37, първа алинея, уводни думи

Член 38, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 37, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 38, първа алинея, буква а), първо тире

Член 37, първа алинея, буква а), подточка i)

Член 38, първа алинея, буква а), второ тире

Член 37, първа алинея, буква а), подточка ii)

Член 38, първа алинея, буква б)

Член 37, първа алинея, буква б)

Член 38, втора алинея

Член 37, втора алинея

Член 39

Член 38

Член 40

Член 39

Член 41

Член 40

Член 42, параграф 1

Член 41, параграф 1

Член 42, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 41, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 42, параграф 2, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 41, параграф 2, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 42, параграф 2, първа алинея, буква а), първо тире

Член 41, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка i)

Член 42, параграф 2, първа алинея, буква а), второ тире

Член 41, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка ii)

Член 42, параграф 2, първа алинея, букви б) и в)

Член 41, параграф 2, първа алинея, букви б) и в)

Член 42, параграф 2, втора алинея

Член 41, параграф 3

Член 43

Член 42

Член 44, параграф 1, уводни думи

Член 43, параграф 1, уводни думи

Член 44, параграф 1, буква а), уводни думи

Член 43, параграф 1, буква а), уводни думи

Член 44, параграф 1, буква а), първо тире

Член 43, параграф 1, буква а), подточка i)

Член 44, параграф 1, буква а), второ тире

Член 43, параграф 1, буква а), подточка ii)
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Член 44, параграф 1, буква а), трето тире

Член 43, параграф 1, буква а), подточка iii)

Член 44, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 43, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 44, параграф 1, буква б), първо тире

Член 43, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 44, параграф 1, буква б), второ тире

Член 43, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 44, параграф 2

Член 43, параграф 2

Член 45, параграф 1

Член 44, параграф 1

Член 45, параграф 2, уводни думи

Член 44, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 45, параграф 2, буква а), уводни думи

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква а), уводни думи

Член 45, параграф 2, буква а), първо тире

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка i)

Член 45, параграф 2, буква а), второ тире

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква а), подточка ii)

Член 45, параграф 2, буква б), първа алинея, уводни думи

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква б), уводни думи

Член 45, параграф 2, буква б), първа алинея, първо тире

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка i)

Член 45, параграф 2, буква б), първа алинея, второ тире

Член 44, параграф 2, първа алинея, буква б), подточка ii)

Член 45, параграф 2, буква б), втора алинея

Член 44, параграф 2, втора алинея

Член 45, параграф 3

Член 44, параграф 3

Член 46, параграф 1, първа алинея

Член 45, параграф 1, първа алинея

Член 46, параграф 1, втора алинея, уводни думи

Член 45, параграф 1, втора алинея, уводни думи

Член 46, параграф 1, втора алинея, първо тире

Член 45, параграф 1, втора алинея, буква а)

Член 46, параграф 1, втора алинея, второ тире

Член 45, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 46, параграф 1, трета алинея

Член 45, параграф 1, трета алинея

Член 46, параграф 1, четвърта алинея, уводни думи

Член 45, параграф 1, четвърта алинея, уводни думи

Член 46, параграф 1, четвърта алинея, първо тире

Член 45, параграф 1, четвърта алинея, буква а)

Член 46, параграф 1, четвърта алинея, второ тире

Член 45, параграф 1, четвърта алинея, буква б)

Член 46, параграф 1, пета алинея

Член 45, параграф 1, пета алинея

Член 46, параграф 1, шеста алинея

Член 45, параграф 1, шеста алинея

Член 46, параграфи 2, 3 и 4

Член 45, параграфи 2, 3 и 4

Член 46, параграф 5, уводни думи

Член 45, параграф 5, уводни думи

Член 46, параграф 5, първо тире

Член 45, параграф 5, буква а)

Член 46, параграф 5, второ тире

Член 45, параграф 5, буква б)

Член 47

Член 46

Член 49, параграфи 1 и 2

Член 47, параграфи 1 и 2

Член 49, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 47, параграф 3, уводни думи

Член 49, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 47, параграф 3, буква а)

Член 49, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 47, параграф 3, буква б)

Член 49, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 47, параграф 3, буква в)
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Регламент (ЕО) № 1291/2000

Настоящият регламент

Член 49, параграф 3, втора алинея

Член 47, параграф 3, втора алинея

Член 49, параграф 3, трета алинея

Член 47, параграф 3, трета алинея

Член 49, параграф 3, четвърта алинея

Член 47, параграф 3, четвърта алинея

Член 49, параграфи 4 и 5

Член 47, параграфи 4 и 5

Член 49, параграф 6, първа алинея

Член 47, параграф 6, първа алинея

Член 49, параграф 6, втора алинея, уводни думи

Член 47, параграф 6, втора алинея, уводни думи

Член 49, параграф 6, втора алинея, букви а) и б)

Член 47, параграф 6, втора алинея, букви а) и б)

Член 49, параграф 6, втора алинея, буква в)

Член 47, параграф 6, втора алинея, буква г)

Член 49, параграф 6, втора алинея, буква г)

Член 47, параграф 6, втора алинея, буква д)

Член 49, параграф 6, втора алинея, буква д)

Член 47, параграф 6, втора алинея, буква в)

Член 49, параграф 6, от трета до осма алинея

Член 47, параграф 6, от трета до осма алинея

Член 49, параграф 7

Член 47, параграф 7

Член 49, параграф 8, първа алинея

Член 47, параграф 8, първа алинея

Член 49, параграф 8, втора алинея, уводни думи

Член 47, параграф 8, втора алинея, уводни думи

Член 49, параграф 8, втора алинея, първо тире

Член 47, параграф 8, втора алинея, буква а)

Член 49, параграф 8, втора алинея, второ тире

Член 47, параграф 8, втора алинея, буква б)

—

Член 47, параграф 9, уводни думи

Член 49, параграф 9, букви от а) до г)

Член 47, параграф 9, букви от а) до г)

Член 49, параграф 10

Член 47, параграф 3, пета алинея

Член 50

Член 48

Член 51

—

—

Член 49

Член 52, параграф 1

Член 50

Член 52, параграф 2

—

Приложение I

Приложение I

Приложение Ia

Приложение III, част A

Приложение Iб

Приложение III, част Б

Приложение Iв

Приложение III, част В

Приложение Iг

Приложение III, част Г

Приложение Iд

Приложение III, част Д

Приложение Iе

Приложение III, част Е

Приложение Iж

Приложение III, част Ж

Приложение Iз

Приложение III, част З

Приложение Iи

Приложение III, част И

Приложение II

—

Приложение III, части от A до И

Приложение II, части от A до И

Приложение III, части от K до Н

Приложение II, части от Й до M

—

Приложение IV

—

Приложение V
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 377/2008 НА КОМИСИЯТА
от 25 април 2008 година
за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково
изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се
използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за
събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия
(текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(6)

Регламент (ЕО) № 577/98, изменен с Регламент (ЕО)
№ 1372/2007 на Европейския парламент и на Съвета
прави задължително предаването на променливата „възнаграждения от основната работа“. Следователно кодификацията на променливите следва да бъде изменена.

(7)

Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията за прилагане
на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в
Общността по отношение на кодификацията, която ще
се използва за предаване на данни от 2006 г. нататък и
на използването на подизвадка за събиране на данни по
структурните променливи (2), определя кодификацията,
която ще се използва за предаване на данни от 2006 г.
нататък. Въпреки това, е необходимо да се измени схемата
за кодиране от 2009 г. нататък, за да се вземат предвид
промените в двете променливи (област на най-високото
ниво на успешно завършено образование или обучение
и месечно възнаграждение от основната работа) с цел да
се адаптират съответно колоните за предаване и да се
коригират някои грешки от филтъра и пропуски в други
променливи. Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията
следва да бъде отменен, считано от 1 януари 2009 г.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Статистическия програмен
комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом (3),
на Съвета,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март
1998 г. относно организацията на извадково изследване на
работната сила в Общността (1) и по-специално член 1 и член
4, параграф 3 от него,
като има предвид че:

(1)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 577/98 изисква в случай на
непрекъснато изследване от Комисията, да изготви списък
със седмиците, включени в референтните тримесечия на
извадковото изследване.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 577/98 са необходими мерки за прилагане с цел определяне на кодификацията на променливите, която ще се
използва за предаване на данни.

(3)

Съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 577/98
от характеристиките на изследването, които трябва да
бъдат изследвани само като годишни средни стойности с
референтен период от 52 седмици, а не като тримесечни
средни стойности, може да бъде идентифициран списък от
променливи, наричани по-долу „структурни променливи“.
Следователно следва да бъдат определени условията за
използване на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(4)

С оглед важността на данните за заетостта и безработицата, общите стойности на тези индикатори следва да
бъдат съвместими независимо дали те са произведени от
годишната подизвадка или на основата на средногодишните стойности от четирите тримесечни пълни
извадки.

Структурни променливи
Условията за използване на подизвадка за събиране на данни по
структурните променливи са определени в приложение I.

Член 2
Референтни тримесечия

С оглед важността на събраните данни в ad hoc модулите
тази информация следва да бъде съвместима с всяка друга
променлива от изследването.

Определението на референтните тримесечия, което се прилага от
2009 г., е определено в приложение II.

(1) ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1372/2007 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 42).

(2) ОВ L 71, 17.3.2005 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 973/2007 (ОВ L 216, 21.8.2007 г., стр. 10).
(3) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(5)
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Член 3
Кодификация

Кодовете на променливите, които ще се използват за предаване на данни от 2009 г. нататък, са определени в
приложение III.
Член 4
Отмяна
Регламент (ЕО) № 430/2005 се отменя, считано от 1 януари 2009 г.
Член 5
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.
За Комисията
Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗВАДКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ
1. Годишни/тримесечни променливи
Думата „годишно“ в колона „Периодичност“ на кодификацията, определена в приложение III, идентифицира структурните
променливи, които факултативно трябва да бъдат изследвани само като годишни средни стойности, като се използва
подизвадка от независими наблюдения с референтен период от 52 седмици, а не като тримесечни средни стойности.
Основните променливи, които трябва да се изследват всяко тримесечие, са идентифицирани като изследвани „тримесечно“.
2. Представителност на резултатите
За структурните променливи относителната стандартна грешка (без да се взема предвид отражението на модела на
извадката) на всяка годишна оценка, представляваща 1 % или повече от населението в трудоспособна възраст, не трябва
да надвишава:
а) 9 % за страни с население между 1 милион и 20 милиона жители и,
б) 5 % за страни с население 20 милиона или повече жители.
Страни с население под 1 милион жители се освобождават от тези изисквания за точност и структурните променливи се
събират за цялата извадка, освен ако извадката не отговаря на изискванията, посочени в буква а).
При страни, които използват подизвадка за събиране на данни по структурните променливи, ако се използва повече от една
поредност, общата използвана подизвадка се състои от независими наблюдения.
3. Съвместимост на общите стойности
Осигурява се съвместимост между общите стойности от подизвадката и годишните средни стойности от пълното изследване
по отношение на заетост, безработица и неактивно население по пол и за следните възрастови групи: от 15 до 24, от 25 до
34, от 35 до 44, от 45 до 54, 55 +.
4. Ad hoc модули
Извадката, използвана за събиране на информация по ad hoc модули, също осигурява информация по структурните
променливи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ТРИМЕСЕЧИЯ

