ISSN 1830-3617

Официален вестник L 127
на Европейския съюз
Законодателство

Издание
на български език

Година 51
15 май 2008 г.

Съдържание

I

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

РЕГЛАМЕНТИ

★

★

Регламент (ЕО, Евратом) № 420/2008 на Съвета от 14 май 2008 година за коригиране на
възнагражденията и пенсиите на длъжностни лица и други служители на Европейските
общности, считано от 1 юли 2007 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Регламент (ЕО) № 421/2008 на Комисията от 14 май 2008 година за определяне на фиксирани вносни
стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Регламент (ЕО) № 422/2008 на Комисията от 14 май 2008 година за определяне на коефициент на
разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 5 май до 9 май
2008 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения . . . . . .

9

Регламент (ЕО) № 423/2008 на Комисията от 8 май 2008 година относно определяне на някои
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета и установяване на
кодекс на Общността на енологичните практики и обработки (кодифицирана версия) . . . . . . . . . .

13

(Продължава на вътрешната корица)

Цена: 18 EUR

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок
на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.

Съдържание
(продължение)

II

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

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Комисия
2008/367/ЕО:
★

III

Решение № 2/2007 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и
Швейцария, създаден със споразумението между Европейската общност и Швейцарската
конфедерация по въпроси на въздушния транспорт от 15 декември 2007 година заменящо
приложението към Споразумението между Европейската Общност и Конфедерация
Швейцария по въпроси на въздушния транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

★

★

BG

Съвместно действие 2008/368/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 година в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на
оръжия за масово унищожение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Обща позиция 2008/369/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 година относно ограничителни
мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция
2005/440/ОВППС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

BG

15.5.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 420/2008 НА СЪВЕТА
от 14 май 2008 година
за коригиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностни лица и други служители на
Европейските общности, считано от 1 юли 2007 г.
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, и по-специално член
13 от него,
като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално
членове 63, 65 и 82 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него и член 20,
първа алинея, член 64 и член 92 от Условията за работа на другите служители,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

Италия, въз основа на националния закон, приет през месец декември 2007 г., съобщи новите данни
за увеличението със задна дата на реалното възнаграждение на държавните служители в централното
правителство на тази държава-членка, считано от 1 февруари 2007 г., която дата попада в референтния период 1 юли 2006 г.—1 юли 2007 г., поради което Евростат промени специфичния
индикатор за референтния период.

(2)

Тъй като тези данни не бяха налични по време на представянето от Комисията на предложението,
касаещо референтния период от 1 юли 2006 г. до 1 юли 2007 г., Регламент (ЕО, Евратом) №
1558/2007 на Съвета, който бе приет въз основа на това предложение, не взе предвид действителното
увеличение на възнаграждението на държавните служители в Италия.

(3)

За да се гарантира, че покупателната способност на длъжностните лица и на другите служители на
Общността се изменя успоредно с тази на националните държавни служители в държавите-членки,
възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители на Общностите следва да
бъдат коригирани съгласно допълнителното преразглеждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със
следната таблица:
(1) ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1558/2007 (ОВ L 340,
22.12.2007 г., стр. 1).
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Стъпка

Степен

1

2

3

4

5

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15 824,35
13 986,08
12 361,36
10 925,38
9 656,21
8 534,47
7 543,05
6 666,80
5 892,33
5 207,84
4 602,86
4 068,16
3 595,57
3 177,89
2 808,72
2 482,44

16 489,31
14 573,79
12 880,80
11 384,48
10 061,97
8 893,10
7 860,02
6 946,94
6 139,94
5 426,68
4 796,28
4 239,11
3 746,66
3 311,43
2 926,75
2 586,76

17 182,21
15 186,20
13 422,07
11 862,87
10 484,79
9 266,80
8 190,31
7 238,86
6 397,95
5 654,72
4 997,82
4 417,24
3 904,10
3 450,58
3 049,73
2 695,45

15 608,71
13 795,49
12 192,91
10 776,50
9 524,62
8 418,17
7 440,26
6 575,95
5 812,04
5 136,87
4 540,14
4 012,72
3 546,58
3 134,58
2 770,45

15 824,35
13 986,08
12 361,36
10 925,38
9 656,21
8 534,47
7 543,05
6 666,80
5 892,33
5 207,84
4 602,86
4 068,16
3 595,57
3 177,89
2 808,72

Член 2
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за отпуск за отглеждане на дете, посочена в член 42а,
втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица, е 852,74 EUR и 1 136,98 EUR за самотни
родители.
Член 3
Считано от 1 юли 2007 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф
1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 159,49 EUR.
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от
приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 348,50 EUR.
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от
приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 236,46 EUR.
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от
приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 85,14 EUR.
Считано от 1 юли 2007 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от
Правилника за длъжностните лица и в алинея втора на член 4, параграф 1 от приложение VII към него, е
472,70 EUR.
Член 4
Считано от 1 януари 2008 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII
към Правилника за длъжностните лица, се коригира, както следва:
0 EUR за всеки километър от 0 до 200 km
0,3545 EUR за всеки километър от 201 до 1 000 km
0,5908 EUR за всеки километър от 1 001 до 2 000 km
0,3545 EUR за всеки километър от 2 001 до 3 000 km
0,1181 EUR за всеки километър от 3 001 до 4 000 km
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0,0569 EUR за всеки километър от 4 001 до 10 000 km
0 EUR за всеки километър над 10 000 km.
Към горепосочената надбавка за километри се добавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:
— 177,22 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km
и 1 450 km,
— 354,41 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от
1 450 km.
Член 5
Считано от 1 юли 2007 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към
Правилника за длъжностните лица, е:
— 36,63 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавката за жилищни нужди,
— 29,53 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавката за жилищни нужди.
Член 6
Считано от 1 юли 2007 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от
Условията за работа на другите служители, е:
— 1 042,85 EUR за служител, който има право на надбавката за жилищни нужди,
— 620,08 EUR за служител, който няма право на надбавката за жилищни нужди.
Член 7
Считано от 1 юли 2007 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея
от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 250,67 EUR, горната граница е 2 501,35
EUR, а стандартното обезщетение e 1 136,98 EUR.
Член 8
Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 63 от Условията за работа на
другите служители се заменя със следната таблица:
1.7.2007 г.

Стъпка

Категория

Група

A

I

6 374,10

7 163,65

7 953,20

8 742,75

II

4 626,21

5 077,00

5 527,79

5 978,58

III

3 887,62

4 060,79

4 233,96

4 407,13

B

C

D

1

2

3

4

IV

3 734,56

4 100,17

4 465,78

4 831,39

V

2 933,43

3 126,80

3 320,17

3 513,54

VI

2 789,91

2 954,16

3 118,41

3 282,66

VII

2 497,07

2 582,03

2 666,99

2 751,95

VIII

2 256,96

2 389,89

2 522,82

2 655,75

IX

2 173,54

2 203,82

2 234,10

2 264,38
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Член 9
Считано от 1 юли 2007 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на
другите служители се заменя със следната:
Функ- 1.7.2007 г.
ционална
група
Степен

IV

III

II

I

Стъпка
1

2

3

4

5

6

7

18

5 455,05

5 568,49

5 684,30

5 802,51

5 923,17

6 046,35

6 172,09

17

4 821,32

4 921,58

5 023,93

5 128,40

5 235,05

5 343,92

5 455,05

16

4 261,20

4 349,82

4 440,28

4 532,62

4 626,88

4 723,10

4 821,32

15

3 766,16

3 844,48

3 924,43

4 006,04

4 089,35

4 174,39

4 261,20

14

3 328,63

3 397,85

3 468,51

3 540,64

3 614,28

3 689,44

3 766,16

13

2 941,93

3 003,11

3 065,56

3 129,31

3 194,39

3 260,82

3 328,63

12

3 766,10

3 844,42

3 924,36

4 005,97

4 089,27

4 174,31

4 261,11

11

3 328,60

3 397,82

3 468,48

3 540,60

3 614,23

3 689,38

3 766,10

10

2 941,92

3 003,10

3 065,55

3 129,30

3 194,37

3 260,80

3 328,60

9

2 600,17

2 654,24

2 709,43

2 765,77

2 823,29

2 881,99

2 941,92

8

2 298,11

2 345,90

2 394,68

2 444,48

2 495,31

2 547,20

2 600,17

7

2 600,10

2 654,18

2 709,39

2 765,74

2 823,27

2 881,99

2 941,93

6

2 297,99

2 345,79

2 394,58

2 444,38

2 495,22

2 547,12

2 600,10

5

2 030,98

2 073,23

2 116,35

2 160,37

2 205,30

2 251,17

2 297,99

4

1 795,00

1 832,33

1 870,45

1 909,35

1 949,06

1 989,60

2 030,98

3

2 211,30

2 257,19

2 304,04

2 351,86

2 400,67

2 450,49

2 501,35

2

1 954,88

1 995,46

2 036,87

2 079,14

2 122,29

2 166,34

2 211,30

1

1 728,20

1 764,07

1 800,68

1 838,05

1 876,20

1 915,14

1 954,88

Член 10
Считано от 1 юли 2007 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за
работа на другите служители, е:
— 784,40 EUR за служител, който има право на надбавката за жилищни нужди,
— 465,05 EUR за служител, който няма право на надбавката за жилищни нужди.

Член 11
Считано от 1 юли 2007 г., за обезщетението за безработица, посочено член 96, параграф 3, втора алинея от
Условията за работа на другите служители, долната граница е 938,01 EUR, горната граница е 1 876,01 EUR,
а стандартното обезщетение e 852,74 EUR.

Член 12
Считано от 1 юли 2007 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от
Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (1), са 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR и
804,20 EUR.
(1) Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни
лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1).
Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6) и последно
изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1558/2007.
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Член 13
Считано от 1 юли 2007 г., сумите в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (1)
подлежат на коригиране с коефициент 5,159819.

Член 14
Считано от 1 юли 2007 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за
длъжностните лица се заменя със следната:
1.7.2007 г.

Стъпка

Степен

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 824,35

16 489,31

17 182,21

17 182,21

17 182,21

17 182,21

15

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 608,71

15 824,35

16 489,31

14

12 361,36

12 880,80

13 422,07

13 795,49

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 824,35

13

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 192,91

12 361,36

12

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 776,50

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 361,36

11

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 524,62

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 925,38

10

7 543,05

7 860,02

8 190,31

8 418,17

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 656,21

9

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 440,26

7 543,05

8

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 575,95

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 543,05

7

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 812,04

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 666,80

6

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 136,87

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 892,33

5

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 540,14

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 207,84

4

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 012,72

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 602,86

3

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 546,58

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 068,16

2

2 808,72

2 926,75

3 049,73

3 134,58

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 595,57

1

2 482,44

2 586,76

2 695,45

2 770,45

2 808,72

Член 15
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 14, първа алинея от
приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, е както следва:
1.7.2007 г.—31.12.2007 г.,

320,54 EUR

1.1.2008 г.—31.12.2008 г.,

334,51 EUR

Член 16
Считано от 1 юли 2007 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 15, първа алинея от
приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, е както следва:
1.7.2007 г.—31.8.2007 г.,

51,07 EUR

1.9.2007 г.—31.8.2008 г.,

68,10 EUR

(1) Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и
процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8). Регламент,
последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1558/2007.
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Член 17

Считано от 1 юли 2007 г., за целите на прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към
Правилника за длъжностните лица, размерът на фиксираната надбавка, посочена в предишен член 4а от
приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:
— 123,31 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5,
— 189,06 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.
Член 18
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 14 май 2008 година.
За Съвета
Председател
A. BAJUK

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 421/2008 НА КОМИСИЯТА
от 14 май 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 15 май 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 14 май 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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15.5.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 14 май 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

MA
TN
TR
ZZ

50,7
111,0
105,3
89,0

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

167,2
196,3
40,9
163,9
142,1

0709 90 70

TR
ZZ

124,2
124,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
US
ZZ

44,5
59,9
50,9
52,0
55,2
49,8
52,1

0805 50 10

AR
MK
TR
US
ZA
ZZ

151,8
58,7
147,5
129,7
131,1
123,8

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

93,2
80,4
95,7
91,0
87,7
65,0
109,3
116,4
76,3
79,5
89,5

(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“.

15.5.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/9

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2008 НА КОМИСИЯТА
от 14 май 2008 година
за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени
заявления за периода от 5 май до 9 май 2008 година, за внос на захарни продукти по тарифни
квоти и преференциални споразумения
равно или надвишаващо наличното количество за пореден
номер 09.4337 (2008/2009 г.).