а) Тримесечията на всяка година се отнасят за дванадесетте месеца на годината, така че януари, февруари и март
принадлежат на първото тримесечие, април, май и юни на второто тримесечие, юли, август и септември на третото
тримесечие, а октомври, ноември и декември на четвъртото тримесечие.
б) Референтните седмици се разпределят по референтните тримесечия, така че една седмица принадлежи на тримесечието,
определено в буква а), към което принадлежат най-малко четири дена от нея, освен ако това не води до първо
тримесечие на годината, състоящо се от само 12 седмици. Когато това се случи, тримесечията на въпросната година
ще бъдат формирани от последователни блокове от по 13 седмици.
в) Когато, съгласно буква б), едно тримесечие се състои от 14 седмици вместо от 13 седмици, държавите-членки следва да
се опитат да разпрострат извадката до всичките 14 седмици.
г) Ако не е възможно да се разпростре извадката, така че да обхване всичките 14 седмици на тримесечието, засегнатата
държава-членка може да пропусне една седмица от това тримесечие (т.е да не я включи в извадката). Седмицата, която
се пропуска, следва да бъде типична по отношение на безработица, заетост и средни фактически изработени часове, и
следва да бъде част от месец, съдържащ пет четвъртъка.
д) Първото тримесечие на 2009 г. започва в на 29 декември 2008 г. (понеделник).
До края на 2011 г. държавите-членки, които провеждат изследването на работната сила наред с други изследвания като
едно интегрирано изследване, могат да определят началото на референтните тримесечия с една седмица по-рано от
посочените в букви а), б) и д).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
КОДИФИКАЦИЯ
Име

Колона

Периодичност

Код

Описание

Филтър/Забележки

ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
HHSEQNUM

1/2

ТРИМЕСЕЧНО

Пореден номер на лицето в домакинството
(номерът остава еднакъв за всички поредности)
01-98

HHLINK

HHSPOU

HHFATH

HHMOTH

SEX

YEARBIR

3

4/5

6/7

8/9

10

11/14

ГОДИШНО
1

Референтно лице

2

Съпруг/а (или съжителстващ партньор) на референтното лице

3

Дете на референтното лице (или на неговия/ата
съпруг/а или съжителстващ партньор)

4

Роднина по възходяща линия на референтното
лице (или на неговия/ата съпруг/а или съжителстващ партньор)

5

Друг роднина

6

Други

9

Неприложимо (HHTYPE≠1,3)
Пореден номер на съпруга/та или на съжителстващия партньор

01-98

Пореден номер на съпруга/та или на съжителстващия партньор в домакинството

99

Не се прилага (лицето не принадлежи на частно
домакинство или няма партньор, или
партньорът не принадлежи към частно домакинство)

ГОДИШНО

Пореден номер на бащата
01-98

Пореден номер на бащата в домакинството

99

Неприложимо (лицето не принадлежи на частно
домакинство или бащата не принадлежи на
частно домакинство)

ГОДИШНО

Пореден номер на майката
01-98

Пореден номер на майката в домакинството

99

Неприложимо (лицето не принадлежи на частно
домакинство или майката не принадлежи на
частно домакинство)

ТРИМЕСЕЧНО

ТРИМЕСЕЧНО

Двуцифрен пореден номер, определен на всеки
член от домакинството
Връзка с референтното лице в домакинството

ГОДИШНО

всички

Пол
1

Мъжки

2

Женски
Година на раждане
Вписват се 4-те цифри от годината на раждане

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

HHTYPE=1,3

всички

всички
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Колона

15

16

17/18

Периодичност

Код

ТРИМЕСЕЧНО

Описание

Дата на раждане във връзка с края на референтния период
1

Рождения ден на лицето е между 1 януари и
края на референтната седмица

2

Рождения ден на лицето е след края на референтната седмица

ГОДИШНО

Семеен статус
1

Неженен/неомъжена

2

Женен/омъжена

3

Вдовец/вдовица

4

Разведен/а или законно разделени

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Националност

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

всички

всички

всички

За кодирането виж класификацията на страните
по ISO
YEARESID

COUNTRYB

19/20

21/22

ТРИМЕСЕЧНО

Години на пребиваване в тази страна
00

Роден/а в тази страна

01-99

Години на пребиваване в тази страна

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Страна по месторождение

всички

YEARESID≠00

За кодирането виж класификацията на страните
по ISO

PROXY

23

99

Неприложимо (колона 19/20=00)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Характер на участието в изследването
1

Пряко участие

2

Участие чрез друг член на домакинството

9

Неприложимо (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

всички над 15-годишна
възраст

ТРУДОВ СТАТУС
WSTATOR

24

ТРИМЕСЕЧНО

Трудов статус през референтната седмица
1

Лицето е извършвало някаква работа срещу
заплащане или печалба – един час или повече
(включително семейните работници, но като се
изключат лицата на задължителна военна или
обществена служба)

2

Лицето не е работило, но има работа или
стопанска дейност, от която той/тя е отсъствал/а
през референтната седмица (включително
семейните работници, но като се изключат
лицата на задължителна военна или обществена
служба)

всички над 15-годишна
възраст

26.4.2008 г.

Име

NOWKREAS

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

25/26

Периодичност

Код

Описание

3

Лицето не е било на работа поради уволнение

4

Лицето е на задължителна военна или обществена служба

5

Друго (лице на 15 или повече години), което
нито работи, нито има работа или стопанска
дейност през референтната седмица

9

Неприложимо (дете под 15-годишна възраст)

ТРИМЕСЕЧНО

Причина, поради която лицето не е работило,
въпреки че е имало работа
00

Лошо време

01

Застой в работата поради технически или
икономически причини

02

Трудов спор

03

Училищно образование или обучение

04

Собствено заболяване, нараняване или временно
увреждане

05

Отпуск по майчинство

06

Родителски отпуск

07

Празници

08

Компенсационен отпуск (в рамките на сумарно
отчитане на работното време (или на трудов
договор за определен брой часове, изработвани
годишно)

09

Други причини (например, лични или семейни
задължения)

99

Неприложимо (WSTATOR=1,3-5,9)

L 114/63

Филтър/Забележки

WSTATOR=2

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНАТА
РАБОТА
STAPRO

SIGNISAL

27

28

ТРИМЕСЕЧНО

Професионален статус
1

Самостоятелно заето лице с работници и
служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и
служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Продължаване на получаване на възнаграждение
или заплата
1

Лицето е отсъствало до 3 месеца включително

2

Лицето е отсъствало повече от 3 месеца и
получава възнаграждение, заплата или социални
добавки, отговарящи на половината или повече
от половината от заплатата

3

Лицето е отсъствало повече от 3 месеца и
получава възнаграждение, заплата или социални
добавки, отговарящи на по-малко от половината
от заплатата

WSTATOR=1,2

(WSTATOR=2 и
NOWKREAS≠04 и
NOWKREAS≠05 и
STAPRO=3) или
WSTATOR=3

L 114/64

Име

NACE3D

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

29/31

Периодичност

Код

Описание

4

Не знае

9

Неприложимо (WSTATOR≠2 или
NOWKREAS=04 или NOWKREAS=05 или
STAPRO≠3) и WSTATOR≠3

ТРИМЕСЕЧНО

Икономическа дейност на местната единица

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

WSTATOR=1,2

NACE, Rev. 2, кодиран на 2-цифрено или при
възможност, на 3-цифрено ниво

ISCO4D

32/35

000

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Професия

WSTATOR=1,2

ISCO-88 (COM), кодиран на 3-цифрено или
при възможност, на 4-цифрено ниво

SUPVISOR

SIZEFIRM

COUNTRYW

36

37/38

39/40

9999

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Контролни отговорности
1

Да

2

Не

9

STAPRO≠3

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Брой на лицата, работещи в местната
единица
01-10

Точен брой на лицата, ако е между 1 и 10

11

11—19 лица

12

20—49 лица

13

50 лица или повече

14

Не знае, но по-малко от 11 лица

15

Не знае, но повече от 10 лица

99

Не се прилага (STAPRO=2,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Страна по местоработата

STAPRO=3

STAPRO=1,3,4, празно

WSTATOR=1,2

За кодирането виж класификацията на страните
по ISO

REGIONW

41/42

99

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Регион по месторабота
NUTS 2
99

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

WSTATOR=1,2

26.4.2008 г.

Име

YSTARTWK

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

43/46

Периодичност

Код

ТРИМЕСЕЧНО

Описание

Година, през която лицето е започнало работа
за този работодател или като самостоятелно
заето

L 114/65

Филтър/Забележки

WSTATOR=1,2

Вписват се 4-те цифри на съответната година

MSTARTWK

WAYJFOUN

FTPT

FTPTREAS

47/48

49

50

51

9999

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Месец, през който лицето е започнало работа
за този работодател или като самостоятелно
заето
01-12

Вписва се номерът на съответния месец

99

Не се прилага (YSTARTWK=9999, празно или
REFYEAR-YSTARTWK>2)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Участие на публичната служба по заетостта в
който и да е момент при намиране на
сегашната работа
0

Не

1

Да

9

STAPRO≠3 или е започнало тази работа преди
повече от 1 година

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Разграничение пълно/непълно работно време
1

Работа на пълно работно време

2

Работа на непълно работно време

9

WSTATOR≠1,2

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Основания за работа на непълно работно време

YSTARTWK≠9999,
празно и REFYEARYSTARTWK<=2

STAPRO=3 &
започнало е тази работа
през последните 12
месеца

WSTATOR=1,2

FTPT=2

Лицето е започнало работа на непълно работно
време, понеже:

TEMP

52

1

Лицето преминава курс на училищно образование или обучение

2

Поради собствено заболяване или увреждане

3

Полагане на грижи за деца или нетрудоспособни
възрастни

4

Други лични или семейни причини

5

Лицето не е могло да намери работа на пълно
работно време

6

Поради други причини

9

Не се прилага (FTPT≠2)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Постоянство на работното място
1

Лицето има постоянна работа или безсрочен
трудов договор

2

Лицето е на временна работа/срочен трудов
договор

STAPRO=3

L 114/66

Име

TEMPREAS

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

53

Периодичност

Код

Описание

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Причини лицето да има временна работа/
срочен трудов договор

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

TEMP=2

Лицето е на временна работа/със срочен трудов
договор, понеже:

TEMPDUR

TEMPAGCY

54

55

1

Това е договор, включващ срок на обучение
(чираци, стажанти, помощник-изследователи и
т.н.)

2

Лицето не може да намери постоянна работа

3

Лицето не желае постоянна работа

4

Това е договор с изпитателен срок

9

Не се прилага (TEMP≠2)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Обща продължителност на временната работа
или на работата на срочен трудов договор
1

По-малко от месец

2

1—3 месеца

3

4—6 месеца

4

7—12 месеца

5

13—18 месеца

6

19—24 месеца

7

25—36 месеца

8

Повече от 3 години

9

Неприложимо (TEMP≠2)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Договор с агенция за временна работа
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

TEMP=2

STAPRO=3

НЕТИПИЧНА РАБОТА
SHIFTWK

56

ГОДИШНО

Работа на смени
1

Лицето работи на смени

3

Лицето никога не работи на смени

9

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

STAPRO=3

26.4.2008 г.