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(2)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от
20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите
в сектора на захарта (1),
като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от
28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 пазарни
години на вноса и рафинирането на захарни продукти по
някои тарифни квоти и преференциални споразумения (2), и
по-специално член 5, параграф 3 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За заявления за лицензии за внос, подадени от 5 май до 9 май
2008 г. по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
950/2006 или член 5 от Регламент (ЕО) № 1832/2006,
лицензии се издават в рамките на количествата, посочени в
приложението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент
на разпределение с цел издаване на лицензии пропорционално на наличното количество и информира
държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

На компетентния орган бяха подавани заявления за
лицензии за внос през периода от 5 май до 9 май
2008 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006
или Регламент (ЕО) № 1832/2006 на Комисията от
13 декември 2006 г. за установяване на преходни
мерки в сектора на захарните продукти поради присъединяването на България и Румъния (3) за общо количество,

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 14 май 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1260/2007 на Комисията (ОВ L 283,
27.10.2007 г., стр. 1). Регламент (ЕО) № 318/2006 ще бъде
заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г.,
стр. 1) считано от 1 октомври 2008 г.
(2) ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 371/2007 (ОВ L 92, 3.4.2007 г., стр. 6).
(3) ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Преференциална захар от АКТБ-Индия
Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

09.4331

Барбадос

09.4332

Белиз

09.4333

Кот д’Ивоар

100

09.4334

Република Конго

100

09.4335

Фиджи

100

09.4336

Гвиана

100

09.4337

Индия

0

09.4338

Ямайка

100

09.4339

Кения

100

09.4340

Мадагаскар

100

09.4341

Малави

100

09.4342

Мавриций

100

09.4343

Мозамбик

0

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

—

09.4345

Суринам

—

09.4346

Суазиленд

100

09.4347

Танзания

100

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

09.4349

Уганда

—

09.4350

Замбия

100

09.4351

Зимбабве

100

Лимит

100
0

Достигнат

Достигнат

Достигнат

15.5.2008 г.
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Преференциална захар от АКТБ-Индия
Дял IV от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008/2009 пазарна година

Пореден номер

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

Страна

09.4331

Барбадос

09.4332

Белиз

09.4333

Кот д’Ивоар

—

09.4334

Република Конго

—

09.4335

Фиджи

—

09.4336

Гвиана

—

09.4337

Индия

100

09.4338

Ямайка

—

09.4339

Кения

—

09.4340

Мадагаскар

—

09.4341

Малави

—

09.4342

Мавриций

—

09.4343

Мозамбик

100

09.4344

Сейнт Китс и Нейвис

—

09.4345

Суринам

—

09.4346

Суазиленд

—

09.4347

Танзания

—

09.4348

Тринидад и Тобаго

—

09.4349

Уганда

—

09.4350

Замбия

—

09.4351

Зимбабве

—

Лимит

—
100

Достигнат

Допълнителна захар
Дял V от Регламент (ЕО) № 950/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Страна

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

09.4315

Индия

100

09.4316

Страни, подписали Протокола АКТБ

100

Лимит
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15.5.2008 г.

Захар от концесии по план CXL
Дял VI от Регламент (ЕО) № 950/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

Страна

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

0

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети страни

0

Достигнат

Захар от Балканите
Дял VII от Регламент (ЕО) № 950/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

Страна

09.4324

Албания

09.4325

Босна и Херцеговина

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово

100

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

09.4328

Хърватска

100

Лимит

100
0

Достигнат

Захар от извънреден и индустриален внос
Дял VIII от Регламент (ЕО) № 950/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

09.4380

Извънреден внос

—

09.4390

Индустриален внос

—

Лимит

Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния
Глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕО) № 1832/2006
2007/2008 пазарна година

Пореден номер

Тип

Процент на количество от исканото,
което да бъде отпуснато за седмицата от
5.5.2008-9.5.2008

09.4365

България

0

09.4366

Румъния

100

Лимит

Достигнат

15.5.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 423/2008 НА КОМИСИЯТА
от 8 май 2008 година
относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на
Съвета и установяване на кодекс на Общността на енологичните практики и обработки
(кодифицирана версия)
свободно движение на продуктите от лозаро-винарския
сектор по отношение на енологичните практики и
обработки.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(5)

Следва също така да бъде уточнено, че кодексът се
прилага, без да се засягат специфични разпоредби в
други области. Такива специфични правила могат да съществуват или да бъдат приети в бъдеще в рамките на законодателството относно хранителните продукти.

(6)

Член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1493/1999
разрешава грозде, различно от това, което произхожда
от сортовете, изброени в класификацията, установена в
съответствие с член 19 от посочения регламент, или
продукти, извлечени от тях, да бъдат използвани в
Общността за производството на продуктите, изброени в
посочения член 42, параграф 5. Следва да бъде съставен
списък на сортовете, по отношение на които могат да се
прилагат такива дерогации.

(7)

Съгласно приложение V към Регламент (ЕО) №
1493/1999 следва да бъде съставен списък на качествени
ликьорни вина, произведени в определен район
(v.l.q.p.r.d.), за които са разрешени специални правила
за производство. За да се даде възможност продуктите
да бъдат по-лесно идентифицирани и да се улесни
търговията в рамките на Общността, следва да бъде
направено позоваване на описанието на продуктите така,
както е установено от общностните правила, или, където
това е приложимо, от национално законодателство.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от
17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на
вино (1), и по-специално членове 46 и 80 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията от 24 юли
2000 г. относно определяне на някои подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно
общата организация на пазара на вино и за установяване
на кодекс на Общността на енологичните практики и
обработки (2) е бил неколкократно и съществено
изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност,
посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Глава I на дял V на Регламент (ЕО) № 1493/1999 и
няколко от приложенията към него определят общи
правила за енологичните практики и обработки и
препращат за останалото към подробни правила, които
следва да бъдат приети от Комисията.

(3)

С оглед интересите както на икономическите оператори
от Общността, така и на органите, отговарящи за
прилагане на общностните правилата, всички тези
разпоредби следва да бъдат събрани в един кодекс на
Общността на енологичните практики и обработки.

(8)

Следва също така Да бъдат определени граници за използването на определени вещества в изпълнение на
приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999 и
условия за използването на някои от тях.

Така установеният кодекс на Общността би трябвало да
съдържа само подробните правила, изчерпателно
посочени от Съвета в Регламент (ЕО) № 1493/1999. За
останалото правилата по член 28 и следващите от
Договора би следвало да са достатъчни за осигуряване

(9)

Опитите, свързани с използването на лизозим във винификацията, извършвани от две държави-членки, показаха,
че прибавянето на това вещество допринася съществено за
стабилизирането на вината и позволява производство на
качествени вина с намалено съдържание на серен
диоксид. Поради тези причини следва да се разреши
неговото използване, като се определят граничните
стойности в съответствие с технологичните изисквания,
разкрити по време на експериментите.

(4)

(1) ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно
Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006
(2) ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно
Регламент (ЕО) № 1300/2007 (ОВ L 289, 7.11.2007 г.,
(3) Виж приложение XXII.

изменен с
г., стр. 1).
изменен с
стр. 8).
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Член 44 от Регламент (ЕИО) № 337/79 на Съвета (1),
изменен с Регламент (ЕИО) № 3307/85 (2), намали максималното общо съдържание на серен диоксид при вина,
различни от пенливите вина, ликьорните вина и определени качествени вина, с 15 милиграма на литър,
считано от 1 септември 1986 г. За да се избегнат
затруднения с пласирането на вино като резултат от
тази промяна в производствените правила, бе разрешено
след тази дата да бъде предлагано за пряка човешка
консумация вино, произведено преди тази дата в
Общността, с изключение на Португалия. Това
разрешение бе валидно за преходен период от една
година, считано от тази дата, по отношение на вино,
произхождащо от трети страни или от Португалия, при
условие че общото съдържание на серен диоксид в него
отговаря на общностните разпоредби, или където това е
приложимо – на испанските разпоредби, действащи преди
1 септември 1986 г. Тъй като все още е възможно да има
запаси от такова вино, действието на въпросната мярка
следва да бъде удължено.

Членове 12 и 16 от Регламент (ЕИО) № 358/79 на Съвета
от 5 февруари 1979 г. относно пенливите вина, произведени в Общността, определени в точка 13 от
приложение II от Регламент (ЕИО) № 337/79 (3)
намалиха максималното общо съдържание на серен
диоксид в пенливи вина, качествени пенливи вина и в
качествени пенливи вина, произведени в определен
район, с 15 милиграма на литър, считано от
1 септември 1986 г. В случая с пенливи вина, произхождащи от Общността, с изключение на Португалия,
член 22, първа алинея от Регламент (ЕИО) № 358/79
позволяваше такива продукти да бъдат пласирани до
изчерпване на запасите, при условие че са произведени
в съответствие с разпоредбите на Регламент № 358/79
така, както е бил прилаган преди 1 септември 1986 г.
Следва да се приемат преходни разпоредби относно
внесени пенливи вина и пенливи вина, произхождащи
от Испания и Португалия, произведени преди
1 септември 1986 г., с цел да се избегнат затруднения в
пласирането на такива продукти. Следователно следва да
бъде разрешено тези продукти да бъдат предлагани за
продажба за един преходен период след тази дата, при
условие че общото съдържание на серен диоксид в тях
съответства на общностните разпоредби, действащи преди
1 септември 1986 г.

В приложение V, буква Б, точка 1 към Регламент (ЕО) №
1493/1999 е определено максималното съдържание на
летливи киселини, съдържащи се във виното. Могат да
бъдат предвидени дерогации за някои качествени вина,
произведени в определен район (v.q.p.r.d.), и някои
трапезни вина, описани чрез географско указание или с
алкохолно съдържание от 13 % или повече. Някои
германски, испански, френски, италиански, австрийски
вина и вина от Обединеното кралство от тези категории
обичайно имат по-високо ниво на летлива киселинност от
предвиденото в горепосоченото приложение V, което се
дължи на специфичните методи, по които се произвеждат,

(1) ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 1.
(2) ОВ L 367, 31.12.1985 г., стр. 39.
(3) ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 130.
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и на тяхното високо алкохолно съдържание. С цел тези
вина да могат да продължат да бъдат произвеждани по
обичайните методи, чрез които те придобиват характерните си качества, следва да се предвиди дерогация от
горепосоченото приложение V, буква Б, точка 1.

(13)

В съответствие с приложение V, буква Г, точка 3 към
Регламент (ЕО) № 1493/1999 следва да бъдат точно
определени лозарските райони, в които добавянето на
захароза е било традиционна практика в съответствие с
действащото законодателство към 8 май 1970 г.

(14)

Малкият по размер сектор на лозарството в Люксембург
позволява на компетентните органи да извършват систематични аналитични проверки на всички партиди
продукти, предмет на винификация. Подаването на
декларации за намерение за обогатяване на вино не е
необходимо, доколкото тези условия продължават да се
прилагат.

(15)

В съответствие с приложение V, буква Ж, точка 5 към
Регламент (ЕО) № 1493/1999 всички операции по обогатяване, подкисляване и откисляване трябва да бъдат
декларирани пред компетентните органи. Това също се
отнася до количествата захар, концентрирана гроздова
мъст и ректифицирана концентрирана гроздова мъст,
съхранявани от физически или юридически лица, предприемащи такива операции. Целта на такова деклариране
е да позволи въпросните операции да бъдат контролирани. Следователно е необходимо декларациите да
бъдат адресирани до компетентните органи на
държавата-членка, на чиято територия ще се извърши
операцията, и да бъдат възможно най-точни. По
отношение на повишаване на алкохолното съдържание,
компетентните органи следва да бъдат уведомени
достатъчно рано, за да бъде извършена ефективна
проверка. В случай на подкисляване и откисляване е
достатъчна проверка след операцията. По тази причина
и за да се опростят административните процедури,
следва да се даде възможност такава декларация да се
извърши, с изключение на първото съобщение през
лозарската година, чрез актуализиране на информацията
в регистрите, редовно проверявани от компетентните
органи.

(16)

Приложение V, буква Е, точка 1 към Регламент (ЕО) №
1493/1999 установява определени правила за
подслаждане на вината. Тази разпоредба се отнася
предимно за трапезното вино. Тя се прилага също така
и по отношение на v.q.p.r.d. по силата на приложение VI,
буква Ж, точка 2 към посочения регламент.

(17)

Подслаждането не трябва да води до обогатяване извън
границите, определени с приложение V, буква В към
Регламент (ЕО) № 1493/1999. За тази цел са приети
специални разпоредби в приложение V, буква Е, точка
1 към посочения регламент. В допълнение проверките
играят съществена роля за осигуряване спазването на
въпросните разпоредби.
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За да се подпомогне ефективността на проверките,
подслаждането следва да се извършва само по време на
производствения процес или през друг етап, възможно
най-близък до производството. Следователно, то би
следвало да бъде ограничено до етапите на производството и търговията на едро.

На държавите-членки следва да бъде позволено да
разрешават използването, за ограничен период от време
и за експериментални цели, на енологични практики и
обработки, които не са предвидени в Регламент (ЕО) №
1493/1999.

(26)

Съгласно член 46, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1493/1999 трябва да бъдат приети методи за анализ за
установяване на състава на продуктите, посочени в член 1
от същия регламент, и трябва да бъдат приети правила за
определяне дали тези продукти са преминали обработки,
противоречащи на разрешените енологични практики.

(27)

Приложение VI, буква K, точка 1 към Регламент (ЕО) №
1493/1999 предвижда аналитично изследване, което наймалко трябва да измери характеристиките сред изброените
в буква K, точка 3 от цитираното приложение, които
дават възможност да бъдат разграничени съответните качествени вина, произведени в определен район.

(28)

Необходимо е да бъдат въведени еднакви методи за анализ
с цел осигуряване на точност и сравнимост на данните в
документите, отнасящи се до въпросните продукти за
целите на проверките. Следователно тези методи трябва
да бъдат задължителни за всички търговски операции и
контролни процедури. С оглед на контролните
изисквания и ограничените възможности за търговия
обаче, малък брой обичайни процедури следва да
останат разрешени за ограничено време, така че
съответните характеристики да могат да бъдат установявани бързо и с необходимата точност.

(29)

Общностните методите за анализ на вино бяха установени
с Регламент (ЕИО) № 2676/90 на Комисията (1). Тъй като
описаните в него методи са валидни, този регламент
следва да остане в сила, с изключение на обичайните
методи, които няма да бъдат описвани повече.

(30)

Управителният комитет за виното не е предоставил
становище в срока, определен от неговия председател,

За да бъдат ефективни проверките, количествата гроздова
мъст или концентрирана гроздова мъст, съхранявани от
заинтересованото лице преди операцията за подслаждане,
трябва да бъдат декларирани. Такива декларации обаче
нямат стойност, освен ако не са придружени от
задължение да се съхраняват входящи и изходящи
регистри за използваните продукти в операциите за
подслаждане.

(22)

За да се избегне използването на захароза за подслаждане
на ликьорни вина, следва да бъде разрешено използването
на ректифицирана концентрирана мъст в допълнение към
концентрираната гроздова мъст.

(23)

Купажирането е широко разпространена енологична
практика и с оглед на нейните възможни последици
използването следва да бъде регулирано, за да се избегне
злоупотреба.

(24)

(25)

Необходимо е контролните органи да бъдат информирани
за всички предстоящи операции по подслаждането.
Следователно от всеки, който възнамерява да извърши
операция по подслаждане, следва да се изисква писмено
да декларира това пред контролните органи. Тази
процедура обаче може да бъде опростена, ако едно предприятие извършва подслаждането често или редовно.

Целта на този вид декларации е да се позволи въпросните
операции да бъдат контролирани. Следователно е
необходимо декларациите да бъдат адресирани до компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия
се извършва операцията, да бъдат възможно най-точни и
да стигнат до компетентните органи преди операцията.

Указването на географския произход или сорта лоза е от
голямо значение за търговската стойност на виното или
мъстта с произход от същата лозарска зона на Общността
или от същия производствен район на трета страна.
Следователно смесването на вино или гроздова мъст от
една и съща зона, но от различни географски единици
вътре в тази зона или от различни сортове лози или
реколти, следва също да бъде разглеждано като купажиране, като описанието на получения продукт посочва
географския произход, сорта лоза или годината на
реколтата.
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Цел
Без да се засягат общите правила за хранителните продукти,
енологичните практики и обработки се уреждат от общностните
правила, установени в глава I на дял V от Регламент (ЕО) №
1493/1999 и приложенията към него, както и от настоящия
кодекс.
(1) ОВ L 272, 3.10.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1293/2005 (ОВ L 205, 6.8.2005 г., стр. 12).
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Този кодекс включва подробните правила за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1493/1999, по-специално онези, които се
отнасят до продуктите, предназначени за използване при винификацията (дял I) и до енологичните практики и обработки,
разрешени в Общността (дялове II и III).
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и продуктите, използвани за създаване на ферментационна смес,
се посочват в приложение III, част Б към настоящия регламент.

ДЯЛ II
ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ И ОБРАБОТКИ

ДЯЛ I

ГЛАВА I

ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВЕ
ГРОЗДЕ И ГРОЗДОВА МЪСТ

Граници и изисквания, отнасящи се до използването на
определени вещества, разрешени за енологични цели

Член 2

Член 5

Използване на грозде от определени сортове

Граници при използването на определени вещества

1.
Грозде от сортове, класифицирани само като трапезни
сортове, не се използва във винификацията.

Веществата, разрешени за енологични цели, изброени в
приложение IV към Регламент (ЕО) № 1493/1999, могат да
бъдат използвани само в границите, установени в приложение
IV към настоящия регламент.

2.
Чрез дерогация от член 42, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 1493/1999, грозде от сортовете, изброени в приложение I
към настоящия регламент, може да бъде използвано в Общността
за производство на продуктите, посочени в тази разпоредба.

Член 3
Използване на определени продукти, непритежаващи
естественото алкохолно съдържание, необходимо за
производството на пенливи вина, пенливи-газирани вина
и искрящи-газирани вина
Годините, в които поради неблагоприятни метеорологични
условия продуктите от лозарски зони A и B, непритежаващи
минималното естествено алкохолно съдържание, определено за
съответните лозарски зони, могат да бъдат използвани съгласно
условията, посочени в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№o 1493/1999, за производство на пенливо вино, пенливогазирано вино и искрящо-газирано вино, са посочени в
приложение II към настоящия регламент.

Член 6
Спецификации за чистота и идентичност на веществата,
използвани в енологичните практики
Спецификациите за чистота и идентичност на веществата,
използвани в енологичните практики, посочени в член 46,
параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1493/1999, са тези,
установени в Директива 96/77/ЕО на Комисията (1). Там, където
е необходимо, тези критерии за чистота се допълват със специфичните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

Член 7
Калциев тартрат
Калциевият тартрат, чиято употреба за подпомагане на премахването на винен камък е предвиденa в приложение IV, точка 3,
буква х) към Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да бъде
използван, само ако отговаря на изискванията, посочени в
приложение V към настоящия регламент.

Член 4
Използване на гроздова мъст от определени сортове лози
за производство на качествено пенливо вино — тип
ароматизирано и качествено пенливо вино, произведено
в определен район — тип ароматизирано, и дерогации
от такова използване
1.
Списъкът на сортовете лози за производство на гроздова
мъст или частично ферментирала гроздова мъст, които трябва
да бъдат използвани при създаване на ферментационна смес за
производство на качествени пенливи вина — тип ароматизирани
и качествени пенливи вина, произведени в определен район —
тип ароматизирани в съответствие с приложение V, буква И,
точка 3, буква a) и приложение VI, буква Л, точка 10, буква
a) към Регламент (ЕО) № 1493/1999, се съдържа в приложение
III, част A към настоящия регламент.

Член 8
Винена киселина
1.
Винена киселина, чиято употреба за целите на откисляването е предвидена в приложение IV, точка 1, буква м) и
приложение IV, точка 3, буква л) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използвана само за продукти, които:

а) са произведени от сортовете лози Elbling и Riesling и

б) са получени от грозде, събрано в следните лозарски райони
на северната част на лозарска зона A:
— Ahr,

2.
Дерогациите, посочени в приложение V, буква И, точка 3,
буква a) и приложение VI, буква Л, точка 10, буква a) към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, отнасящи се за сортовете лози

— Rheingau,
(1) ОВ L 339, 30.12.1996 г., стр. 1.
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— Mittelrhein,
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Член 11
Млечно-кисела бактерия

— Mosel,

Млечно-киселата бактерия, употребата на която е предвидена в
приложение IV, точка 1, буква р) и точка 3, буква щ) към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да бъде използвана само
ако отговаря на изискванията, установени в приложение VII към
настоящия регламент.

— Nahe,
— Rheinhessen,
— Pfalz,
— Moselle luxembourgeoise.

Член 12
Лизозим

2.
Винената киселина, чието използване е предвидено в точка
1, букви л) и м) и в точка 3, букви к) и л) от приложение IV
към Регламент (ЕО) № 1493/1999, известна още като L-винена
киселина, трябва да е от земеделски произход, по-специално да е
извлечена от лозаро-винарски продукти. Тя трябва да отговаря
на критериите за чистота, установени в Директива 96/77/ЕО.

Член 9
Смола от Алепов бор
1.
Смола от Алепов бор, чиято употреба е предвидена в
приложение IV, точка 1, буква н) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използвана за производство само на
трапезно вино „retsina“. Тази енологична практика може да бъде
прилагана само:

а) на географската територия на Гърция;

б) като се използва гроздова мъст от грозде, по отношение на
което сортовете, производствените области и областите на
винификация са определени в гръцките разпоредби в сила
на 31 декември 1980 г.;

в) чрез добавяне на 1 000 грама или по-малко от смолата на
хектолитър от използвания продукт преди ферментация или
където действителното алкохолно съдържание не надвишава
една трета от общото алкохолно съдържание по време на
ферментация.

2.
Гърция уведомява Комисията предварително, ако възнамерява да измени разпоредбите, посочени в параграф 1, буква
б). Ако Комисията не отговори в рамките на два месеца от това
уведомяване, Гърция може да въведе планираните изменения.

Член 10

Лизозим, чиято употребае предвидена в точка 1, буква с) и точка
3, буква щб) от приложение IV към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да се използва само ако отговаря на изискванията, определени в приложение VIII към настоящия
регламент.

Член 13
Йонообменни смоли
Йонообменните смоли, които могат да бъдат използвани в съответствие с приложение IV, точка 2, буква з) към Регламент (ЕО)
№ 1493/1999, са стирен и дивинилбензен кополимери,
съдържащи сулфонова киселина или амониеви групи. Те трябва
да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004
на Европейския парламент и Съвета (1), и на общностните и
националните разпоредби, приети за неговото прилагане. В
допълнение, когато се изпитват чрез метода за анализ,
установен в приложение IX към настоящия регламент, те не
трябва да губят повече от 1 милиграм на литър от органичното
вещество в никой от изброените разтворители. Те трябва да бъдат
регенирирани с разрешените вещества за използване при производството на хранителните продукти.

Тези смоли могат да бъдат използвани само под надзор на енолог
или техник и в инсталации, одобрени от органите на държаватачленка, на чиято територия те се използват. Тези органи установяват задълженията и отговорността на одобрените енолози и
техници.

Член 14
Жълта кръвна сол
Жълта кръвна сол, употребата на която е предвидена в
приложение IV, точка 3, буква п) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използвана само под надзор на
енолог или техник, одобрен от органите на държавата-членка,
на чиято територия се извършва обработката, като степента на
неговата отговорност се определя при необходимост от
съответната държава-членка.

Бетаглюконаза
Бетаглюконаза, използването на която е предвидено в
приложение IV, точка 1, буква й) и точка 3, буква м) към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да бъде използвана само
ако отговаря на изискванията, установени в приложение VI към
настоящия регламент.

След обработка с жълта кръвна сол виното трябва да съдържа
следи от желязо.
(1) ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.
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Контролът върху използването на продукта, посочен в настоящия
член, се урежда от разпоредбите, приети от държавите-членки.

Член 15
Калциев фитат
Калциевият фитат, употребата на който е предвидена в
приложение IV, точка 3, буква п) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използван само под надзора на
енолог или техник, одобрен от органите на държавата-членка,
на чиято територия се извършва обработката, като степента на
неговата отговорност се определя при необходимост от
съответната държава-членка.

15.5.2008 г.
Член 19
Уреаза

Уреазата, чиято употреба за намаляването на нивото на уреята
във виното е предвидена в приложение IV, точка 4, буква в) към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да бъде използвана само
ако отговаря на изискванията и критериите за чистота, установени в приложение XII към настоящия регламент.

Член 20
Добавяне на кислород
Добавянето на кислород, което е предвидено в приложение IV,
точка 4, буква a) към Регламент (ЕО) № 1493/1999, трябва да
бъде извършвано, като се използва чист газообразен кислород.

След обработката виното трябва да съдържа следи от желязо.
Член 21
Контролът върху използването на продуктите, посочени в първа
алинея, се урежда от разпоредбите, приети от държавите-членки.

Наливане на вино или гроздова мъст върху винени
утайки, върху джибри или върху намачкана пулпа от
„aszú“

Член 16

Наливането на вино или на гроздова мъст върху винени утайки,
върху джибри или върху намачкана пулпа от „aszú“, предвидено
в приложение IV, точка 4, буква г) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, се извършва както следва, в съответствие с
унгарските разпоредби, които са в сила на 1 май 2004 г.:

DL-винена киселина
DL-винена киселина, употребата на която е предвидена в
приложение IV, точка 3, буква т) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използвана само под надзора на
енолог или техник, одобрен от органите на държавата-членка,
на чиято територия се извършва обработката, като степента на
неговата отговорност се определя при необходимост от
съответната държава-членка.

а) „Tokaji fordítás“ се приготвя, като се налива гроздова мъст
или вино върху намачкана пулпа от „aszú“;

б) „Tokaji máslás“ се приготвя, като се налива гроздова мъст или
вино върху джибри от „szamorodni“ или „aszú“.
Контролът върху използването на продукта, посочен в настоящия
член, се урежда от разпоредбите, приети от държавите-членки.
Член 22
Член 17
Диметилдикарбонат
Добавянето на диметилдикарбонат, предвидено в приложение IV,
точка 3, буква щв) от приложение IV към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да се извършва единствено в рамките на
границите, определени в приложение IV към настоящия
регламент и когато отговаря на условията на приложение X
към настоящия регламент.

Използване на дъбова дървесина
Използването на дъбова дървесина, което е предвидено в
приложение IV, точка 4, буква д) от Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да се извършва само ако отговаря на изискванията в приложение XIII от настоящия регламент.

ГЛАВА II

Специфични граници и изисквания
Член 23

Член 18

Съдържание на серен диоксид

Обработка с електродиализа

1.
Измененията към списъците на вината от приложение V,
буква A, точка 2 към Регламент (ЕО) № 1493/1999 са установени в приложение XIV към настоящия регламент.

Обработката с електродиализа, чиято употреба с цел осигуряване
на стабилизацията на винения камък на виното е предвидена в
приложение IV, точка 4, буква б) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, може да бъде използвана само ако отговаря на
изискванията, установени в приложение XI към настоящия
регламент.

2.
За пряка човешка консумация до изчерпване на запасите
могат да бъдат предлагани:

15.5.2008 г.
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— вино, различно от ликьорни вина и пенливи вина, произхождащи от Общността, с изключение на Португалия,
преди 1 септември 1986 г., и

— вино, различно от ликьорни вина и пенливи вина, произхождащи от трети страни или Португалия и внесени в
Общността преди 1 септември 1987 г.,

при условие че общото им съдържание на серен диоксид при
пускане за пряка човешка консумация не превишава:

а) 175 милиграма на литър за червени вина;
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— 200 милиграма на литър за качествените пенливи вина.