Име

EVENWK

NIGHTWK

SATWK

SUNWK

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

57

58

59

60

Периодичност

Код

ГОДИШНО

Описание

Работа вечерно време
1

Лицето обикновено работи вечерно време

2

Лицето понякога работи вечерно време

3

Лицето никога не работи вечерно време

9

Неприложимо (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Нощен труд
1

Лицето обикновено полага нощен труд

2

Лицето понякога работи през нощта

3

Лицето никога не работи през нощта

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Работа в събота
1

Лицето обикновено работи в събота

2

Лицето понякога работи в събота

3

Лицето никога не работи в събота

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Работа в неделя
1

Лицето обикновено работи в неделя

2

Лицето понякога работи в неделя

3

Лицето никога не работи в неделя

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

L 114/67

Филтър/Забележки

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

ИЗРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ
HWUSUAL

HWACTUAL

61/62

63/64

ТРИМЕСЕЧНО

Брой часове седмично, изработвани на
основното работно място
00

Нормалното работно време не може да бъде
посочено, понеже варира значително през
различните седмици и месеци

01-98

Брой часове, обикновено изработвани на
основното работно място

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Брой часове, действително отработени през
референтната седмица на основната месторабота
00

Лице, което има работа или стопанска дейност,
но не е извършвало никаква работа по основната
дейност през референтната седмица

WSTATOR=1,2

WSTATOR=1,2

L 114/68

Име

HWOVERP

HWOVERPU

HOURREAS

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

65/66

67/68

69/70

Периодичност

Код

26.4.2008 г.

Описание

Филтър/Забележки

01-98

Фактическо работно време (в часове) на
основната работа през референтната седмица

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Платен извънреден труд през референтната
седмица на основната месторабота
00-98

Платен извънреден труд (в часове)

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Неплатен извънреден труд през референтната
седмица на основната работа
00-98

Неплатен извънреден труд (в часове)

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Основна причина за разликата между фактическото работно време през референтната
седмица и нормалното работно време на
лицето
Лицето е работило повече от обикновеното
вследствие на:
01

— променливо работно
гъвкаво работно време)

16

— извънреден труд

02

— други причини

време

(например,

Лицето е работило по-малко от обикновеното
вследствие на:
03

— лошо време

04

— застой в работата поради технически или
икономически причини

05

— трудов спор

06

— образование или обучение

07

— променливо работно
гъвкаво работно време)

08

— собствена болест, нараняване или временно
увреждане

09

— отпуск по майчинство или родителски
отпуск

10

— специален отпуск по лични или семейни
причини

11

— годишен отпуск

12

— празник

13

— започване/промяна на местоработата през
референтната седмица

14

— прекратяване на работата без започване на
нова през референтната седмица

15

— други причини

97

Лицето е отработило обикновения брой часове
през референтната седмица (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

време

(например,

STAPRO=3

STAPRO=3

HWUSUAL=00-98 &
HWACTUAL=00-98 &
WSTATOR=1

26.4.2008 г.

Име

WISHMORE

WAYMORE

HWWISH

HOMEWK

LOOKOJ

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

71

72

73/74

75

76

Периодичност

Код

Описание

98

Лице, чието работно време варира значително
през различните седмици и месеци и което не е
посочило причина за разминаване между
фактическото и нормалното работно време
(HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Не се прилага (WSTATOR=2-5,9 или
HWUSUAL=празно или HWACTUAL=празно)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Желае да работи повече от настоящото
работно време
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5, 9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Начини за лице, което иска да работи повече
часове
1

Чрез допълнителна месторабота

2

Чрез работа с по-голям брой часове, отколкото
на настоящата работа

3

Само на настоящата работа

4

По който и да е от горепосочените начини

9

Неприложимо (WISHMORE≠1)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Общ брой часове, които лицето би желало да
работи
01-98

Общ брой часове, които лицето би желало да
работи

99

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Надомна работа
1

Лицето обикновено работи вкъщи

2

Лицето понякога работи вкъщи

3

Лицето никога не работи вкъщи

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Търсене на друга работа
0

Лицето не търси друга работа

1

Лицето търси друга работа

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

L 114/69

Филтър/Забележки

(WSTATOR=1 или
WSTATOR=2)

WISHMORE=1

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

L 114/70

Име

LOOKREAS

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

77

Периодичност

Код

ГОДИШНО

26.4.2008 г.

Описание

Филтър/Забележки

Причини за търсене на друга работа

LOOKOJ=1

1

— поради риск от загуба или прекратяване на
настоящата работа

2

— временния характер на настоящата работа

3

— търсене на допълнителна работа
допълване на времето, отработвано на
настоящата работа

4

— търсене на работа с по-продължително
работно време, отколкото настоящата работа

5

— търсене на работа с по-малко работно време,
отколкото настоящата работа

6

— поради желание за по-добри условия на
труд (например, заплащане, работно време
или време на пътуване, качество на работата)

7

— други причини

9

Не се прилага (LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

за

ВТОРА МЕСТОРАБОТА
EXIST2J

STAPRO2J

NACE2J2D

78

79

80/81

ТРИМЕСЕЧНО

Наличие на повече от една месторабота или
стопанска дейност
1

Лицето е имало само една месторабота или
стопанска дейност през референтната седмица

2

Лицето е имало повече от една месторабота или
стопанска дейност през референтната седмица
(не в резултат на промяна на работата или
стопанската дейност)

9

Не се прилага (WSTATOR=3-5,9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Професионален статус (на втората месторабота)
1

Самостоятелно заето лице с работници и
служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и
служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (EXIST2J=1,9 празно)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Икономическа дейност на местната единица
(по втората месторабота)

WSTATOR=1 или
WSTATOR=2

EXIST2J=2

EXIST2J=2

NACE Rev. 2

HWACTUA2

82/83

00

Не се прилага (EXIST2J=1,9 празно)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Брой часове, действително отработени през
референтната седмица на втората месторабота
00

Лицето не е работило на втората месторабота
през референтната седмица

EXIST2J=2

26.4.2008 г.

Име

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

Периодичност

Код

Описание

01-98

Брой часове, действително отработени на втората
месторабота през референтната седмица

99

Не се прилага (EXIST2J=1,9, празно)

празно

Без отговор

L 114/71

Филтър/Забележки

ПРЕДИШЕН ТРУДОВ ОПИТ НА НЕЗАЕТО
ЛИЦЕ
EXISTPR

YEARPR

84

85/88

ТРИМЕСЕЧНО

Наличие на предишен трудов опит
0

Лицето никога не е било заето (напълно
случайната работа, като например работа през
ваканция, задължителна военна служба или
служба в общността, не се счита за заетост)

1

Лицето вече е било със статут на заето (напълно
случайната работа, като например работа през
ваканция, задължителна военна служба или
служба в общността, не се счита за заетост)

9

Не се прилага (WSTATOR=1,2 или 9)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Последна година, през която лицето е работило

WSTATOR=3-5

EXISTPR=1

Впишете 4-те цифри на последната година, през
която лицето е работило

MONTHPR

LEAVREAS

89/90

91/92

9999

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Последен месец, през който лицето е работило
01-12

Впишете номера на последния месец, през който
лицето е работило

99

Не се прилага (YEARPR=9999, празно или
REFYEAR-YEARPR>2)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Основна причина за напускане на последната
работа или стопанска дейност
00

Уволнение или съкращение

01

Изтичане на срочен трудов договор

02

Полагане на грижи за деца или нетрудоспособни
възрастни

03

Други лични или семейни отговорности

04

Собствено заболяване или увреждане

05

Образование или обучение

06

Ранно пенсиониране

07

Нормално пенсиониране

08

Задължителна военна служба или служба в
общността

09

Други причини

YEARPR≠9999, празно
& REFYEARYEARPR<=2

EXISTPR=1 и
REFYEAR-YEARPR<8

L 114/72

Име

STAPROPR

NACEPR2D

ISCOPR3D

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

93

94/95

96/98

Периодичност

ТРИМЕСЕЧНО, само
ако
лицето
е
работило
през
последните 12 месеца
ГОДИШНО в противен
случай

ТРИМЕСЕЧНО, само
ако
лицето
е
работило
през
последните 12 месеца
ГОДИШНО в противен
случай

ТРИМЕСЕЧНО, само
ако
лицето
е
работило
през
последните 12 месеца
ГОДИШНО в противен
случай

Код

Описание

99

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или
EXISTPR=1 и не е работило през последните 8
години)

празно

Без отговор
Професионален статус на последната работа

1

Самостоятелно заето лице с работници и
служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и
служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно или
EXISTPR=1 и не е работило през последните 8
години)

празно

Без отговор
Икономическа дейност на местната единица, в
която лицето последно е работило

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

EXISTPR=1 и
REFYEAR-YEARPR<8

EXISTPR=1 и
REFYEAR-YEARPR<8

NACE Rev. 2
00

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или
EXISTPR=1 и не е работило през последните 8
години)

празно

Без отговор
Длъжност на последната работа
ISCO-88 (COM)

999

Не се прилага (EXISTPR=0,9, празно, или
EXISTPR=1 и не е работило през последните 8
години)

празно

Без отговор

EXISTPR=1 и
REFYEAR-YEARPR<8

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
SEEKWORK

SEEKREAS

99

100

ТРИМЕСЕЧНО

Търсене на работа през последните четири
седмици
1

Лицето вече е намерило работа, която ще
започне най-много в 3 месечен срок

2

Лицето вече е намерило работа, която ще
започне след повече от 3 месеца и не търси
работа

3

Лицето не търси работа и не е намерило работа,
която да започне по-късно

4

Лицето търси работа

9

Не се прилага (WSTATOR=1,2 или 9 и
SIGNISAL≠3) или възраст 75 или повече

ГОДИШНО

Причини, поради които лицето не търси
работа
Лицето не търси работа:
1

— понеже очаква да бъде поканено да се върне
на работа (съкратени лица)

2

— поради собствено заболяване или увреждане

(WSTATOR=3-5 или
SIGNISAL=3) и
Възраст<75

SEEKWORK=3

26.4.2008 г.