В допълнение, следните вина могат да бъдат предлагани за пряка
човешка консумация в страната на производство или за износ в
трети страни до изчерпване на запасите:

— вино, произхождащо от Испания преди 1 септември 1986 г.,
чието общо съдържание на серен диоксид не надвишава
максимума, установен от испанските разпоредби, които са
били в сила преди тази дата, и

— вино, произхождащо от Португалия преди 1 януари 1991 г.,
чието общо съдържание на серен диоксид не надвишава
максимума, установен от португалските разпоредби, които
са били в сила преди тази дата.

б) 225 милиграма на литър за бели вина и вина розе;

в) независимо от букви a) и б) по-горе,
съдържание на захар, посочено като
по-малко от пет грама на литър, 225
за червени вина и 275 милиграма на
или вина розе.

за вина с остатъчно
инвертна захар, не
милиграма на литър
литър за бели вина

В допълнение, следните продукти могат да бъдат предлагани за
пряка човешка консумация в страната на производство или за
износ в трети страни до изчерпване на запасите:

— вино, произхождащо от Испания преди 1 септември 1986 г.,
общото съдържание на серен диоксид на което не надвишава
максимума, установен от испанските разпоредби, които са
били в сила преди тази дата, и

4.
Случаите, в които държавите-членки могат да разрешават,
поради наличието на определени климатични условия, повишаване на общото максимално ниво на серен диоксид във
виното, което е под 300 милиграма на литър съгласно буква
А от приложение V към Регламент (ЕО) № 1493/1999, с
най-много 40 милиграма на литър за някои вина, произвеждани
в определени лозарски зони на тяхната територия, са посочени в
приложение ХV към настоящия регламент.

Член 24
Съдържание на летлива киселина
Вината, обхванати от дерогациите, отнасящи се до максималното
съдържание на летлива киселина в съответствие с приложение V,
буква Б, точка 3 към Регламент (ЕО) № 1493/1999, са посочените в приложение XVI към настоящия регламент.

Член 25
— вино, произхождащо от Португалия преди 1 януари 1991 г.,
чието общо съдържание на серен диоксид не надвишава
максимума, установен от португалските разпоредби, които
са били в сила преди тази дата.

3.
Пенливи вина, произхождащи от трети страни и
Португалия и внесени в Общността преди 1 септември
1987 г., могат да бъдат предлагани за пряка човешка
консумация до изчерпване на запасите, при условие че тяхното
общо съдържание на серен диоксид не надвишава:

— 250 милиграма на литър за пенливите вина, и

Използване на калциев сулфат при определени ликьорни
вина
Дерогациите, отнасящи се до използването на калциев сулфат и
посочени в приложение V, буква К, точка 4, буква б) към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, могат да бъдат прилагани само
по отношение на следните испански вина:

а) „Vino generoso“, както е определено в приложение VI, буква
М, точка 8 към Регламент (ЕО) № 1493/1999;

б) „Vino generoso de licor“, както е определено в приложение
VI, буква М, точка 11 към Регламент (ЕО) № 1493/1999.
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ДЯЛ III
ЕНОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ
ГЛАВА I

Обогатяване

15.5.2008 г.

посочена в член 75, параграф 2 от същия регламент, поради
изключително неблагоприятни метеорологични условия,
съгласно буква В, точка 4 от посоченото приложение, са
изброени в приложение XVII към настоящия регламент с
посочване на съответните лозарски зони, географски райони и
сортове, ако е необходимо.

Член 26
Разрешението за използване на захароза
Лозарските райони, в които използването на захароза е
разрешено съгласно приложение V, буква Г, точка 3 към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, са, както следва:

а) лозарска зона A,

Член 28
Обогатяване на ферментационната смес за пенливите вина
В съответствие с приложение V, буква З, точка 4 и буква И,
точка 5 и приложение VI, буква Л, точка 11 към Регламент (ЕО)
№ 1493/1999 всяка държава-членка може да разреши обогатяването на ферментационната смес на мястото на производство на
пенливи вина, при условие че:

а) никоя от съставните части на ферментационната смес преди
това не е претърпяла обогатяване;

б) лозарска зона B,

б) посочените съставни части са извлечени единствено от грозде,
събрано на нейна територия;
в) лозарски зони C, с изключение на лозята в Италия, Гърция,
Испания и Португалия и лозята във френските департаменти
под юрисдикция на апелативните съдилища на:

в) обогатяването е извършено с една-единствена операция;

— Aix-en-Provence,
г) следните граници не са превишени:

— Nîmes,
— Montpellier,

i) 3,5 об. % за ферментационна смес, включваща съставни
части от лозарска зона A, при условие че естественото
алкохолно съдържание за всяка съставна част е
най-малко 5 об. %;

— Toulouse,
— Agen,
— Pau,

ii) 2,5 об. % за ферментационна смес, включваща съставни
части от лозарска зона B, при условие че естественото
алкохолно съдържание за всяка съставна част е
най-малко 6 об. %;

— Bordeaux,
— Bastia.

Обогатяване чрез сухо подслаждане обаче може да бъде
разрешено от националните органи като изключение във
френските департаменти, посочени в буква в). Франция
уведомява незабавно Комисията и останалите държави-членки
за всяко такова разрешение.

iii) 2 об. % за ферментационна смес, включваща съставни
части от лозарски зони C I a, C I b), C II или C III,
при условие че естественото алкохолно съдържание на
всяка съставна част е най-малко 7,5 об. %, 8 об. %, 8,5
об. % и 9 об. %, съответно;

д) използваният метод е добавка на захароза, на концентрирана
гроздова мъст или на ректифицирана концентрирана гроздова
мъст.
Член 27
Обогатяване в случай на изключително неблагоприятни
метеорологични условия
Годините, в които увеличението на алкохолното съдържание,
посочено в приложение V, буква В, точка 3 към Регламент
(ЕО) № 1493/1999, е разрешено в съответствие с процедурата,

Границите, посочени в първа алинея, буква г), не засягат прилаганетона разпоредбите, предвидени в на член 44, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1493/1999 за ферментационни смеси, предназначени за производство на пенливи вина, както са посочени в
приложение I, точка 15 към посочения регламент.

15.5.2008 г.
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Административни правила относно обогатяването

след като операцията е завършена в съответствие с разпоредбите,
приети в изпълнение на член 70 от Регламент (ЕО) №
1493/1999.

1.
Декларирането, посочено в приложение V, буква Ж, точка
5 към Регламент (ЕО) № 1493/1999, отнасящо се до операции
за повишаване на алкохолното съдържание, се извършва от физическите или юридическите лица, осъществяващи съответните
операции, и в съответствие с подходящите срокове и условия
за контрол, определени от компетентните органи на държаватачленка, на чиято територия се извършва операцията.

В случаи, в които предварителната декларация, отнасяща се до
няколко операции, не посочва датата и часа, когато ще започнат
операциите, трябва да бъде направено вписване в регистрите
преди започването на всяка операция.

2.
Декларирането, посочено в параграф 1, се извършва
писмено и включва следната информация:

ГЛАВА II

Подкисляване и откисляване
Член 30

а) името и адреса на декларатора;

б) мястото, където ще бъде извършена операцията;

в) датата и времето, когато ще започне операцията;

Административни правила, приложими при подкисляване
и откисляване
1.
В случай на подкисляване и откисляване операторите
изпращат декларацията, посочена в приложение V, буква Ж,
точка 5 към Регламент (ЕО) № 1493/1999, не по-късно от
втория ден, следващ първата извършена операция през всяка
лозарска година. Тази декларация е валидна за всички
операции през тази лозарска година.

г) описанието на продукта, подложен на операцията;

2.
Декларацията, посочена в параграф 1, се извършва писмено
и включват следната информация:

д) използвания процес при операцията, с подробности за естеството на продукта, който ще бъде използван за нея.

а) името и адреса на декларатора;

3.
Държавите-членки могат да разрешат да бъдат изпратени
на компетентните органи предварителни декларации, отнасящи
се до няколко операции или за определен период. Такива
декларации се приемат, само ако деклараторът води регистър
за всяка операция по обогатяване, както е предвидено в
параграф 6, и за информацията, посочена в параграф 2.

4.
Когато съответното лице е възпрепятствано поради непреодолима сила да извърши навреме декларираната операция,
държавите-членки определят условията, съгласно които това
лице трябва да изпрати нова декларация до компетентния
орган, така че необходимите проверки да могат да бъдат
извършени.

Те съобщават писмено Комисията тези разпоредби.

б) вида на операцията;

в) мястото, където се извършва операцията.

3.
Данните, отнасящи се до всяка операция по подкисляване
или откисляване, се вписват в регистрите в съответствие с разпоредбите, приети в изпълнение на член 70 от Регламент (ЕО) №
1493/1999.

ГЛАВА III

Общи правила, приложими при обогатяване,
подкисляване и откисляване
Член 31
Подкисляване и обогатяване на един и същ продукт

5.
Декларирането, посочено в параграф 1, не се изисква в
Люксембург.

6.
Подробностите, отнасящи се до операции по повишаване
на алкохолното съдържание, се вписват в регистрите незабавно

За случаите, в които подкисляването и обогатяването на един и
същ продукт по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) №
1493/1999, са разрешени в съответствие с приложение V, буква
Д, точка 7 към същия регламент, се взема решение в съответствие
с процедурата, посочена в член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1493/1999, и са установени в приложение XVIII към
настоящия регламент.
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Член 32

3.

Общи условия относно обогатяването, подкисляването и
откисляването на продукти, различни от вино
Операциите, посочени в приложение V, буква Ж, точка 1 към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, трябва да бъдат извършвани само
веднъж. Държавите-членки обаче могат да разрешат някои от
тези операции да могат да бъдат извършени повече пъти,
когато това подобрява винификацията на съответния продукт.
В такива случаи границите, предвидени в приложение V към
Регламент (ЕО) № 1493/1999, се прилагат към съответната
операция в нейната цялост.
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Декларациите включват следната информация:

а) за операциите по подслаждането, извършени в съответствие с
условията, посочени в приложение V, буква Е, точка 1, буква
a) и приложение VI, буква Ж, точка 2 към Регламент (ЕО) №
1493/1999:

i) количеството и общото и действителното алкохолно
съдържание на трапезното вино или качественото вино,
произведено в определен район, което трябва да бъде
подсладено,

Член 33
Дерогации от датите, определени за обогатяване,
подкисляване и откисляване

ii) количеството и общото и действителното алкохолно
съдържание на гроздовата мъст, която се прибавя,

Чрез дерогация от датите, установени в приложение V, буква Ж,
точка 7 към Регламент (ЕО) № 1493/1999, операциите по обогатяване, подкисляване и откисляване могат да бъдат извършвани
преди датите, установени в приложение XIX към настоящия
регламент.

iii) общото и действителното алкохолно съдържание на
трапезното вино и качественото вино, произведено в
определен район, след подслаждането;

б) за операции по подслаждането, извършени в съответствие с
приложение V, буква Е, точка 1, буква б) и приложение VI,
буква Ж, точка 2 към Регламент (ЕО) № 1493/1999:

ГЛАВА IV

Подслаждане
Член 34
Технически правила, приложими към подслаждането
Подслаждането на трапезни вина и качествени вина, произведени
в определен район, се разрешава само по време на етапите на
производство и търговия на едро.

i) количеството и общото и действителното алкохолно
съдържание на трапезното вино или качественото вино,
произведено в определен район, което трябва да бъде
подсладено,

към

ii) количеството и общото и действителното алкохолно
съдържание на гроздовата мъст или количеството и
гъстотата на концентрираната гроздова мъст, което
трябва да се добави, според случая,

1.
Всяко физическо или юридическо лице, което има
намерение да извърши операция по подслаждане, декларира
това пред компетентния орган на държавата-членка, на чиято
територия ще бъде извършена операцията.

iii) общото и действителното алкохолно съдържание на
трапезното вино или качественото вино, произведено в
определен район, след подслаждане.

Член 35
Административни

правила,
приложими
подслаждането

2.
Декларациите се правят писмено. Те трябва да стигнат до
компетентния орган най-малко 48 часа преди деня, в който ще
бъде извършена операцията.

4.
Лицата, посочени в параграф 1, съхраняват входящи и
изходящи регистри, в които са посочени количествата на
гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст, които те
държат за операции по подслаждане.

Въпреки това, когато предприятие извършва често или редовно
операции по подслаждане, държавата-членка може да разреши
да бъде подадена само една декларация, отнасяща се до няколко
операции или определен период, до компетентния орган. Тази
декларация се приема само при условие че предприятието води
регистър на всяка операция по подслаждането и регистрира
информацията, изисквана съгласно параграф 3.

Член 36
Подслаждане на определени вносни вина
Подслаждането на вносни вина, посочено в приложение V,
буква Е, точка 3 към Регламент (ЕО) № 1493/1999, е
подчинено на условията, предвидени в членове 34 и 35 от
настоящия регламент.
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Член 37
Специфични правила, приложими към подслаждането на
ликьорни вина
1.
Подслаждането при условията, установени във второ тире
на приложение V, буква К, точка 6, буква a) към Регламент (ЕО)
№ 1493/1999, е разрешено за „vino generoso de licor“, както е
определено в приложение VI, буква М, точка 11 към същия
регламент.

2.
Подслаждането при условията, посочени в трето тире на
приложение V, буква К, точка 6, буква a) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, е разрешено за качествено ликьорно вино „Madeira“,
произведено в определен район.