Име

SEEKTYPE

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

101

Периодичност

Код

Описание

3

— поради отглеждане на деца или грижа за
нетрудоспособни възрастни

4

— поради други лични или семейни отговорности

5

— поради образование или обучение

6

— поради пенсиониране

7

— поради убеждение, че няма такава работа

8

— поради други причини

9

Не се прилага (SEEKWORK≠3)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Вид на търсената (или намерената) работа
Търсената работа (за SEEKWORK=1, 2 намерена
работа) е:
1

L 114/73

Филтър/Забележки

SEEKWORK=1,2,4 или
LOOKOJ=1

като самостоятелно заето лице
като работник или служител:

SEEKDUR

102

2

— и се търси само работа на пълно работно
време (или вече е намерена)

3

— и се търси работа на пълно работно време,
но ако няма, лицето ще приеме работа на
непълно работно време

4

— и се търси работа на непълно работно време,
но ако няма, лицето ще приеме работа на
пълно работно време

5

— и се търси само работа на непълно работно
време (или вече е намерена)

6

— и лицето не е посочило, дали търси (или
вече е намерило) работа на пълно или
непълно работно време

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,2,4 и
LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Продължителност на търсенето на работа
0

Търсенето още не е започнало

1

По-малко от 1 месец

2

1—2 месеца

3

3—5 месеца

4

6—11 месеца

5

12—17 месеца

6

18—23 месеца

7

24—47 месеца

8

4 години или повече

SEEKWORK=1,4 или
LOOKOJ=1

L 114/74

Име

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

Периодичност

Код

Описание

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,4 и LOOKOJ≠1)

празно

Без отговор

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

НАЧИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ ЗА
НАМИРАНЕ НА РАБОТА
METHODA

METHODB

METHODC

METHODD

METHODE

METHODF

METHODG

METHODH

103

104

105

106

107

108

109

110

ТРИМЕСЕЧНО

Обръщане към публичната служба по
заетостта за намиране на работа
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Обръщане към частна агенция за заетост за
намиране на работа
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето е кандидатствало при работодатели
пряко
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето е запитвало приятели, роднини,
синдикати и т.н.
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето е подало или отговорило на обява във
вестници или списания
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето е проверявало обяви във вестници или
списания
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето се е явило на тест, интервю или изпит
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето е търсило земя, помещение или
оборудване
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

26.4.2008 г.

Име

METHODI

METHODJ

METHODK

METHODL

METHODM

WANTWORK

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

111

112

113

114

115

116

Периодичност

Код

ТРИМЕСЕЧНО

Описание

Лицето е търсило разрешителни, лицензи,
финансови средства
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето очаква резултати от кандидатстване
за работа
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето очаква повикване от публичната
служба по заетостта
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Лицето очаква резултати от конкурс за
назначаване в публичния сектор
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Използван е друг начин
0

Не

1

Да

9

Не се прилага (SEEKWORK≠4 и LOOKOJ≠1)

ТРИМЕСЕЧНО

Желание за работа на лице, което не търси
работа

L 114/75

Филтър/Забележки

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=4 или
LOOKOJ=1

SEEKWORK=3

Лицето не търси работа:

AVAILBLE

117

1

— но независимо от това би желало да има
работа

2

— и не желае да има работа

9

Не се прилага (SEEKWORK≠3)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Готовност за започване на работа в рамките
на две седмици
Ако в момента се появи възможност за работа:
1

Лицето би могло да започне работа незабавно (в
2-седмичен срок)

2

Лицето не би могло да започне работа незабавно
(в 2-седмичен срок)

9

Не се прилага (SEEKWORK≠1,4 и
WANTWORK≠1, празно и WISHMORE≠1)

SEEKWORK=1,4 или
WANTWORK=1,
празно или
WISHMORE=1

L 114/76

Име

AVAIREAS

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

118

Периодичност

Код

ГОДИШНО

Описание

Причини лицето да няма готовност за
започване на работа в 2-седмичен срок

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

AVAILBLE=2

Лицето не би могло да започне работа незабавно
(в 2-седмичен срок):

PRESEEK

NEEDCARE

119

120

1

— понеже той/тя трябва да завърши образование или обучение

2

— понеже той/тя трябва да завърши задължителна военна служба или служба в
общността

3

— защото той/тя не може да напусне сегашната
работа в двуседмичен срок поради предизвестие

4

— поради лични или семейни отговорности
(включително майчинство)

5

— поради собствено заболяване или нетрудоспособност

6

— поради други причини

9

Не се прилага (AVAILBLE≠2)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Положение непосредствено преди лицето да
започне да търси работа (или очаква започването на новата работа)
1

Лицето е работило (включително стажанти и
практиканти)

2

Лицето е било на редовно обучение (с
изключение на стажанти, практиканти)

3

Лицето е било на задължителна военна служба
или служба в общността

4

Лицето има домашни/семейни задължения

5

Други (например, пенсионер)

9

Не се прилага (SEEKWORK=3,9)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Необходимост от социални заведения
Лицето не търси работа или работи на непълно
работно време, понеже:
1

няма подходящи детски заведения или лицето
не може да си ги позволи

2

няма подходящи заведения за болни хора, хора
с увреждания, стари хора или лицето не може
да си ги позволи

3

няма подходящи детски заведения, както и
заведения за болни хора, хора с увреждания,
стари хора или лицето не може да си ги позволи

4

социалните заведения не са повлияли избора за
работа на непълно работно време или лицето не
търси работа

9

Не се прилага (FTPTREAS≠3 и SEEKREAS≠3)

празно

Без отговор

SEEKWORK=1,2,4

FTPTREAS=3 или
SEEKREAS=3

26.4.2008 г.

Име

REGISTER

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

121

Периодичност

Код

ГОДИШНО

Описание

Регистрация в публичната служба по
заетостта
1

Лицето е регистрирано в публичната служба по
заетостта и получава обезщетение или помощ

2

Лицето е регистрирано в публичната служба по
заетостта, но не получава обезщетение или
помощ

3

Лицето не е регистрирано в публичната служба
по заетостта, но получава обезщетение или
помощ

4

Лицето не е регистрирано в публичната служба
по заетостта и не получава обезщетение или
помощ

9

Не се прилага (лице на възраст под 15 години
или над 75 години)

празно

Без отговор

L 114/77

Филтър/Забележки

всички на възраст
15—74 години

ОСНОВЕН ТРУДОВ СТАТУС
MAINSTAT (по избор)

122

ГОДИШНО

Основен статус
1

Лицето извършва работа или професия, включително неплатена работа за семейната
стопанска дейност или предприятие, включително стаж или платена практика и т.н.

2

Безработно лице

3

Ученик, студент, по-нататъшно обучение,
неплатен трудов опит

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице,
или лице, което се е отказало от извършване на
стопанската си дейност

5

Лице с трайни увреждания

6

Лицето отбива задължителна военна служба

7

Лицето изпълнява домашни задължения

8

Друго неактивно лице

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

всички над 15-годишна
възраст

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
EDUCSTAT

EDUCLEVL

123

124

ТРИМЕСЕЧНО

Учащ или стажант редовно обучение през
последните четири седмици
1

Лицето е било учащ или стажант

3

Лицето учи редовно обучение, но е във ваканция

2

Лицето не е било учащ или стажант

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Равнище на това образование или обучение
1

ISCED 1

2

ISCED 2

всички над 15-годишна
възраст

EDUCSTAT=1 или 3

L 114/78

Име

EDUCFILD (по избор)

COURATT

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

125/127

128

Периодичност

Код

Описание

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Не се прилага (EDUCSTAT=2,9, празно)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Област на това образование или обучение
000

Общи програми

100

Обучение на учители и образователна наука

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право

400

Наука, математика и информатика

420

Природни науки (включително биология и
науки за околната среда)

440

Физични науки (включително физика, химия и
науки за земята)

460

Математика и статистика

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

500

Инженерство, производство и строителство

600

Земеделие и ветеринарно дело

700

Здраве и социално дело

800

Услуги

900

Неизвестно

999

Неприложимо (EDUCSTAT=2,9, празно или
EDUCLEVL≠(3—6)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

През последните четири седмици посещавали ли
сте някакви курсове, семинари, конференции или
сте получавали частни уроци и инструктажи
извън системата на редовно образование (подолу посочени като „учебни дейности“?
1

Да

2

Не

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

EDUCSTAT=1 или 3 и
EDUCLEVL=3 to 6

Всички над 15-годишна
възраст

BG

26.4.2008 г.

Име

Колона

COURLEN

129/131

COURPURP (по избор)

COURFILD (по избор)

COURWORH
избор)

Официален вестник на Европейския съюз

(по

132

133/135

136

Периодичност

Код

ТРИМЕСЕЧНО

Описание

Брой часове, използвани за учебни дейности през
последните четири седмици
3 цифри

Брой часове

999

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Цел на последната учебна дейност
1

Предимно свързана с работата (професионална)

2

Предимно лична/социална

9

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Област на последната учебна дейност
000

Общи програми

100

Обучение на учители и образователна наука

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право

400

Наука, математика и информатика

420

Природни науки (включително биология и
науки за околната среда)

440

Физични науки (включително физика, химия и
науки за земята)

460

Математика и статистика

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

500

Инженерство, производство и строителство

600

Земеделие и ветеринарно дело

700

Здраве и социално дело

800

Услуги

900

Неизвестно

999

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Дали последната учебна дейност е извършена
през платеното работно време?
1

Само през платеното работно време

2

Предимно през платеното работно време

3

Предимно извън платеното работно време

L 114/79

Филтър/Забележки

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

COURATT=1

L 114/80

Име

HATLEVEL

HATFIELD

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

137/138

139/141

Периодичност

Код

Описание

4

Само извън платеното работно време

5

Лицето не е имало работа по това време

9

Не се прилага (COURATT=2,9, празно)

празно

Без отговор

ТРИМЕСЕЧНО

Най-високо ниво на успешно завършено образование или обучение
00

Лицето няма формално образование или е под
ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3в (по-кратко от две години)

31

ISCED 3в (две години или повече)

32

ISCED 3 а, б

30

ISCED 3 (без разграничение, а, б или в
възможно, 2 г.+)

41

ISCED 4 а, б

42

ISCED 4в

43

ISCED 4 (без разграничение, а, б или в
възможно)

51

ISCED 5б

52

ISCED 5а

60

ISCED 6

99

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Област на най-високото ниво на успешно
завършено образование или обучение
000

Общи програми (1)

100

Обучение на учители и образователна наука (1)

200

Хуманитарни науки, езици и изкуства (1)

222

Чужди езици

300

Социални науки, стопанска дейност и право (1)

400

Наука, математика и информатика (1)

420

Природни науки, включително биология и
науки за околната среда (1)

440

Физични науки, включително физика, химия и
науки за земята (1)

460

Математика и статистика (1)

481

Компютърни науки

482

Използване на компютри

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

Всички над 15-годишна
възраст

HATLEVEL=22 до 60

26.4.2008 г.

Име

HATYEAR

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

142/145

Периодичност

Код

Описание

500

Инженерство, производство и строителство (1)

600

Земеделие и ветеринарно дело (1)

700

Здраве и социално дело (1)

800

Услуги (1)

900

Неизвестно

999

Неприложимо (HATLEVEL=00, 11, 21, 99,
празно)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Година, през която е завършено успешно найвисокото ниво на образование или обучение

L 114/81

Филтър/Забележки

HATLEVEL=11-60

Вписват се 4-те цифри на годината, през която е
завършено успешно най-високото ниво на
образование или обучение
9999

Не се прилага (HATLEVEL=00, 99, празно)

празно

Без отговор
ПОЛОЖЕНИЕ ЕДНА ГОДИНА ПРЕДИ
ИЗСЛЕДВАНЕТО

WSTAT1Y

STAPRO1Y

146

147

ГОДИШНО

Положение по отношение на дейността една
година преди изследването
1

Лицето извършва работа или професия, включително неплатена работа за семейната
стопанска дейност или предприятие, включително стаж или платена практика и т.н.

2

Безработно лице

3

Ученик, студент, по-нататъшно обучение,
неплатен трудов опит

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице,
или лице, което се е отказало от извършване на
стопанската си дейност

5

Лице с трайни увреждания

6

Лицето отбива задължителна военна служба

7

Лицето изпълнява домашни задължения

8

Друго неактивно лице

9

Не се прилага (дете под 15-годишна възраст)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Професионален статус една година преди
изследването
1

Самостоятелно заето лице с работници и
служители

2

Самостоятелно заето лице без работници и
служители

3

Работник или служител

4

Семеен работник

9

Не се прилага (WSTAT1Y≠1)

празно

Без отговор

всички над 15-годишна
възраст

WSTAT1Y=1

L 114/82

Име

NACE1Y2D

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

148/149

Периодичност

Код

ГОДИШНО

Описание

Икономическа дейност на местата единица, в
която лицето е работило една година преди
изследването

26.4.2008 г.

Филтър/Забележки

WSTAT1Y=1

NACE Rev. 2

COUNTR1Y

150/151

00

Не се прилага (WSTAT1Y≠1)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Държава на местопребиваване една година преди
изследването

всички над едногодишна възраст

За кодирането виж класификацията на страните
по ISO

REGION1Y

152/153

99

Не се прилага (дете под 1-годишна възраст)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Регион на местопребиваване една година преди
изследването

всички над едногодишна възраст

NUTS 2
99

Неприложимо (лице, което е сменило страната
на местопребиваване или дете под едногодишна
възраст)

празно

Без отговор
ДОХОДИ

INCDECIL

154/155

ГОДИШНО

Месечно (нето) заплащане от основната
работа
01-10

Последователност на децилите

99

Не се прилага (STAPRO≠3)

празно

Без отговор

STAPRO=3

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С
ИНТЕРВЮТО
REFYEAR

156/159

ТРИМЕСЕЧНО

Година на изследването

всички

4 цифри на годината
REFWEEK

160/161

ТРИМЕСЕЧНО

Референтна седмица

всички

Номер на седмицата, която тече от понеделник
до неделя
INTWEEK

162/163

ТРИМЕСЕЧНО

Седмица, през която е направено интервюто

всички

Номер на седмицата, която тече от понеделник
до неделя
COUNTRY

164/165

ТРИМЕСЕЧНО

Страна

всички

За кодирането виж класификацията на страните
по ISO
REGION

166/167

ТРИМЕСЕЧНО

Регион на домакинството

всички

NUTS 2
DEGURBA

168

ТРИМЕСЕЧНО

Степен на урбанизация
1

Гъсто населен район

2

Междинен район

3

Слабо населен район

всички

26.4.2008 г.

Име

HHNUM

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

169/174

Периодичност

Код

ТРИМЕСЕЧНО

Описание

Сериен номер на домакинството

L 114/83

Филтър/Забележки

всички

Серийните номера се определят от националните
статистически институти и остават еднакви за
всички поредности.
Вписванията, свързани с различни членове на
едно домакинство, имат един и същи сериен
номер
HHTYPE

HHINST

COEFFY

COEFFQ

COEFFH

175

176

177/182

183/188

189/194

ТРИМЕСЕЧНО

Вид на домакинството
1

Лице, което живее в частно домакинство (или
постоянно живее в хотел) и което е изследвано в
това домакинство

2

Лице, което живее в институция и което е
изследвано в тази институция

3

Лице, което живее в институция, но което е
изследвано в частно домакинство

4

Лице, което живее в друго частно домакинство
на територията на страната, но е изследвано в
домакинството по произход

ТРИМЕСЕЧНО

Вид на институцията
1

Образователна институция

2

Болница

3

Друга социална институция

4

Религиозна институция (която не е включена в
1—3)

5

Работническо общежитие, жилищни помещения
на строителни площадки, студентски
общежития, университетско жилищно настаняване и т.н.

6

Военно поделение

7

Друго (например, затвор)

9

Не се прилага (HHTYPE=1,4)

празно

Без отговор

ГОДИШНО

Годишно тегловен фактор
00009999

Колони 177—180 съдържат цели числа

00-99

Колони 181—182 съдържат десетични знаци

ТРИМЕСЕЧНО

Тримесечен тегловен фактор
00009999

Колони 183—186 съдържат цели числа

00-99

Колони 183—186 съдържат десетични знаци

ГОДИШНО

Годишно тегловен фактор на извадката за
характеристиките на домакинството (в случай
на извадка за лица)
00009999

Колони 189—192 съдържат цели числа

всички

HHTYPE=2,3

всички

всички

L 114/84

Име

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Колона

Периодичност

Код

00-99
INTWAVE

195

ТРИМЕСЕЧНО

196

ТРИМЕСЕЧНО

Филтър/Забележки

Колони 193—194 съдържат десетични знаци
Пореден номер на поредността на изследването

1-8
INTQUEST

Описание

26.4.2008 г.

всички

Пореден номер на поредността
Използван въпросник

1

Само основните променливи

2

Целия въпросник

(1) Или подразделения на ISCED 1997 – област от образованието – кодирано с 3 цифри.

всички

26.4.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2008 НА КОМИСИЯТА
от 25 април 2008 година
относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за
подпериода април 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98
американски щати, предвидени в член 1, параграф 1,
буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98, вторият
подпериод е месец април.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а)
от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотата/ите с
пореден/ни номер/а 09.4127 — 09.4130 заявленията,
подадени през първите десет работни дни на април
2008 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от
посочения регламент, се отнасят за количество, поголямо от наличното. Поради това следва да се
определи до каква степен могат да се издават лицензии
за внос, като се посочи коефициентът на разпределение,
който да се прилага към заявените количества за съответната/ите квота/и.

(4)

От горепосочената информация произлиза също, че за
квотата/ите с пореден/ни номер/а 09.4128 — 09.4129
заявленията, подадени през първите десет работни дни
на април 2008 г. в съответствие с член 4, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество,
по-малко от наличното.

(5)

Поради това следва да се определят наличните количества
за следващия подпериод на тарифната квота в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО)
№ 327/98,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара
на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от
31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление
на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се
управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално
член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от
10 февруари 1998 г. за откриване и за начин на управление
на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3),
и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

(2)

Регламент (ЕО) № 327/98 открива и определя начина на
управление на някои тарифни квоти при внос на цял и
натрошен ориз, разпределени по страни на произход и
групирани в няколко подпериода в съответствие с
приложение IX към посочения регламент и с Регламент
(ЕО) № 60/2008 на Комисията (4), който открива отделен
подпериод за февруари 2008 г. за тарифната квота за внос
на бланширан и полубланширан ориз с произход от
Съединените американски щати.

За квотите ориз с произход от Тайланд, Австралия и с
произход, различен от Тайланд, Австралия и Съединените

(1) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 1785/2003 ще бъде заменен с Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от
1.9.2008 г.
(2) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).
(3) ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1538/2007 (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 49).
(4) ОВ L 22, 25.1.2008 г., стр. 6.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до
квотите с поредни номера 09.4127 — 09.4130, посочени в
Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет
работни дни на април 2008 г., са основание за издаването на
лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициенти на отпускане, определени в приложението към
настоящия регламент.

2.
Общите налични количества в рамките на квотите с
поредни номера 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 —
09.4130, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия
подпериод на тарифна квота, са определени в приложението към
настоящия регламент.

BG

L 114/86
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26.4.2008 г.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Количества за отпускане за подпериод месец април 2008 г. и налични количества за следващия подпериод, при
прилагане на Регламент (ЕО) № 327/98
Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от
Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за
подпериод месец април 2008 г.

Налични количества за подпериода
на месец юли 2008 г.
(в kg)

Съединени американски щати

09.4127

90,214372 %

5 076 005

Тайланд

09.4128

— (2)

7 157 037

Австралия

09.4129

— (2)

874 500

Друг произход

09.4130

1,204963 %

0

(1) За този подпериод не се прилага коефициент на предоставяне: Комисията не е получила заявление за лицензия.
(2) Заявленията покриват количествата, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 379/2008 НА КОМИСИЯТА
от 25 април 2008 година
относно определяне на отпускането на лицензии за износ на някои млечни продукти
към Доминиканска република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент
(ЕО) № 1282/2006
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Член 1

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от
17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на
мляко и млечни продукти (1),

Количествата, заявени в лицензии за износ на продуктите,
посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1282/2006, подадени за периода от 1 юли 2008 г. до
30 юни 2009 г., се умножават по следните коефициенти на
отпускане:

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от
17 август 2006 г. относно определяне на общи подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на
Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ на мляко и млечни продукти (2), и поспециално член 33, параграф 2 от него,

— 0,699913 за заявленията, подадени за дела от квотата,
посочен в член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО)
№ 1282/2006,

като има предвид, че:

— 0,292810 за заявленията, подадени за дела от квотата,
посочен в член 30, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО)
№ 1282/2006.

Раздел 3 от глава III от Регламент (ЕО) № 1282/2006 определя
процедурата за отпускане на лицензии за износ на някои млечни
продукти към Доминиканска република в рамките на квота,
открита за тази страна. Заявленията, подадени за квотна година
2008/2009, се отнасят за количества, надвишаващи наличните.
Поради тази причина следва да бъдат определени коефициенти
на отпускане за заявените количества,

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 26 април 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1152/2007 (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).
Регламент (ЕО) № 1255/1999 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) №
1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли
2008 г.
(2) ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 532/2007 (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 7).
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 23 април 2008 година
за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност,
свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти
(електромагнитни полета) (Осемнадесета специална директива по смисъла на член 16,
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
срещу нейонизиращите лъчения (ICNIRP). Нови научни
изследвания на въздействието на експозицията на електромагнитни лъчения върху здравето, оповестени след приемането на директивата, бяха предоставени на вниманието
на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Резултатите от тези научни изследвания са в процес на
разглеждане от ICNIRP като част от настоящото преразглеждане на нейните препоръки, от една страна, и от
Световната здравна организация като част от преразглеждането на нейните „критерии за хигиена на околната
среда“, от друга страна. Тези нови препоръки, които
следва да бъдат публикувани до края на 2008 г., е
възможно да съдържат елементи, които да доведат до
съществени изменения на стойностите за предприемане
на действие и на граничните стойности.

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 като се консултираха с Комитета на регионите,

(3)

В този контекст следва задълбочено да се разгледа евентуалното отражение на прилагането на Директива
2004/40/ЕО върху използването на медицински
процедури, основаващи се на медицински изображения,
и върху някои промишлени дейности. Комисията
предприе изследване за пряка и количествена оценка на
положението по отношение на медицинските изображения. Следователно следва да се вземат предвид резултатите от това изследване, които се очакват в началото на
2008 г., в допълнение към резултатите от подобни
изследвания, предприети в държавите-членки, за да се
гарантира балансът между предотвратяването на потенциалните рискове за здравето на работниците и достъпа
до ползите, налични чрез ефикасното използване на
въпросните медицински технологии.

(4)

Директива 2004/40/ЕО предвижда в член 3, параграф 3
оценката, измерването и/или изчисляването на експозицията на работниците на електромагнитни полета да
се уреждат от хармонизирани европейски стандарти, определени от Европейския комитет по електротехническа
стандартизация (Cenelec). Следва да се вземат предвид
тези хармонизирани стандарти, които са съществени за
гарантирането на хармоничното прилагане на директивата
и са очаквани през 2008 г.