ГЛАВА V

Купажиране
Член 38
Определение
1.
„Купажиране“ по смисъла на член 46, параграф 2, буква б)
от Регламент (ЕО) № 1493/1999 означава: смесване на вина или
на мъст от:

3.
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Следните обработки не се разглеждат като купажиране:

а) добавянето на концентрирана гроздова мъст или ректифицирана концентрирана гроздова мъст за повишаване на естественото алкохолно съдържание на съответния продукт;
б) подслаждането:
i) на трапезно вино;
ii) на качествено вино, произведено в определен район, когато
подсладителят идва от определен район, чието име той
носи, или е ректифицирана концентрирана гроздова мъст;
в) производството на качествено вино, произведено в определен
район, в съответствие с традиционните практики, посочени в
приложение VI, буква Г, точка 2 към Регламент (ЕО) №
1493/1999.
Член 39
Общи правила, приложими към купажирането

а) различни държави,

б) различни лозарски зони в Общността по смисъла на
приложение III към Регламент (ЕО) № 1493/1999 или от
различни производителни зони в трета страна,

в) от една и съща лозарска зона в Общността или от една и
съща производствена зона в трета страна, но с различен географски произход, или от различни сортове лози или реколтни
години, при условие че географският произход, сортът лоза
или реколтната година са посочени или трябва да бъдат
посочени в описанието на съответния продукт; или

г) от различни категории вино или мъст.

2.

Като различни категории вино и мъст се разглеждат:

а) червено вино, бяло вино и мъст или вина, подходящи за
получаване на една от тези категории вино;

б) трапезно вино, качествено вино, произведено в определен
район, както и мъст или вина, подходящи за получаване на
една от тези категории вино.

За целите на настоящия параграф вино розе се разглежда като
червено вино.

1.
Купажиране или смесване на следните продукти е
забранено, ако която да е от съставните части не отговаря на
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1493/1999 или на тези от
настоящия регламент:
а) трапезни вина едно с друго, или
б) вина, подходящи за получаване на трапезни вина, едно с
друго или с трапезни вина, или
в) качествени вина, произведени в определен район, едно с
друго.
2.
Смесването на прясно грозде, гроздова мъст, частично
ферментирала гроздова мъст или младо вино, все още в процес
на ферментация, ако който и да е от тези продукти не притежава
изискваните характеристики за получаване на трапезно вино или
вино, подходящо за получаване на трапезно вино, с продукти,
подходящи за получаване на такива вина или с трапезно вино,
не може да даде трапезно вино или вино, подходящо за получаване на трапезно вино.
3.
Когато се извършва купажиране и при спазване на
параграфи, единствените продукти, които могат да бъдат
считани за трапезни вина, са онези, които са резултат от купажиране на трапезни вина едно с друго или купажиране на
трапезни вина с вина, подходящи за получаване на трапезни
вина, при условие че вината, подходящи за получаване на
трапезни вина, имат общо естествено алкохолно съдържание,
ненадхвърлящо 17 об. %.
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4.
Без да се засягат разпоредбите на член 44, параграф 7
от Регламент (ЕО) № 1493/1999, купажирането на вина,
подходящи за получаване на трапезно вино с:

а) трапезно вино, може да даде трапезно вино, само ако
операцията е извършена в лозарската зона, в която е било
произведено виното, подходящо за получаване на трапезно
вино;

б) друго вино, подходящо за получаване на трапезно вино, може
да даде трапезно вино, само ако:

i) второто вино, подходящо за получаване на трапезно вино,
е било произведено в същата лозарска зона и

15.5.2008 г.

б) към Регламент (ЕО) № 1493/1999, фигурира в приложение
XXI, част Б към настоящия регламент.

Член 42
Добавяне на алкохол към искрящо вино
В изпълнение на член 42, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1493/1999 добавянето на алкохол към искрящо вино не води
до повишаване с повече от 0,5 об. % на общото алкохолно
съдържание на искрящото вино. Алкохол може да бъде
добавян само под формата на експедиционен ликьор и при
условие че такъв метод е разрешен съгласно законодателството,
коеито е в сила в държавата-членка производител, и че това
законодателство е било съобщено на Комисията и на другите
държави-членки.

ГЛАВА VII

ii) операцията е извършена в същата лозарска зона.

5.
Забранява се купажирането на гроздова мъст или трапезно
вино, което е преминало енологичната практика, посочена в
приложение IV, точка 1, буква н) към Регламент (ЕО) №
1493/1999, с гроздова мъст или вино, което не е преминало
през тази практика.

ГЛАВА VI

Добавяне на други продукти
Член 40
Добавяне на дестилат към ликьорни вина и някои
качествени ликьорни вина, произведени в определен
район
Характеристиките на винен дестилат и на дестилат на сухо
грозде, който може да бъде добавен към ликьорни вина и
някои качествени ликьорни вина, произведени в определен
район, в изпълнение на приложение V, буква К, точка 2,
буква a), i), второ тире към Регламент (ЕО) № 1493/1999, са
посочени в приложение XX към настоящия регламент.

Член 41
Добавяне на други продукти и използване на гроздова
мъст при приготвянето на някои качествени ликьорни
вина, произведени в определен район
1.
Списъкът на качествените ликьорни вина, произведени в
определен район, приготвянето на които включва използването
на гроздова мъст или смес от такава с вино в съответствие с
приложение V, буква К, точка 1 към Регламент (ЕО) №
1493/1999, фигурира в приложение XXI, част A към
настоящия регламент.

2.
Списъкът на качествени ликьорни вина, произведени в
определен район, към които могат да бъдат добавяни
продуктите, посочени в приложение V, буква К, точка 2, буква

Изисквания, отнасящи се до стареенето
Член 43
Стареене на някои ликьорни вина
Стареенето при условията, посочени в приложение V, буква К,
точка 6, буква в) към Регламент (ЕО) № 1493/1999, се
разрешава за качествени ликьорни вина „Madeira“, произведени
в определен район.

ДЯЛ IV
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ЕНОЛОГИЧНИ
ПРАКТИКИ

Член 44
Общи правила
1.
За експерименталните цели, посочени в член 46, параграф
2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1493/1999, всяка държавачленка може да разреши прилагането на определени енологични
практики или обработки, които не са предвидени в Регламент
(ЕО) № 1493/1999 или в настоящия регламент, максимум за
три години, при условие че:

а) съответните практики или обработки отговарят на изискванията, установени в член 42, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1493/1999;

б) такива практики и обработки се прилагат към количества,
ненадхвърлящи 50 000 хектолитра годишно за всеки експеримент;

в) получените продукти не се изпращат извън държавата-членка,
на чиято територия е бил проведен експериментът;

г) съответната държава-членка информира Комисията и останалите държави-членки при започването на експеримента за
условията, при които е дадено разрешение.
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„Експеримент“ означава операция или операции, извършени в
рамките на добре определен изследователски проект с отделен
експериментален протокол.

2.
Преди края на периода, посочен в параграф 1, съответната
държава-членка изпраща на Комисията съобщение за разрешения
експеримент. Комисията съобщава на останалите държави-членки
за резултатите от него. При необходимост и в зависимост от тези
резултати съответната държава-членка може да подаде заявление
до Комисията за разрешение да продължи експеримента, евентуално с по-голямо количество, отколкото в първоначалния
експеримент, за нов от най-много три години. Държаватачленка предоставя подходящо досие в подкрепа на своето
заявление.

3.
Комисията, в съответствие с процедурата, посочена в член
75, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, взема решение
по отношение на заявлението, посочено в параграф 2 от
настоящия член; в същото време тя може да разреши експериментът да бъде продължен в други държави-членки при същите
условия.

4.
В края на периода, посочен в параграф 1 или на този,
посочен в параграф 2, и след събиране на цялата информация
за експеримента, Комисията представя, ако е подходящо, на
Съвета предложение за окончателно разрешаване на енологичната практика или обработка, предмет на експеримента.
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Член 46
Изисквания за дестилация, обращение и използване на
продукти, които не отговарят на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1493/1999 или на настоящия регламент
1.
Продукти, които съгласно член 45, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1493/1999, не могат да бъдат предлагани
или доставяни за пряка човешка консумация, се унищожават.
Държавите-членки обаче могат да разрешат използването на
определени продукти, чиито характеристики те определят, от
дестилационни фабрики или предприятия за производство на
оцет или за индустриални цели.
2.
Такива продукти не могат да бъдат съхранявани без
легитимна причина от производители или търговци и те могат
да бъдат прехвърляни само в дестилационни фабрики, предприятия за производство на оцет, предприятия, използващи ги
за индустриални цели или продукти или в заводи за унищожаване.
3.
Държавите-членки могат да разрешават добавянето на денатуриращи вещества или индикатори към вината, посочени в
параграф 1, с цел по-добрата им идентификация. Когато това е
оправдано, те могат също да забранят използването, предвидено в
параграф 1, и могат да наредят унищожаване на продуктите.
Член 47
Приложими общностни методи за анализ
Регламент (ЕИО) № 2676/90 се прилага за продуктите,
обхванати от Регламент (ЕО) № 1493/1999.
Член 48

ДЯЛ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45
Вино, произведено преди 1 август 2000 г.
Вино, произведено преди 1 август 2000 г., може да бъде предложено или доставено за пряка човешка консумация, при
условие че то отговаря на общностните правила или на националните правила, които са в сила преди тази дата.

Отмяна
Регламент (ЕО) № 1622/2000 се отменя.
Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания
на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на
съответствието в приложение XXIII.
Член 49
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 8 май 2008 година.
За Комисията
José Manuel BARROSO

Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на сортовете лози, чието грозде може да бъде използвано, независимо от правилото в член 42, параграф
5 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 за производство на продуктите, посочени в тази разпоредба
(Член 2 от настоящия регламент)
(p.m.)

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Години, през които продуктите от лозарски зони A и B, които не притежават минималното естествено
алкохолно съдържание, определено в Регламент (ЕО) № 1493/1999, могат да бъдат използвани за
производството на пенливи вина, пенливи-газирани вина или на искрящи-газирани вина
(Член 3 от настоящия регламент)
(p.m.)

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ III

A. Списък със сортовете лози, чието грозде може да се използва за създаването на ферментационна смес за
качествени пенливи вина — тип ароматизирани и качествени пенливи вина, произведени в определен район —
тип ароматизирани
(Член 4, параграф 1 от настоящия регламент)
Aleatico N
Ασύρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Brachetto N
Clairette B
Colombard B
Csaba gyöngye B
Cserszegi fűszeres B
Freisa N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Girò N
Γλυκερύθρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Irsai Olivér B
Macabeu B
Всички видове malvoisies
Mauzac blanc et rosé
Monica N
Μοσχοφίλερο (Moschofilero)
Müller-Thurgau B
Всички видове muscats
Nektár
Pálava B
Parellada B
Perle B
Piquepoul B
Poulsard
Prosecco
Ροδίτης (Roditis)
Scheurebe
Torbato
Zefír B
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Б. Дерогации, посочени в приложение V, буква И, точка 3, буква a) и в приложение VI, буква Л, точка 10,
буква а) от Регламент (ЕО) № 1493/1999 по отношение на създаването на ферментационна смес за качествени
пенливи вина —тип ароматизирани и качествени пенливи вина, произведени в определен район — тип
ароматизирани.
(Член 4, параграф 2 от настоящия регламент)
Независимо от приложение VI, буква К, точка 10, буква а), дадено качествено пенливо вино, произведено в определен
район — тип ароматизирано, може да бъде произведено, като за създаване на ферментационната смес се използват вина,
получени от грозде от сорта лоза „Prosecco“, събрано в определени райони с наименования за произход „ConeglianoValdobbiadene“ и „Montello e Colli Asolani“.