(5)

Времето, изисквано за получаване и анализ на тази нова
информация, както и за съставянето и приемането на ново
предложение за директива, оправдава отлагането с четири
години на крайния срок за транспониране на Директива
2004/40/ЕО,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

(2)

Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (3) определя минималните изисквания за здраве и
безопасност за защита на работниците срещу рисковете,
произтичащи от експозицията на електромагнитни полета.
В член 13, параграф 1 от посочената директива се
предвижда, че държавите-членки следва да приведат в
сила законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с посочената
директива не по-късно от 30 април 2008 г.

Директива 2004/40/ЕО предвижда стойности за предприемане на действие и гранични стойности на основата
на препоръките на Международната комисия за защита

(1) Становище от 12 март 2008 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).
(2) Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. (все
още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от
7 април 2008 г.
(3) ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива
2007/30/ЕО (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

L 114/89

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

В член 13, параграф 1 от Директива 2004/40/ЕО първата алинея
се заменя със следното:
„1.
Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да
се съобразят с настоящата директива, не по-късно от
30 април 2012 г. Те незабавно информират Комисията за
това.“

Съставено в Страсбург на 23 април 2008 година.

Член 2

За Европейския парламент

За Съвета

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейския съюз.

Председател

Председател

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

L 114/90
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 21 април 2008 година
за изискване към държавите-членки да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати или
предлагани на пазара, имат предупреждение за рисковете за здравето и сигурността
(нотифицирано под номер C(2008) 1484)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/329/ЕО)
задължават да пускат и предлагат на пазара само
безопасни играчки.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

(2)

Директива 88/378/ЕИО установява основните изисквания
за безопасност, на които детските играчки трябва да
отговарят, за да се гарантира постигането на целите на
директивата по отношение на сигурността. Освен това,
за да се улесни доказването на спазването на основните
изисквания за безопасност, директивата предвижда изготвянето на европейски стандарти по отношение на проектирането и състава на детски играчки да се извършва от
стандартизационните органи. Понастоящем рискът от
магнитите се обхваща от общите изисквания за безопасност от Директива 88/378/ЕИО, но в директивата не
се определят отделни специални изисквания за безопасност по отношение на риска от магнитите.

(3)

Европейският комитет за стандартизация (CEN) създаде
европейски стандарт EN 71-1:2005 „Безопасност на
детските играчки – част I: механични и физични
свойства“, който представлява консолидирана версия на
хармонизирания стандарт EN 71-1:1998 и неговите 11
изменения. За детските играчки, които са в съответствие
със стандарта, се смята, че отговарят на основните
изисквания от Директива 88/378/ЕИО, доколкото са
засегнати специфичните изисквания, обхванати от
стандарта. Понастоящем стандартът не съдържа
технически изисквания за магнитните детски играчки. В
съответствие с член 8, параграф 2, буква а) от Директива
88/378/ЕИО производителите следва да прибегнат до
типово изпитване на ЕО, когато хармонизираният
стандарт не включва всички рискове, които дадена
детска играчка може да крие.

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата
безопасност на продуктите (1), и по-специално член е от нея,

след като се консултира с държавите-членки,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2001/95/ЕО и Директива
88/378/ЕИО на Съвета от 3 май 1988 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във
връзка с безопасността на детските играчки (2), изменена
с Директива 93/68/ЕИО на Съвета (3), производителите се

(1) ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.
(2) ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива
93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).
(3) ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.
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С цел да се обърне внимание на специфичните рискове от
магнитни детски играчки, на 25 май 2007 г. в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне
на процедура за предоставяне на информация в областта
на техническите стандарти и регламенти (1), Комисията
даде мандат на Европейския комитет по стандартизация
(CEN) (2) за преразглеждане на европейския стандарт EN
71-1:2005 в рамките на 24 месеца. До съставянето и
влизането в сила на преразгледания стандарт е
необходимо да се разгледат рисковете от магнитните
играчки, за да се сведат до минимум злополуките с
деца, предизвикани от тези играчки, чрез по-добро опознаване на рисковете.

В допълнение към Директива 88/378/ЕИО безопасността
на детските играчки е обхваната и от Директива
2001/95/ЕО, която определя рамката за наблюдение на
пазара за потребителски продукти. Съгласно член 13 от
Директива 2001/95/ЕО, ако Европейската комисия има
информация, че определени продукти представляват
сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, тя може при определени условия да приеме
решение, изискващо от държавите-членки да вземат
временни мерки, насочени по-специално към ограничаване или поставяне на определени условия за
пускането и предлагането на пазара на такива продукти.

Подобно решение може да бъде прието, ако: а)
държавите-членки се различават значително по подхода,
който е приет или предстои да бъде приет за справяне със
съответния риск; б) предвид естеството на въпроса за безопасността рискът не може да се третира по начин,
съответстващ на степента на спешност на конкретния
случай по силата на други процедури, предвидени
в специфичното законодателство на Общността,
приложимо за съответния продукт; и в) рискът може да
бъде ефикасно отстранен единствено чрез приемане на
подходящи мерки, приложими на равнището на
Общността, за да се осигури последователно и високо
ниво на защита на здравето и безопасността на потребителите и правилното функциониране на вътрешния пазар.

Наскоро се появи сериозен риск, свързан с магнитните
детски играчки. Въпреки че магнитите се използват в
производството на играчки от дълго време, в последните
няколко години те стават все по-мощни и могат да се
отделят по-лесно, ако са закрепени по технологиите,
използвани в миналото. Освен това, като се има предвид
тяхната увеличаваща се сила, свободните магнити или
магнитни части, използвани в детските играчки, сега представляват по-висок риск от сериозни злополуки,
отколкото в миналото.

Този значим риск беше установен чрез редица злополуки,
за които през 2006 и 2007 г. беше съобщено в различни

(1) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с
Директива 2006/96/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).
(2) Мандат за стандартизация на CEN от 25 май 2007 г. за изготвяне на
стандарт за магнитни играчки (M/410).

L 114/91

райони на света, при които деца погълнаха отделени от
играчките магнити или малки части от играчки,
съдържащи магнити. При поглъщане на повече от един
магнит магнитите могат да се привлекат помежду си и да
предизвикат перфорация, инфекция или запушване на
червата, което може да се окаже фатално. Вдишването
на такива магнити също причинява сериозни увреждания,
а вдишване в белите дробове налага необходимост от
незабавна хирургическа намеса.

(9)

Освен една злополука с фатални последствия, за която
беше съобщено в САЩ, от 2006 г. в целия свят има
данни за редица случаи на деца, погълнали най-малко
два магнита или магнитна и метална част, при които се
е наложила сериозна хирургическа интервенция. Децата,
жертви на тези злополуки, са на възраст между 10 месеца
и 12 години.

(10)

През 2006 и 2007 г. различни производители започнаха
мащабно изтегляне от пазара на детски играчки. Поспециално, над 18 млн. магнитни детски играчки бяха
изтеглени в целия свят през лятото на 2007 г., като
значителна част от тях бяха на европейския пазар. В
резултат на злополуките и неотдавнашното изтегляне от
пазара много производители осъзнаха риска и измениха
конструкцията на въпросните детски играчки чрез капсулиране или чрез ограждане на магнитите в частите, които
ги съдържат.

(11)

В някои държави вече бяха приети мерки срещу риска.
По-специално, на 19 април 2007 г. Комисията за безопасност на потребителските продукти на САЩ (CPSC)
отправи предупреждение към родителите във връзка с
рисковете за здравето и безопасността, които магнитните
детски играчки крият. CPSC също така участва в преразглеждането на ASTM F963-2007 (Standard Consumer
Safety Specification on Toy Safety) — спецификация,
създадена с помощта на стандартизационния орган
ASTM International, по въпросите, свързани с магнитните
детски играчки. В Европа, Франция и Германия информираха Комисията за мерки на национално равнище.

(12)

В резолюцията си от 26 септември 2007 г. относно безопасността на продуктите, и по-специално детските
Европейският
парламент
призовава
играчки (3)
Комисията да използва правомощията си и да предприеме
ограничителни мерки, включително забрани, ако се
установи, че потребителските продукти, пуснати на
пазара на Общността, не са безопасни.

(13)

След консултации на държавите-членки в комитета,
създаден съгласно член 15 от Директива 2001/95/ЕО,
се установи, че държавите-членки се различават
значително по подхода си към предотвратяването на
риска от магнитни детски играчки.

(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0412.
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(14)

При отсъствие на правила на Общността някои държавичленки приемат или възнамеряват да приемат различни
национални мерки по отношение на риска от магнитни
детски играчки. Въвеждането на подобни мерки на
национално равнище неизбежно ще доведе до неравномерно ниво на защита и до вътрешни бариери пред
търговията с детски играчки в Общността. Няколко
държави-членки поискаха мерки на равнището на
Общността.

(15)

Общностно законодателство, засягащо дребните части в
детските играчки за малки деца, съществува (1), но то не
разглежда конкретно и в достатъчна степен рисковете от
магнитни играчки спрямо деца над тригодишна възраст.
Предвид вида на опасността, към риска, който магнитните
играчки представляват, не може да се подходи ефикасно
по силата на други процедури, предвидени в специфичните правила в законодателството на Общността, по
съответстващ на степента на спешност в конкретния
случай начин. Затова е необходимо да се прибегне до
временно решение съгласно член 13 от Директива
2001/95/ЕО,
докато
преразгледаният
европейски
стандарт EN 71-1:2005 предостави цялостно решение
на установения проблем. Въведената с настоящото
решение мярка предлага само частично, временно и краткосрочно разрешение. С предоставянето на стандартизационния мандат на CEN за преразглеждане на EN 711:2005 Комисията ясно призна необходимостта от
изисквания по отношение на конструирането, с цел
адекватно преодоляване на рисковете, които магнитните
играчки крият.

(16)

(17)

(18)

Предвид сериозния риск, който магнитните играчки представляват и с оглед гарантиране на последователно високо
ниво на защита на здравето и безопасността на потребителите на територията на ЕС, както и отстраняване на
бариерите пред търговията, се налага спешно приемането
на временно решение съгласно член 13 от Директива
2001/95/ЕО. Това решение следва бързо да постави
условие при пускането и предлагането на пазара на
магнитни играчки те да са съответно маркирани с предупреждение за рисковете, свързани с наличието на
магнити или магнитни части, чиито форма и размер
позволяват те да бъдат погълнати и са достъпни за деца.
Това решение следва да допринесе за предотвратяването
на смъртни случаи и наранявания.
Като се имат предвид данните за опасността и злополуките, както и предстоящата постоянна мярка под
формата на преразглеждане на стандарт EN 71-1:2005,
обхватът на настоящото решение следва да включва
магнитните детски играчки.
Настоящото решение не засяга член 3, параграф 4 и
членове 6 и 8 от Директива 2001/95/ЕО и така не

(1) В съответствие с Директива 88/378/ЕИО детски играчки и техните
съставни части, както и отделими части от играчки, ясно предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца, следва да
притежават размери, които да не позволяват поглъщането и/или
вдишването им. Това означава, че играчките, предназначени за деца
под 36 месеца, не трябва да съдържат никакви елементи, които биха
могли да бъдат погълнати или вдишани, без оглед на това дали са
магнити или не.
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пречи на държавите-членки да взимат целесъобразни
мерки, когато има доказателства, че дадена магнитна
детска играчка е опасна, без оглед на съответствието с
изискванията от настоящото решение и други критерии,
целящи да гарантират общото изискване за безопасност.
Държавите-членки следва да провеждат дейности по
надзор на пазара и прилагане на законодателството, за
да се избегнат рисковете, които небезопасните за
здравето и сигурността на потребителите продукти крият.