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Ограничения относно употребата на някои вещества
(Член 5 от настоящия регламент)
Максималните граници, които се прилагат за употребата на веществата, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО)
№ 1493/1999 съгласно условията, определени там, са следните:

Вещества

Препарати за клетъчната стена за
закваската

Употреба при гроздова шира в процес на
ферментация, предназначена за пряка
Употреба при прясно грозде, гроздова шира,
човешка консумация в този вид, вино за
гроздова шира в процес на ферментация,
производството на трапезни вина, трапезно
гроздова шира в процес на ферментация,
получена от сушено грозде, концентрирана вино, пенливо вино, пенливо-газирано вино,
искрящо вино, искрящо-газирано вино,
гроздова шира и в младо вино, което все още
ликьорни вина и качествени вина, произв процес на ферментация
ведени в определен район

40 g/hl

Въглероден двуокис
L-аскорбинова киселина

40 g/hl
максимално съдържание в обработено
по този начин вино — 2 g/l

250 mg/l

250 mg/l; максималното съдържание в
обработено по този начин вино не
трябва да надвишава 250 mg/l

Лимонова киселина

максимално съдържание в обработено
по този начин вино — 1 g/l

Метатартарова киселина

100 mg/l

Меден сулфат

1 g/hl при условие че съдържанието на
мед на така обработения продукт не
надвишава 1 mg/l

Въглен за енологични цели

100 g сухо тегло на hl

100 g сухо тегло на hl

Хранителни соли — диамониев фосфат
или амониев сулфат

1 g/l (изразено в сол) (1)

0,3 g/l (изразено в сол) за приготвяне
на искрящо вино

Амониев сулфит или амониев бисулфит

0,2 g/l (изразено в сол) (2)

Растежни фактори — тиамин под
формата на тиамин хидрохлорид

0,6 mg/l (изразено като тиамин)

0,6 mg/l (изразено като тиамин) за
приготвяне на искрящо вино

Поливинилполипиролидон

80 g/hl

80 g/hl

Калциев тартрат

200 g/hl

Калциев фитат

8 g/hl

Лисозим

500 mg/l (3)

Диметилдикарбонат

(1) Тези продукти могат да се използват и комбинирано до една обща прагова стойност от
прагова граница от 0,2 g/l.
(2) Тези продукти могат да се използват и комбинирано до една обща прагова стойност от
прагова граница от 0,2 g/l.
(3) Когато се добавя едновременно във виното и в ширата, общото количество не трябва
(4) Когато се добавя едновременно във виното и в ширата, общото количество не трябва

500 mg/l (4)
200 mg/l; във виното, което се пуска
на пазара, не трябва да има остатъчни
количества
1 g/l, без да се нарушава определената по-горе
1 g/l, без да се нарушава определената по-горе
да надвишава праговата граница от 500 mg/l.
да надвишава праговата граница от 500 mg/l.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Изисквания относно калциевия тартрат
(Член 7 от настоящия регламент)

ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Калциевият тартрат се добавя към виното като помощен технологичен агент за подпомагане на утаяването на винения
камък и за стабилизиране на винения камък, като същевременно намалява крайната концентрация на калиев хидроген
тартрат и калциев тартрат.
ИЗИСКВАНИЯ
— Максималното количество е посочено в приложение IV към настоящия регламент;
— Добавянето на калциев тартрат трябва да се съпътства от разбъркване и охлаждане на виното, след което се извършва
отделяне на образуваните кристали чрез използване на физически способи.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Изисквания относно бетаглюконазата
(Член 10 от настоящия регламент)
1. Международно кодифициране на бетаглюконазите: E.C. 3-2-1-58
2. Бета-глюкан хидролаза (разгражда глюкана на благородната плесен Botrytis cinerea)
3. Произход: Trichoderma harzianum
4. Област на приложение: разграждане на бета-глюкани, намиращи се във вината, по-специално онези от тях, които
произхождат от грозде, обхванато от благородната плесен Botrytis cinerea
5. Максимално използвано количество: 3 g ензимен препарат, съдържащ 25 % органична материя в състояние на
суспензия (TOS) на хектолитър
6. Спецификации за химическа и микробиологична чистота:
Загуба на маса при сушене

под 10 %

Тежки метали

под 30 ppm

Pb:

под 10 ppm

As:

под 3 ppm

Колиформни бактерии, общо количество:

липсват

Escherichia coli

липсва в проба от 25 g

Salmonella spp:

липсва в проба от 25 g

Аеробни бактерии, общо:

под 5 ×104 бактерии/g
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Млечно-кисели бактерии
(Член 11 от настоящия регламент)

ИЗИСКВАНИЯ
Млечно-киселите бактерии, чието използване е предвидено в приложение IV, точка 1, буква р) и точка 3, буква щ) от
Регламент (ЕО) № 1493/1999, трябва да принадлежат към рода Leuconostoc, Lactobacillus и/или Pediococcus. Те трябва да
преобразуват ябълчената киселина на мъстта или на виното в млечна киселина, без да повлияват вкусовите качества. Те
трябва да са получени от грозде, мъст, вина или от продукти, произведени от грозде. Името на рода и вида, както и
информацията относно щама, трябва да бъдат посочени върху етикета, както и произходът на щама и неговият селекционер.
За извършването на генетични манипулации върху млечно-киселите бактерии трябва да се получи предварително
разрешение.
ФОРМА
Те се използват или в течна форма, или дълбоко замразени, или под формата на прах, получен чрез лиофилизация, като
чиста култура или като добавена култура.
ИМОБИЛИЗИРАНИ БАКТЕРИИ
Носителят за приготвяне на имобилизирани млечно-кисели бактерии трябва да бъде инертен и да е допуснат за използване
във винопроизводството.
ПРОВЕРКИ
Химическа:
Прилагат се същите изисквания по отношение на изследваните вещества, както при другите енологични препарати, поспециално при изследване на тежките метали.
Микробиологична:
— съдържанието на живи млечно-кисели бактерии трябва да е равно или да надвишава 108/g или 107/ml,
— съдържанието на млечно-кисели бактерии от вид, различен от указания/те щам/ове, трябва да бъде под 0,01 % от
общото количество живи млечно-кисели бактерии,
— съдържанието на аеробни бактерии трябва да бъде под 103 на грам прах или на милилитър,
— общото съдържание на дрожди трябва да бъде под 103 на грам прах или на милилитър,
— съдържанието на спори на микроскопични плесени трябва да бъде под 103 на грам прах или на милилитър.
ДОБАВКИ
Добавките, които се използват при приготвянето на култура от млечно-кисели бактерии или за тяхното реактивиране,
трябва да бъдат вещества, които са допуснати за използване при хранителни продукти, и трябва да са отбелязани върху
етикета.
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО
Производителят трябва да посочи датата на излизане от завода върху етикета.
ИЗПОЛЗВАНЕ
Начинът на използване или методът на реактивиране трябва да бъде посочен от производителя.
СЪХРАНЕНИЕ
Условията на съхранение трябва да са посочени ясно върху етикета.
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
— Млечно-кисели бактерии: среда A (1), B (2), или C (3) с метода за използване на щама, който е посочен от производителя.
— Аеробни бактерии: среда Бакто-Агар.
— Дрожди: среда Малт-Викерхам.
— Спори на микроскопични плесени: среда Малт-Викерхам или Чапек.
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Среда А
Дрожден екстракт

5g

Месен екстракт

10 g

Трипсинов пептон

15 g

Натриев ацетат

5g

Амониев цитрат

2g

Туин 80

1g

Манганов сулфат

0,050 g

Магнезиев сулфат

0,200 g

Глюкоза

20 g

Вода до количество от

1 000 ml

pH

5,4

Среда Б
Доматен сок

250 ml

Дрожден екстракт Difco

5g

Пептон

5g

L-ябълчена киселина

3g

Туин 80

1 капка

Манганов сулфат

0,050 g

Магнезиев сулфат

0,200 g

Вода до количество от

1 000 ml

pH

4,8

Среда В
Глюкоза

5g

Триптон Difco

2g

Пептон Difco

5g

Чернодробен екстрат

1g

Туин 80

0,05 g

Доматен сок, разреден 4,2 пъти и филтриран с Whatman № 1

1 000 ml

pH

5,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Изисквания към лизозим
(Член 12 от настоящия регламент)

ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Лизозим може да се прибавя към концентрирана гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст и вино със следната
цел: контрол на растежа и дейността на бактериите, които предизвикват ябълчно-млечна ферментация в тези продукти.
ИЗИСКВАНИЯ
— Максималната доза е определена в приложение IV към настоящия регламент;
— Използваният продукт трябва да отговаря на критериите за чистота, посочени в Директива 96/77/ЕО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Определяне на загубите на органична материя от йонообменните смоли
(Член 13 от настоящия регламент)
1.

ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Определяне на загубите на органична материя от йонообменните смоли.

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Загуби на органична материя при йонообменните смоли. Загуби, определени според описания по-долу метод.

3.

ПРИНЦИП
Екстрахиращите разтворители се прекарват през приготвени за целта смоли и теглото на екстрахираната органична
материя се определя чрез гравиметрия.

4.

РЕАКТИВИ
Всички реактиви трябва да бъдат с чистота за анализ.
Екстрахиращи разтворители.

4.1. Дестилирана вода или дейонизирана вода с еквивалентна степен на чистота.
4.2. Приготвя се 15 % v/v етанол, като се смесват 15 обемни части чист етанол с 85 обемни части вода (точка 4.1).
4.3. Приготвя се оцетна киселина 5 % m/m, като се смесват пет тегловни части ледена оцетна киселина с 95 тегловни
части вода (точка 4.1).

5.

АПАРАТУРА

5.1. Колони за йонообменна хроматография.
5.2. Цилиндрични епруветки с вместимост два литра.
5.3. Плоски изпарителни ванички, издържащи на температура до 850 °C в муфелна пещ.
5.4. Сушилен шкаф с устройство за термостатичен контрол, регулиран на около 105 ± 2 °C.
5.5. Муфелна пещ с устройство за термостатичен контрол, регулирана на 850 ± 25 °C.
5.6. Анализаторна везна за измерване с точност до 0,1 милиграма.
5.7. Изпарител, загряваща пластина или изпарител с инфрачервени лъчи.

6.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

6.1. Към всяка от трите колони за йонообменна хроматография (точка 5.1) се добавят 50 милилитра от йонообменната
смола, която ще бъде тествана, след като е измита и третирана в съответствие със спецификациите на производителя
относно смолите, предназначени да бъдат използвани в сектора на хранителните продукти.
6.2. При анионните смоли, екстрахиращите разтворители (точки 4.1, 4.2 и 4.3) се прекарват поотделно през подготвените
за тази цел колони (точка 6.1) при дебит от 350 до 540 милилитра на час. Всеки път първият литър от елуата се
изхвърля, а следващите два литра се събират в градуирани епруветки (точка 5.2). При катионите смоли през подготвените за тази цел колони се прекарват само двата разредителя, посочени в точки 4.1 и 4.2.
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6.3. Всеки от трите елуата се изпарява върху загряваща пластина или с помощта на изпарител с инфрачервени лъчи (точка
5.7) в плоска изпарителна ваничка (точка 5.3), която предварително е изчистена и претеглена (m0). Ваничките се
поставят в сушилен шкаф (точка 5.4) и се сушат до получаване на постоянно тегло (m1).
6.4. След като се регистрира теглото на така изсушената ваничка (точка 6.3), тя се поставя в муфелна пещ (точка 5.5) и се
обгаря до получаване на постоянно тегло (m2).
6.5. Определя се екстрахираната органична материя (точка 7.1). Ако резултатът е повече от 1 милиграм на литър,
извършва се контролно изпитание с помощта на реактиви и теглото на екстрахираната органична материя се преизчислява.
Контролното изпитание се извършва, като се повтарят операциите, посочени в точки 6.3 и 6.4, но се използват два
литра екстрахиращ разтворител, което дава стойности за теглото m3 и m4, съответстващи на точки 6.3 и 6.4.

7.

ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

7.1. Формула и изчисляване на резултатите.
Теглото на екстрахираната органична материя от йонообменните смоли, изразено в милиграми на литър, се определя
по следната формула:
500 (m1 – m2)
в която m1 и m2 се изразени в грамове.
Коригираното тегло на екстрахираната органична материя от йонообменните смоли, изразено в милиграми на литър,
се определя по следната формула:
500 (m1 – m2 – m3 + m4)
в която m1, m2, m3 и m4 се изразени в грамове.
7.2. Разликата между резултатите от две паралелни измервания, осъществени върху една и съща проба, не трябва да
надвишава 0,2 милиграма на литър.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
Изисквания към диметилдикарбонат
(Член 17 от настоящия регламент)

ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Диметилдикарбонат може да се добавя към виното със следната цел: микробиологична стабилизация на бутилирано вино,
съдържащо подлежаща на ферментация захар.
ИЗИСКВАНИЯ
— Добавянето трябва да се извърши малко преди бутилирането, определено като предлагане на дадения продукт за
търговски цели в съдове с номинален обем от 60 литра или по-малко,
— обработката може да се прилага само за вина със съдържание на захар, равно или не по-малко от 5 g/l,
— максималната доза е определена в приложение IV към настоящия регламент и наличието на това вещество не трябва да
се отчита във вино, което е пуснато на пазара,
— използваният продукт трябва да отговаря на критериите за чистота, определени в Директива 96/77/ЕО,
— тази обработка трябва да се впише в регистъра, посочен в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI
Изисквания относно обработката с електродиализа
(Член 18 от настоящия регламент)

Тази обработка има за цел постигане на стабилизация на винения камък спрямо калиевия хидроген тартрат и калциевия
тартрат (и други соли на калция) чрез екстрахиране на йони за намаляване на пренаситеността им във виното под
въздействие на електрическо поле с помощта, от една страна на мембрани, пропускащи само анйони, и от друга страна,
на мембрани, пропускащи само катиони.
1.

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МЕМБРАНИТЕ

1.1. Мембраните са разположени последователно в система тип „филтър-преса“ или във всяка друга подходяща система,
която определя отделенията за обработка (вино) и за концентриране (отпадна вода).
1.2. Мембраните, пропускащи катиони, трябва да бъдат адаптирани за екстракция само на катиони, и по-специално на K+
и Ca++.
1.3. Мембраните, пропускащи аниони, трябва да бъдат адаптирани за екстракция само на аниони, и по-специално на
тартратни аниони.
1.4. Мембраните не трябва да предизвикват прекомерни изменения във физикохимичния състав и на сетивните характеристики на виното. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
— те трябва да са произведени съгласно добрите производствени практики, на базата на вещества, които са разрешени
за производство на пластмасови материали, предназначени да влизат в контакт с хранителните продукти, фигуриращи в приложение II към Директива 2002/72/ЕО на Комисията (1),
— потребителят на инсталацията за електродиализа трябва да докаже, че използваните мембрани притежават
описаните по-горе характеристики, и че операциите по заменянето им са извършени от специализиран персонал,
— те не трябва да отделят никакво вещество в количество, което може да представлява заплаха за здравето на хората
или да повлияе вкуса или мириса на хранителните продукти, и трябва да отговарят на критериите, предвидени в
Директива 2002/72/ЕО,
— тяхното използване не трябва да предизвиква взаимодействие между съставките на мембраната и на виното, които
биха могли да предизвикат образуване в третирания продукт на нови съединения, които могат да имат токсичен
характер.
Стабилността на новите мембрани за електродиализа трябва да се установява със симулатор, който има физикохимичния състав на виното за изследване на евентуална миграция на някои вещества, получени от мембрани за
електродиализа.
Препоръчва се следният метод на изследване:
Симулаторът е водно-спиртен разтвор, който е регулиран спрямо pH и проводимостта на виното. Той има следния
състав:
— чист етанол: 11 l,
— калиев хидроген тартрат: 380 g,
— калиев хлорид: 60 g,
— концентрирана сярна киселина: 5 ml,
— дестилирана вода: количество, необходимо за достигане до 100 l.
(1) ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.
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Този разтвор се използва за изпитванията за миграция в затворен кръг чрез стек за електродиализа под напрежение
(1 волт/клетка), с използване на 50 l/m2 анионни и катионни мембрани, до достигане на 50 % деминерализиране на
разтвора. Отвеждащият кръг се активира чрез разтвор 5 g/l калиев хлорид. Мигриращите вещества се анализират в
симулатора и в ефлуента от елекродиализата.
Органичните молекули, които влизат в състава на мембраната и които биха могли да мигрират в третирания разтвор,
трябва да се определят количествено. За всяка от тези съставки се извършва специално количествено определяне от
оторизирана лаборатория. Съдържанието в симулатора на всички количествено определени съединения трябва да бъде
общо под 50 g/l.
Принципно общите правила за проверките на материалите, които са в контакт с хранителните продукти, трябва да се
прилагат в случая с тези мембрани.
2.