(19)

Въз основа на постигнатия с преразглеждането на европейския стандарт EN 71-1:2005 напредък и в зависимост
от това до каква степен преразгледаният стандарт пълно и
адекватно подхожда към рисковете, които магнитните
детски играчки представляват, Комисията ще реши дали
да удължи срока на валидност на настоящото решение за
допълнителни периоди и дали решението следва да бъде
изменено. По-специално Комисията ще реши дали да
въведе изисквания по отношение на конструирането, в
допълнение към изискваното в настоящото решение предупреждение.

(20)

Необходим е кратък преходен период, който е в интерес
както на държавите-членки, които трябва да гарантират
ефикасното прилагане на решението, така и на производителите и дистрибуторите на магнитни играчки, които се
задължават да пускат или доставят на пазара само
магнитни играчки, обозначени с подходящо предупреждение. В този случай следва да бъде определен найкраткият възможен преходен период съгласно необходимостта от предотвратяване на следващи злополуки и с цел
да се гарантира пропорционалност, като се има предвид,
че мярката се състои само в обозначаване и не изисква
промени на самия продукт. Затова изискването за
прикрепяне на предупреждение към магнитните детски
играчки следва да започне да се прилага скоро след приемането на настоящото решение от Комисията.

(21)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно
член 15 от Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Определения
За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

— „магнитна играчка“ означава детска играчка, съдържаща или
състояща се от един или повече магнити или от една или
повече магнитни части, с форма и размер, които позволяват
те да бъдат погълнати, и които са достъпни за деца;
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— „детска играчка“ означава всеки продукт или материал,
проектиран или ясно предназначен за игра на деца на
възраст под 14 години;
— „с форма и размер, които позволяват да бъдат погълнати“
означава да попадат напълно в цилиндъра за малки части,
определен в стандарт EN 71-1:2005;
— „достъпни за деца“ означава свободни или с възможност за
отделяне от играчката при нормални или в разумно предвидими условия на употреба от деца, дори ако първоначално
са били капсулирани, прибрани навътре или оградени в
играчката;
— „предлагане на пазара“ означава всяка доставка на магнитна
детска играчка за разпространение, консумация или употреба
на пазара на Общността по време на търговска дейност,
независимо дали се извършва срещу заплащане или
безплатно;
— „пускане на пазара“ означава първото предлагане на магнитна
детска играчка на пазара на Общността;
— „изтегляне“ означава всяка мярка, която има за цел да предотврати разпространението, излагането и предлагането.
Член 2
Предупреждение
1.
Държавите-членки гарантират, че магнитните детски
играчки, пуснати или предлагани на пазара на Общността,
имат предупреждение:
а) със следния текст: „Внимание! Тази детска играчка съдържа
магнити или магнитни части. Прилепването на магнити един
към друг или към метален предмет в човешкото тяло може да
причини сериозно нараняване или нараняване с фатални
последици. Незабавно потърсете медицинска помощ при
поглъщане или вдишване на магнити“;
б) или с подобен лесен за разбиране текст, който ясно предава
същото съдържание.
2.
Предупреждението се вижда ясно и е четимо, на видно
място върху опаковката или прикрепено към магнитната детска
играчка, така че да може да бъде видяно от потребителя по
време на покупката.

L 114/93

3.
Предупреждението е на официалните езици на държаватачленка, в която продуктът се пуска или предлага на пазара.
Член 3
Прилагане
1.
Считано от 21 юли 2008 г. държавите-членки гарантират,
че се забранява пускането и предлагането на пазара на магнитни
детски играчки, които нямат изискваното предупреждение.
2.
Считано от 21 юли 2008 г. държавите-членки гарантират,
че магнитни детски играчки, които нямат изискваното предупреждение и са пуснати или се предлагат на пазара, са
изтеглени от пазара и че потребителите са съответно информирани за риска.
3.
Държавите-членки информират незабавно Комисията за
приетите в съответствие с член 12 от Директива 2001/95/ЕО
мерки.
Член 4
Информация
Държавите–членки приемат необходимите мерки, за да спазят
разпоредбите на настоящото решение, публикуват тези мерки и
незабавно информират Комисията за това.
Член 5
Период на прилагане
Настоящото решение се прилага от 21 април 2009 година.
Член 6
Адресати
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2008 година.
За Комисията
Меглена КУНЕВА

Член на Комисията
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 22 април 2008 година
за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в
секторите на месната и млекопреработвателната промишленост
(нотифицирано под номер C(2008) 1482)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/330/ЕО)
месната и млекопреработвателната промишленост са
прекратили дейността си или са завършили процеса на
модернизиране и понастоящем са в пълно съответствие
със законодателството на Общността. Поради това тези
предприятия следва да бъдат заличени от списъка на
предприятията в процес на преход.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Акта за присъединяване на България и
Румъния, и по-специално член 42 от него,
като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от
11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по
отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф
4 от нея,

(4)

Следователно приложението към Решение 2007/716/ЕО
следва да бъде съответно изменено.

(5)

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

като има предвид, че:
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
(1)

(2)

Решение 2007/716/ЕО на Комисията от 30 октомври
2007 г. установява преходни мерки по отношение на
структурните изисквания към определени предприятия в
България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, посочени в Регламент (ЕО) №
852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета (2). Докато посочените предприятия се намират в състояние на преход, продуктите
с произход от тях следва да бъдат предлагани само на
националния пазар или да бъдат използвани за допълнителна преработка в български предприятия в процес
на преструктуриране.
Решение 2007/716/ЕО
2008/290/ЕО.

е

изменено

с

Решение

Член 1
Предприятията, посочени в приложението към настоящото
решение, се заличават от приложението към Решение
2007/716/ЕО.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 22 април 2008 година.
За Комисията

(3)

Съгласно официалната декларация на българските компетентни органи определени предприятия в секторите на

(1) ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с
Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ
L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).
(2) ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14. Решение, изменено с Решение
2008/290/ЕО (ОВ L 96, 9.4.2008 г., стр. 35).

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО СЕ ЗАЛИЧАВАТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕШЕНИЕ 2007/716/ЕО
Месопреработвателни предприятия
№

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

18.

BG 0401010

„Биляна“ ООД

с. Б. Сливово
общ. Свищов

35.

BG 0901017

„Мусан“ ООД

с. Вълкович
общ. Джебел

38.

BG 1101012

„Ив. Зюмбилски“ ООД

гр. Троян
Индустр. зона

61.

ВG 1901003

„Едрина“ ЕООД

гр. Тутракан
„ул. Силистра“ 52

94.

BG 0302010

ET „АЛЕКС-Сашо Александров“

гр. Варна
ж.к. „Възраждане“

96.

BG 0402002

„Пименс“ ООД

гр. Стражица
ул. „Ив. Вазов“ 1

100.

BG 0402011

ET „Филипов-Свилен Филипов“

гр. Свищов
Западна промишлена зона

101.

BG 0402013

„Бъни“ ООД

гр. Лясковец
промишлена зона „Честово“

144.

BG 0405003

„Меркурий 2000“ ООД

гр. Велико Търново
ул. „Проф. Ил. Янулов“ 2

145.

BG 0405006

ET „Кондор ПСП-Петър Петров“

с. Б. Сливово
общ. Свищов

149.

BG 0505002

ET „БИДИМ – Димитър Иванов“

гр. Видин
ул. „Княз Борис – I“ 1

150.

BG 0505009

„Джордан“ ЕООД

гр. Видин
ул. „Владикина“ 58

161.

BG 1105009

„Месокомбинат Ловеч“ АД

гр. Ловеч
ул. „Бяло море“ 12

182.

BG 1805004

ET „Венелин Симеонов-Иво“

гр. Русе
ул. „Згориград“ 70

183.

BG 1805016

„Метика -2000“ ООД

гр. Русе
ул. „Балкан“ 21

216.

BG 0204020

„Родопа Нова“ ООД

гр. Бургас
ул. „Индустриална“ 25

219.

BG 0204023

СД „Анада-Атанасов и сие“

гр. Несебър
Индустриална зона

226.

BG 0404001

ET „Стефмарк-Стефан Марков“

гр. Г. Оряховица
ул. „Св. Княз Борис I“ 86

228.

BG 0404017

„Центромес“ ООД

с. Момин сбор
обл. Велико Търново

229.

BG 0404018

„Р.А.-03-Боби“ ООД

гр. Г. Оряховица
ул. „Ст. Михайловски“ 16

231.

BG 0404021

„Стефанов. Ив. Стефанов – 04“ ЕООД

с. Церова кория
обл. Велико Търново
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Град/улица или село/област

232.

BG 0404022

„Меркурий-2000“ ООД

гр. Велико Търново
ул. „Улица на услугите“

236.

BG 0504004

ET „Виталис-Илко Йончев“

гр. Видин
бул. „Панония“ 17A

237.

BG 0504005

„Дилекс“ ООД

с. Боровица
общ. Белоградчик

242.

BG 0704010

„Тони Трейдинг“ ООД

гр. Севлиево
ул. „Мармарча“ 14

246.

BG 0804011

„Тропик“ ООД

гр. Добрич
ул. „Отец Паисий“ 62

247.

BG 0804021

„Веселина Трейд“ ЕООД

гр. Добрич
ул. „Ангел Стоянов“ 6

250.

BG 0904002

„Кипс“ ЕООД

гр. Кърджали
Промишлена зона

257.

BG 1104010

„Месокомбинат Ловеч“ АД

гр. Ловеч
ул. „Бяло море“ 12

267.

BG 1304014

„ЕКО-МЕС“ ЕООД

с. Величково
общ. Пазарджик

270.

BG 1404005

„Колбасо“ ООД

гр. Батановци
ул. „Братя Миладинови“ 12

303.

BG 1804018

„Надежда-М“ ООД

гр. Бяла
бул. „Кольо Фичето“ 25

317.

BG 2204009

„Соларис АС“ ЕООД

гр. София
ул. „Димитър Списаревски“ 26

351.

BG 2404032

„Рокар-1“ ООД

гр. Стара Загора
бул. „Никола Петков“ 61

367.

BG 2604021

„Лотос“ ООД

гр. Димитровград
ул. „Сава Доброплодни“

Млекопреработвателни предприятия
№

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

37.

BG 2112028

„Медина“ ООД

гр. Мадан

45.

BG 0212048

„Билдинг Зах“ ЕООД

с. Шиварово
общ. Руен

46.

BG 0712008

„Милкиекс“ ООД

гр. Севлиево
ж.к. „Атанас Москов“

198.

BG 2418008

„Върбев“ ЕООД

с. Медово
общ. Братя
Даскалови

202.

BG 1518006

„Сирма Милк“ ЕООД

гр. Плевен
Индустриална зона

207.

BG 2418007

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД

гр. Казанлък
кв. „Индустриален“ 2
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 23 април 2008 година
за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и
Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България
(нотифицирано под номер C(2008) 1572)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/331/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Поради това допълнението към приложение VI към Акта
за присъединяване на България и Румъния следва да бъде
съответно изменено.

(5)

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

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Акта за присъединяване на България и
Румъния, и по-специално глава 4, раздел Б, буква е), първа
алинея от приложение VI към него,
като има предвид, че:
(1)

С Акта за присъединяване на България и Румъния за
България бяха предвидени преходни периоди за
привеждане в съответствие на някои млекопреработвателни предприятия с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. за определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход (1).

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Предприятието, посочено в приложението към настоящото
решение, се заличава от глава II от допълнението към
приложение VI към Акта за присъединяване на България и
Румъния.
Член 2

(2)

Допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване е изменено с решения на Комисията
2007/26/ЕО (2), 2007/689/ЕО (3) и 2008/209/ЕО (4).

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 23 април 2008 година.

(3)

България представи гаранции, че едно млекопреработвателно предприятие ще бъде снабдявано вече само със
сурово мляко, отговарящо на изискванията на ЕС. Следователно посоченото предприятие следва да бъде заличено
от списъка в глава II от допълнението към приложение VI.

(1) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията (ОВ L 281,
25.10.2007 г., стр. 8).
(2) ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 12.
(3) ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 60.
(4) ОВ L 65, 8.3.2008 г., стр. 18.

За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Млекопреработвателно предприятие, подлежащо на заличаване от глава II от допълнението към приложение
VI към Акта за присъединяване на България и Румъния
Хасковска област — № 26
10.

BG 2612047

„Българско сирене“ ООД

гр. Хасково бул. „Съединение“ 94
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 24 април 2008 година
относно финансова помощ от Общността за 2008 г. за някои референтни лаборатории на
Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни
(нотифицирано под номер C(2008) 1570)
(само текстовете на английски, датски, испански, немски, френски и шведски език са автентични)

(2008/332/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Комисията направи оценка на работните програми и
съответните прогнозни бюджети, представени за 2008 г.
от референтните лаборатории на Общността.

(5)

Следователно финансово подпомагане на Общността
следва да се предостави на референтните лаборатории на
Общността, определени да изпълняват функциите и задълженията, предвидени в следните актове:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни
1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и
по-специално член 28, параграф 2 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния
контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните
и правилата за опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните (2), и по-специално член 32,
параграф 7 от него,
като има предвид, че:

— Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври
2001 г. относно мерки на Общността за борба с
класическата чума по свинете (4);

— Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 г.
за въвеждането на мерки на Общността за борба с
нюкасълската болест (5);

(1)

Съгласно член 28, параграф 1 от Решение 90/424/ЕИО
референтни лаборатории на Общността в областта на
здравето на животните и живите животни могат да
получават финансова помощ от Общността.

— Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември
2005 г. относно мерки на Общността за борба с
инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива
92/40/ЕИО (6);

(2)

Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от
28 ноември 2006 г. за определяне на подробни
правила за отпускането на финансова помощ от
Общността за референтни лаборатории на Общността за
фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор (3)
предвижда, че финансово подпомагане от Общността
следва да се предостави, ако одобрените работни
програми се изпълняват ефикасно и бенефициерите представят цялата необходима информация в определените
срокове.

— Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември
1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността
за борба с някои болести по животните и на
специфични мерки относно везикулозната болест по
свинете (7);

(3)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1754/2006
взаимоотношенията между Комисията и референтните
лаборатории на Общността са установени в споразумение
за партньорство, в подкрепа на което съществува многогодишна работна програма.

(1) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с
Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).
(2) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 301/2008 на Съвета (ОВ L 97, 9.4.2008 г.,
стр. 85).
(3) ОВ L 331, 29.11.2006 г., стр. 8.

— Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември
2003 г. относно мерки на Общността за борба с
болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО
и решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за
изменение на Директива 92/46/ЕИО (8);
(4) ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г.,
стр. 26).
(5) ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).
(6) ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.
(7) ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69. Директива, последно изменена с
Директива 2007/10/ЕО на Комисията (ОВ L 63, 1.3.2007 г.,
стp. 24).
(8) ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО.
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— Директива 93/53/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 г.
за въвеждане на минималните мерки на Общността за
борба с някои болести по рибите (9);

(6)

Финансовото подпомагане за провеждането и организацията на работни срещи на референтни лаборатории
на Общността следва да съответства на правилата за
приемливост, установени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

— Директива 95/70/ЕО на Съвета от 22 декември
1995 г. за въвеждане на минимални общностни
мерки за контрол на някои болести по двучерупчестите мекотели (10);

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) и член 13 от
Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни
2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (16) програми за унищожаване и
контрол на болести по животните (ветеринарни мерки)
се финансират от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието. Независимо от това в настоящите случаи и
при липса на надлежно обосновани извънредни случаи
извършените разходи под формата на административни
разходи и разходи за персонала от държавите-членки и
бенефициерите на помощ от ЕФГЗ не се поемат от фонда.
За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9,
36 и 37 от посочения регламент.

(8)

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

— Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г.
за определяне на правилата за контрол и мерките за
борба с болестта африканска чума по конете (11);

— Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември
2000 г. за определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език (12);

— Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г.
за определяне на специален институт, който отговаря
за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на
ефикасността на ваксините против бяс (13);

— Регламент (ЕО) № 882/2004 г. за бруцелозата;

— Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г.
за определяне на специфични разпоредби за борба с
африканската чума по свинете и за отмяна на
Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен
и африканската чума по свинете (14);

— Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. за
определяне на референтния орган, отговарящ за
сътрудничеството при унифицирането на методите за
тестване и на оценяването на резултатите за чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат
добитък (15).
(9) ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 23. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО.
(10) ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 33. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО.
(11) ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО.
(12) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО.
(13) ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40. Решение, изменено с Решение
2003/60/ЕО на Комисията (ОВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 30).
(14) ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО.
(15) ОВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
За класическа чума по свинете Общността предоставя финансово
подпомагане на Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, Хановер, Германия, за изпълнение на
функциите и задълженията, посочени в приложение IV към
Директива 2001/89/ЕО.
Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросния институт за работната
програма, и възлиза на максимум 241 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г., от които максимум 18 000
EUR ще бъдат предназначени за организацията на техническа
работна среща, посветена на техниките на диагностициране на
класическата чума по свинете.
Член 2
За нюкасълската болест Общността предоставя финансово подпомагане на Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw,
Weybridge, Обединено кралство, за изпълнение на функциите
и задълженията, посочени в приложение V към Директива
92/66/ЕИО.
Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО)
№ 1754/2006, направени от въпросната лаборатория за
работната програма, и възлиза на максимум 78 000 ЕUR за
периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.
(16) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 7.12.2007 г., стр. 1).
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Член 3

Член 7

За инфлуенца по птиците Общността предоставя финансово
подпомагане на Veterinary Laboratories Agency (VLA), New
Haw, Weybridge, Обединено кралство, за изпълнение на
функциите и задълженията, посочени в приложение VII към
Директива 2005/94/ЕО.

За болести по двучерупчестите мекотели Общността предоставя
финансово подпомагане на Ifremer, La Tremblade, Франция, за
изпълнение на функциите и задълженията, посочени в
приложение Б към Директива 95/70/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 414 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 4
За везикулозната болест по свинете Общността предоставя
финансово подпомагане на AFRC Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory, Pirbright, Обединено кралство, за
изпълнение на функциите и задълженията, посочени в
приложение III към Директива 92/119/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 135 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 5
За болестта шап Общността предоставя финансово подпомагане
на Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, от Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC),
Pirbright, Обединено кралство, за изпълнение на функциите и
задълженията, посочени в приложение XVI към Директива
2003/85/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 312 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 6

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросния институт за работната
програма, и възлиза на максимум 100 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 8
За болестта африканска чума по конете Общността предоставя
финансово подпомагане на Laboratorio Central de Sanidad
Animal de Algete, Algete (Madrid), Испания, за изпълнение на
функциите и задълженията, посочени в приложение III към
Директива 92/35/ЕИО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 70 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 9
За болестта син език Общността предоставя финансово подпомагане на AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Обединено кралство, за изпълнение на
функциите и задълженията, посочени в приложение II, буква Б
към Директива 2000/75/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 313 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Член 10

За болести по рибите Общността предоставя финансово подпомагане на Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus,
Дания, за изпълнение на функциите и задълженията, посочени
в приложение В към Директива 93/53/ЕИО.

За серологичен контрол на бяса Общността предоставя
финансово подпомагане на AFSSA, Laboratoire d’études sur la
rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Франция, за
изпълнение на функциите и задълженията, посочени в
приложение II към Решение 2000/258/ЕО.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 212 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 200 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.
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Член 11
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Член 14

За бруцелозата Общността предоставя финансово подпомагане на
AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie
animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Франция, за изпълнение
на функциите и задълженията, посочени в член 32, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Адресати на настоящото решение са:

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 246 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г., от които максимум 26 000
EUR ще бъдат предназначени за организацията на техническа
работна среща, посветена на техниките на диагностициране на
бруцелозата.

— Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw,
Addelstone Surrey KT15 3NB, Обединено кралство,

— Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hannover, Германия,

— AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory,
Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Обединено кралство,
— Statens Veterinære Serumlaboratorium,
DK-8200 Årthus N, Дания,

Hangøvej

2,

Член 12
За болестта африканска чума по свинете Общността предоставя
финансово подпомагане на Centro de Investigación en Sanidad
Animal, Valdeolmos, Madrid, Испания, за изпълнение на
функциите и задълженията, посочени в приложение V към
Директива 2002/60/ЕО.

— Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade, Франция,

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросния изследователски център за
работната програма, и възлиза на максимум 160 000 ЕUR за
периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.

— AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des
animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt,
BP 9, F-54220 Malzéville, Франция,

Член 13
За сътрудничество в областта на хармонизацията на различните
методи за тестване и оценка на резултатите от методите за
тестване на чистопородни разплодни животни от рода на
едрия рогат добитък Общността предоставя финансово подпомагане на Interbull Centre, Department of Animal Breeding
and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences,
Uppsala, Швеция, за изпълнение на функциите и задълженията,
посочени в приложение II към Решение 96/463/ЕО.

— Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de
Algete km. 8, 281100, Е-Algete (Madrid), Испания,

— AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie
animale et zoonoses, 23, avenue du Général-de-Gaulle,
F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Франция,
— Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete
a El Casar, Е-28130, Valdeolmos (Madrid), Испания,
— Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges
lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Швеция.
Съставено в Брюксел на 24 април 2008 година.

Финансовото подпомагане от Общността е в размер на 100 % от
приемливите разходи, както са дефинирани в Регламент (ЕО) №
1754/2006, направени от въпросната лаборатория за работната
програма, и възлиза на максимум 90 000 ЕUR за периода от
1 януари до 31 декември 2008 г.

За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията

BG

26.4.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз
ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент (ЕО) № 1579/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за установяване на възможностите
за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море
(Официален вестник на Европейския съюз L 346 от 29 декември 2007 г.)
На страница 5, приложение II точка 1
вместо:

„1. Не се разрешава никаква риболовна дейност в периода от 15 април до 15 юни във водите на Общността в
Черно море.“

да се чете: „1. Не се разрешава никаква риболовна дейност на калкан в периода от 15 април до 15 юни във водите на
Общността в Черно море.“
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