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕМБРАНИ
Двойката мембрани, приложими към стабилизацията с винен камък с електродиализа, се определя така, че да бъдат
спазени следните условия:
— намаляването на pH на виното да не надвишава 0,3 единици pH,
— намаляването на летливите киселини да бъде под 0,12 g/l (2 mеq., изразени в оцетна киселина),
— обработката с електродиализа не трябва да повлиява нейонните съставки на виното, по-специално полифенолите и
полизахаридите,
— дифузията на малки молекули, като тези на етанола, трябва да е редуцирана и да не предизвиква намаляване на
алкохолния градус на виното с повече от 0,1 об. %,
— съхраняването и почистването на тези мембрани трябва да бъде извършвано съгласно приетите методи и да се
извършва с вещества, чието използване е разрешено при приготвянето на хранителни продукти,
— мембраните се маркират така, че да може да се контролира спазването на поредността им в стека,
— използваната апаратура се управлява от командно-контролна система, която отчита нестабилността, присъща на
всяко вино, така че да се елиминира само пренасищането с калиев хидроген тартрат и калциеви соли,
— прилагането на обработката се ръководи от енолог или квалифициран специалист.
Тази обработка трябва да бъде вписана в регистъра, посочен в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1493/1999.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII
Изисквания относно уреазата
(Член 19 от настоящия регламент)

1. Международно кодифициране на уреазата: EC 3-5-1-5, CAS №: 9002-13-5.
2. Активност: уреаза (активна в кисела среда), разгражда уреята на амоняк и въглероден диоксид. Обявената активност е
минимум 5 единици на милиграм, като 1 единица е равна на количеството ензим, което освобождава един μмол NH3 на
минута при 37 °C от 5 g/l концентрат на урея (при pH4).
3. Произход: Lactobacillus fermentum.
4. Област на прилагане: разграждане на уреята във вината, предназначени за продължително стареене, когато началната
концентрация на урея надвишава 1 милиграма на литър.
5. Максимално използвано количество: 75 милиграма ензимен препарат на литър третирано вино, като не трябва да се
надвишават 375 единици уреаза на литър вино. В края на обработката всяка остатъчна ензимна дейност трябва да се
прекрати чрез филтрация на виното (диаметър на порите по-малък от 1 μм).
6. Спецификации относно химическата и микробиологичната чистота:
Загуба на маса при сушене

под 10 %

Тежки метали

под 30 ppm

Олово

под 10 ppm

Арсен

под 2 ppm

Колиформни бактерии, общо количество

липсват

Salmonella spp

липсва при проба от 25 g

Аеробни бактерии, общо

под 5 × 104 бактерии/g

Уреазата, използвана за обработка на виното, трябва да бъде произвеждана при условия, сходни с условията относно
уреазата, предмет на становището на Научния комитет по храните от 10 декември 1998 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII
Изисквания за дъбова дървесина
(Член 22 от настоящия регламент)

ЦЕЛ, ПРОИЗХОД И ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ
Парчета дъбова дървесина се използват за производството на вино и за внасянето във виното на някои съставни характеристики, присъщи на дъбовата дървесина.
Парчетата дъбовата дървесина трябва да произлизат изключително от видовете Quercus.
Парчетата дъбова дървесина или се оставят в естественото им състояние или се затоплят до лека, средна или висока степен,
но не бива да се претърпели горене, включително повърхностно, не бива да са въглищни, нито да са трошливи на допир. Те
не трябва да са претърпели други химични, ензимни или физични обработки, освен нагряване. Към тях не трябва да се
добавя какъвто и да е било продукт, предназначен да увеличи тяхната естествена ароматизираща способност или техните
извлечими фенолни съединения.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТА
Етикетът трябва да отбелязва произхода на ботаническия вид или видове дъб и интензивността на евентуалното нагряване,
условията на съхранение и указанията за безопасност.
РАЗМЕРИ
Размерите на дъбови стърготини трябва да са такива, че тегловно поне 95 % да бъдат задържани от ситото, разрезите на
което са 2 mm (или 9 mesh).
ЧИСТОТА
Парчетата дъбовата дървесина не трябва да отделят вещества в концентрации, които биха предизвикали евентуални рискове
за здравето.
Тази обработка трябва да бъде вписана в регистъра, посочен в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999.

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV
Дерогации по отношение на съдържанието на серен диоксид
(Член 23, параграф 1 от настоящия регламент)
Като допълнение към приложение V, буква А към Регламент (ЕО) № 1493/1999 максималната пределна стойност за
съдържанието на серен диоксид по отношение на вината, които съдържат остатъчна захар, изразена в инвертирана захар,
равна или надвишаваща 5 грама на литър, се определя на:
а) 300 милиграма на литър за:
— качествените бели вина, произведени в определен район, които имат право на контролираното наименование за
произход Gaillac,
— качествените вина, произведени в определен район, които имат право на наименованието за произход Alto Adige и
Trentino, придружавани от следното/ите обозначение/я: „passito“ или „vendemmia tardiva“,
— качествените вина, произведени в определен район „Colli orientali del Friuli“, придружени от термина „Picolit“,
— качествените вина, произведени в определен район, Moscato di Pantelleria naturale и Moscato di Pantelleria,
— следните трапезни вина с географско указание, когато общото обемно алкохолно съдържание е по-голямо от 15
об. % и съдържанието на остатъчна захар надвишава 45 g/l:
— Vin de pays de Franche-Comté,
— Vin de pays des coteaux de l'Auxois,
— Vin de pays de Saône-et-Loire,
— Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,
— Vin de pays des collines rhodaniennes,
— Vin de pays du comté Tolosan,
— Vin de pays des côtes de Gascogne,
— Vin de pays du Gers,
— Vin de pays du Lot,
— Vin de pays des côtes du Tarn,
— Vin de pays de la Corrèze,
— Vin de pays de l'Ile de Beauté,
— Vin de pays d'Oc,
— Vin de pays des côtes de Thau,
— Vin de pays des coteaux de Murviel,
— Vin de pays du Jardin de la France,
— Vin de pays Portes de Méditerranée,
— Vin de pays des comtés rhodaniens,
— Vin de pays des côtes de Thongue,
— Vin de pays de la Côte Vermeille,
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— качествените вина, произведени в определен район, които се описват от термина „pozdní sběr“,
— качествените вина, произведени в определен район, които се описват от термина „neskorý zber“;
б) 400 милиграма на литър за:
— качествени бели вина, произведени в определен район, които имат правото да носят едно от следните контролирани
наименования за произход: Alsace, Alsace grand cru, и са последвани от думите „vendanges tardives“ или „sélection
de grains nobles“; Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon,
последвани от името на областта, откъдето произхождат, Coteaux du Layon, последвано от името Chaume, Coteaux
de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh and Saussignac,
— сладките вина, произведени от презряло грозде, и сладките вина, произведени от стафидирано грозде с произход от
Гърция, чието съдържание на остатъчна захар, изразена в инвертирана захар, е равно или надвишава 45 g/l, и които
имат право на следните наименования за произход: Samos (Σάμος), Rhodes (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο
Πατρών), Céphalonie (Κεφαλονία), Limnos (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorin (Σαντορίνη), Néméa (Νεμέα), Daphnès
(Δαφνές),
— качествените вина, произведени в определен район, които се описват от термините „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“,
„ledové víno“ и „slámové víno“,
— качествените вина, произведени в определен район, които се описват от термините „bobuľový výber“, „hrozienkový
výber“ и „ľadový výber“,
— качествените вина, произведени в определен район, които имат правото да носят наименованието за произход
„Albana di Romagna“, с описанието „passito“,
— качествените вина от Люксембург, произведени в определен район, които се описват с термините „vendanges
tardives“, „vin de glace“ или „vin de paille“;
в) 350 грама за литър за:
— качествените вина, произведени в определен район, които се описват с термина „výběr z hroznů“,
— качествените вина, произведени в определен район, които се описват с термина „výbеr z hroznа“.
В допълнение към приложение V, буква А към Регламент (ЕО) № 1493/1999, максималното съдържание на серен диоксид
в белите вина с произход от Канада и с право на обозначение „Icewine“, с остатъчно съдържание на захар, изразено като
инвертна захар, не по-малко от 5 g/l, се определя на 400 mg/l.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV
Повишаване на максималното общо съдържание на серен диоксид в случаите, в които климатичните условия
са го наложили
(Член 23, параграф 4 от настоящия регламент)

Година

Държава-членка

Лозарска/и зона/и

Вина, за които се отнася

1.

2000

Германия

Всички лозарски зони на немска
територия

Всички вина, произведени от грозде
от реколта 2000 г.

2.

2006

Германия

Лозарските зони на провинции
Баден-Вюртемберг, Бавария, Хесен
и Райнланд-Пфалц

Всички вина, произведени от грозде
от реколта 2006 г.

3.

2006

Франция

Лозарските зони на департаментите Долен Рейн и Горен Рейн

Всички вина, произведени от грозде
от реколта 2006 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVI
Съдържание на летливи киселини
(Член 24 от настоящия регламент)

Независимо от приложение V, буква Б, точка 1) към Регламент (ЕО) № 1493/1999 максималното съдържание на летливи
киселини се определя:
а) за германски вина:
30 милиеквивалента на литър за качествените вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за да
бъдат описани с обозначението „Eiswein“ или „Beerenauslese“;
35 милиеквивалента на литър за качествените вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за да
бъдат описани с обозначението „Trockenbeerenauslese“;

б) за френски вина:
25 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— Barsac,
— Cadillac,
— Cérons,
— Loupiac,
— Monbazillac,
— Sainte-Croix-du-Mont,
— Sauternes,
— Anjou-Coteaux de la Loire,
— Bonnezeaux,
— Coteaux de l'Aubance,
— Coteaux du Layon,
— Coteaux du Layon, следвано от името на общината по произход,
— Coteaux du Layon, следвано от името Chaume,
— Quarts de Chaume,
— Coteaux de Saumur,
— Jurançon,
— Pacherenc du Vic Bilh,
— Alsace et Alsace grand cru, описвани и представяни с обозначението „vendanges tardives“ или „sélection de grains
nobles“,
— Arbois, следвано от обозначението „vin de paille“,
— Côtes du Jura, следвано от обозначението „vin de paille“,
— L'Etoile, следвано от обозначението „vin de paille“,
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— Hermitage, следвано от обозначението „vin de paille“,
— Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,
— Graves supérieurs,
— Saussignac.

за трапезни вина, имената на които съдържат едно от следните географски указания, когато общото обемно алкохолно
съдържание е по-голямо от 15 об. % и съдържанието на остатъчна захар надвишава 45 g/l:
— Vin de pays de Franche-Comté,
— Vin de pays des coteaux de l'Auxois,
— Vin de pays de Saône-et-Loire,
— Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,
— Vin de pays des collines rhodaniennes,
— Vin de pays du comté Tolosan,
— Vin de pays des côtes de Gascogne,
— Vin de pays du Gers,
— Vin de pays du Lot,
— Vin de pays des côtes du Tarn,
— Vin de pays de la Corrèze,
— Vin de pays de l'Ile de Beauté,
— Vin de pays d'Oc,
— Vin de pays des côtes de Thau,
— Vin de pays des coteaux de Murviel,
— Vin de pays du Jardin de la France, с изключение на вината, които са били произведени в зоната, която носи
контролираното наименование за произход, и в областите, които са засадени със сорта Chenin в департаментите
Maine et Loire и Indre et Loire,
— Vin de pays Portes de Méditerranée,
— Vin de pays des comtés rhodaniens,
— Vin de pays des côtes de Thongue,
— Vin de pays de la Côte Vermeille.

за следните качествени ликьорни вина, произведени в определен район, описвани и представяни с обозначението „vin
doux naturel“:
— Banyuls,
— Banyuls rancio,
— Banyuls grand cru,
— Banyuls grand cru rancio,
— Frontignan,
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— Grand Roussillon,
— Grand Roussillon rancio,
— Maury,
— Maury rancio,
— Muscat de Beaumes-de-Venise,
— Muscat de Frontignan,
— Muscat de Lunel,
— Muscat de Mireval,
— Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,
— Rasteau,
— Rasteau rancio,
— Rivesaltes,
— Rivesaltes rancio,
— Vin de Frontigan,
— Muscat du Cap Corse;

в) за италиански вина:
i) 25 милиеквивалента на литър за:
— v.l.q.p.r.d. Marsala,
— v.q.p.r.d. Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria и Malvasia delle Lipari,
— v.q.p.r.d. Colli orientali del Friuli, обозначено с наименованието „Picolit“,
— v.q.p.r.d. и v.l.q.p.r.d., които отговарят на условията да носят обозначенията или едно от обозначенията: „vin
santo“, „passito“, „liquoroso“ и „vendemmia tardiva“, с изключение на v.q.p.r.d., които имат право на наименованието за произход Alto Adige, придружавани от обозначенията или едно от обозначенията „passito“ и
„vendemmia tardiva“,
— трапезните вина с географско указание, които отговарят на условията да носят обозначенията или едно от
обозначенията: „vin santo“, „passito“, „liquoroso“ и „vendemmia tardiva“,
— трапезните вина, получени от сорта „Vernaccia di Oristano B“, събран в Сардиния, които отговарят на условията
да носят обозначението „Vernaccia di Sardegna“;
ii) 40 милиеквивалента на литър за v.q.p.r.d., които имат право на наименованието за произход Alto Adige, придружавани от обозначенията или едно от обозначенията „passito“ или „vendemmia tardiva“;

г) за австрийски вина:
— 30 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за
да бъдат описани с обозначенията „Beerenauslese“ и „Eiswein“, с изключение на вината, описани с обозначението
„Eiswein“ от 2003 реколтна година,
— 40 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за
да бъдат описани с обозначенията „Ausbruch“, „Trockenbeerenauslese“ и „Strohwein“, както и вината, описани с
обозначението „Eiswein“ от 2003 реколтна година;
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д) за вина с произход от Великобритания:
25 милиеквивалента на литър за качествените вина, произведени в определен район, описвани и представяни с
термините „botrytis“ или с други еквивалентни термини, „noble late harvested“ или „special late harvested“, или
„noble harvest“, и които отговарят на условията, за да бъдат обозначавани по този начин;

е) за вина с произход от Испания:
i) 25 милиеквивалента на литър за v.q.p.r.d., които отговарят на условията да носят обозначението „vendimia tardía“;
ii) 35 милиеквивалента на литър за:
— v.q.p.r.d. от презряло грозде, които имат право на наименованието за произход Ribeiro,
— v.l.q.p.r.d. които носят обозначението „generoso“ или „generoso de licor“ и имат право на наименованията за
произход Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga и Montilla-Moriles;

ж) за вина с произход от Канада:
35 милиеквивалента на литър за вина, които са описани с обозначението „Icewine“;

з) за унгарски вина:
25 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— Tokaji máslás,
— Tokaji fordítás,
— aszúbor,
— töppedt szőlőből készült bor,
— Tokaji szamorodni,
— késői szüretelésű bor,
— válogatott szüretelésű bor.
35 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— Tokaji aszú,
— Tokaji aszúeszencia,
— Tokaji eszencia;

и) за чешки вина:
30 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които се описват с обозначенията
„výběr z bobulí“ и „ledové víno“,
35 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които се описват с обозначенията
„slámové víno“ и „výběr z cibéb“;

й) за гръцки вина:
30 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район, с общо алкохолно обемно
съдържание равно или по-голямо от 13 об. % и със съдържание на остатъчна захар не по-малко от 45 g/l:
— Samos (Σάμος),
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— Rhodes (Ρόδος),
— Patras (Πάτρα),
— Rio Patron (Ρίο Πατρών),
— Cephalonie (Κεφαλονιά),
— Limnos (Λήμνος),
— Sitia (Σητεία),
— Santorini (Σαντορίνη),
— Nemea (Νεμέα),
— Daphnes (Δαφνές);
к) за кипърски вина:
25 милиеквивалента на литър за качествени ликьорни вина, произведени в определен район от вида „Κουμανδαρία“
(Commandaria);
л) за словашки вина:
25 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— tokajské samorodné.
35 милиеквивалента на литър за:
— tokajský výber;
м) за словенски вина:
30 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— vrhunsko vino ZGP - jagodni izbor,
— vrhunsko vino ZGP - ledeno vino.
35 милиеквивалента на литър за следните качествени вина, произведени в определен район:
— vrhunsko vino ZGP - suhi jagodni izbor;
н) за вина от Люксембург:
— 25 милиеквивалента на литър за качествени вина от Люксембург, произведени в определен район, които отговарят
на условията, за да бъдат описани с обозначението „vendanges tardives“,
— 30 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за
да бъдат описани с обозначението „vin de paille“ и „vin de glace“;
о) за румънски вина:
— 25 милиеквивалента на литър за качествените вина, произведени в определен район, които отговарят на условията,
за да бъдат описвани с обозначението „DOC-CT“,
— 30 милиеквивалента на литър за качествени вина, произведени в определен район, които отговарят на условията, за
да бъдат описвани с обозначението „DOC-CIB“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
Обогатяване при изключително неблагоприятни климатични условия
(Член 27 от настоящия регламент)

1.

Година

Лозарска зона

2000

A

Географски район

Англия, Уелс

Сорт (където е приложимо )

Auxerrois, Chardonnay, Ehrensfelser, Faber, Huxelrebe,
Kerner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling,
Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc и Wurzer

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
Случаи, в които се разрешава подкисляване и обогатяване на един и същ продукт
(Член 31 от настоящия регламент)
(p.m.)

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX
Дати, преди които поради изключително неблагоприятни климатични условия могат да бъдат извършени
операции по обогатяване, подкисляване и откисляване
(Член 33 от настоящия регламент)
(p.m.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ XX

Характеристики на винените дестилати или на сухото грозде, които могат да бъдат добавяни към ликьорните
вина и към някои качествени ликьорни вина, произведени в определен район
(Член 40 от настоящия регламент)

1. Органолептични характеристики

не се открива никакъв несвойствен вкус по отношение на
суровината

2. Обемно алкохолно съдържание
минимално

52 об. %

максимално

86 об. %

3. Общо количество летливи вещества, различни от
етиловия и метиловия алкохол

Равно или повече от 125 g/hl алкохол на 100 об. %

4. Максимално съдържание на метилов алкохол

< 200 g/hl алкохол на 100 об. %
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXI

Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, за производството на които се
прилагат специални правила
A. СПИСЪК НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ЛИКЬОРНИ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, ЗА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА ГРОЗДОВА МЪСТ ИЛИ СМЕС ОТ ТОЗИ ПРОДУКТ С ВИНО
(Член 41, параграф 1 от настоящия регламент)
ГЪРЦИЯ
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Fatras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφαλλονιάς
(Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα
(Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δάφνες (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Pairas), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς
(Mavrodafne w Kefallonia)
ИСПАНИЯ
Качествени ликьорни вина, произведени в определен район

Alicante

Обозначение на продукта, установено в общностното законодателство или в законодателството на държавата-членка

Moscatel de Alicante
Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez
Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia
Vino dulce

ИТАЛИЯ
Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari, moscato di
Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato, San Martino della
Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

Б. СПИСЪК НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ЛИКЬОРНИ ВИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ В ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН, ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОИТО СЕ ДОБАВЯТ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ V, БУКВА К, ТОЧКА
2, БУКВА Б КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1493/1999
(Член 41, параграф 2 от настоящия регламент)
1. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя винен спирт или спирт, получен от сухо грозде, чието алкохолното съдържание е равно или
по-високо от 95 об. % и по-ниско или равно на 96 об. %
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), ii), първо тире към Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ГЪРЦИЯ
Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Fatras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος
Κεφαλλονιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία
(Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δάφνες (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Pairas), Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς
(Mavrodafne w Kefallonia).
ИСПАНИЯ
Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.
КИПЪР
Κουμανδαρία (Commandaria).
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2. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя винен дестилат или алкохол, дестилиран от гроздови джибри, алкохолното съдържание на които е
равно или по-високо от 52 об. % и по-ниско или равно на 86 об. %
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), ii), второ тире от Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ГЪРЦИЯ
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie), Σητεία (Sitia),
Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemée).
ФРАНЦИЯ
Pineau des Charentes или pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura.
КИПЪР
Κουμανδαρία (Commandaria).
3. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя алкохол, дестилиран от сухо грозде, алкохолното съдържание на които е равно или по-високо от
52 об. % и по-ниско от 94,5 об. %
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), ii), трето тире към Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ГЪРЦИЯ
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafne de Céphalonie).
4. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя частично ферментирала гроздова мъст от стафидирано грозде
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), iii), първо тире от Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ИСПАНИЯ
Качествени ликьорни вина, произведени в определен район

Обозначение на продукта, установено в общностното законодателство или в законодателството на държавата-членка

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

ИТАЛИЯ
Aleatico di Gradoli, Giro di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria
КИПЪР
Κουμανδαρία (Commandaria).
5. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя концентрирана гроздова мъст, получена чрез въздействието на пряк огън, която с изключение на
тази операция отговаря на определението за концентрирана гроздова мъст
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), iii), второ тире към Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ИСПАНИЯ
Качествени ликьорни вина, произведени в определен район

Обозначение на продукта, установено в общностното законодателство или в законодателството на държавата-членка

Alicante
Condado de Huelva

Vino generoso de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel
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ИТАЛИЯ
Marsala.
6. Списък на качествените ликьорни вина, произведени в определен район, при производството на които се
добавя концентрирана гроздова мъст
(Приложение V, буква К, точка 2, буква б), iii), трето тире от Регламент (ЕО) № 1493/1999)
ИСПАНИЯ
Качествени ликьорни вина, произведени в определен район

Обозначение на продукта, установено в общностното законодателство или в законодателството на държавата-членка

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ИТАЛИЯ
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXII
Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения
Регламент (ЕО) № 1622/2000 на Комисията
(ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 1)
Регламент (ЕО) № 2451/2000
(ОВ L 282, 8.11.2000 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 885/2001
(ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 54)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 1609/2001
(ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 9)
Регламент (ЕО) № 1655/2001
(ОВ L 220, 15.8.2001 г., стр. 17)
Регламент (ЕО) № 2066/2001
(ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 9)
Регламент (ЕО) № 2244/2002
(ОВ L 341, 17.12.2002 г., стр. 27)
Регламент (ЕО) № 1410/2003
(ОВ L 201, 8.8.2003 г., стр. 9)
Точка 6.А.30 от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 г.
(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 346)
Регламент (ЕО) № 1427/2004
(ОВ L 263, 10.8.2004 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 1428/2004
(ОВ L 263, 10.8.2004 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 1163/2005
(ОВ L 188, 20.7.2005 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 643/2006
(ОВ L 115, 28.4.2006, стр. 6)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1507/2006
(ОВ L 280, 12.10.2006 г., стр. 9)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 2030/2006
(ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 40)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 388/2007
(ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 389/2007
(ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 5)
Регламент (ЕО) № 556/2007
(ОВ L 132, 24.5.2007 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 1300/2007
(ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII
Таблица на съответствието
Регламент (ЕО) № 1622/2000

Настоящият регламент

Членове 1—7

Членове 1—7

Член 8, първа алинея, уводни думи

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, първа алинея, първо тире

Член 8, параграф 1, буква a)

Член 8, първа алинея, второ тире

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, втора алинея

Член 8, параграф 2

Член 9, първа алинея, уводни думи

Член 9, параграф 1, уводни думи

Член 9, първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 1, буква a)

Член 9, първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, първа алинея, трето тире

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 9, втора алинея

Член 9, параграф 2

Членове 10 и 11

Членове 10 и 11

Член 11а

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 15а

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17

Член 19

Член 18

Член 20

Член 18а

Член 21

Член 18б

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 24

Член 21

Член 25

Член 22

Член 26

Член 23

Член 27

Член 24, уводни думи

Член 28, първа алинея, уводни думи

Член 24, буква a)

Член 28, първа алинея, буква a)

Член 24, буква б)

Член 28, първа алинея, буква б)

Член 24, буква в)

Член 28, първа алинея, буква в)

Член 24, буква г), уводни думи

Член 28, първа алинея, буква г), уводни думи

Член 24, буква г), първо тире

Член 28, първа алинея, буква г), i)

Член 24, буква г), второ тире

Член 28, първа алинея, буква г), ii)

Член 24, буква г), трето тире

Член 28, първа алинея, буква г), iii)

Член 24, буква г), заключително изречение

Член 28, втора алинея

Член 24, буква д)

Член 28, първа алинея, буква д)
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Регламент (ЕО) № 1622/2000

Настоящият регламент

Член 25, параграф 1

Челн 29, параграф 1

Член 25, параграф 2, уводни думи

Член 29, параграф 2, уводни думи

Член 25, параграф 2, първо тире

Член 29, параграф 2, буква a)

Член 25, параграф 2, второ тире

Член 29, параграф 2, буква б)

Член 25, параграф 2, трето тире

Член 29, параграф 2, буква в)

Член 25, параграф 2, четвърто тире

Член 29, параграф 2, буква г)

Член 25, параграф 2, пето тире

Член 29, параграф 2, буква д)

Член 25, параграфи 3—6

Член 29, параграфи 3—6

Член 26, параграф 1

Член 30, параграф 1

Член 26, параграф 2, уводни думи

Член 30, параграф 2, уводни думи

Член 26, параграф 2, първо тире

Член 30, параграф 2, буква a)

Член 26, параграф 2, второ тире

Член 30, параграф 2, буква б)

Член 26, параграф 2, трето тире

Член 30, параграф 2, буква в)

Член 26, параграф 3

Член 30, параграф 3

Член 27

Член 31

Член 28

Член 32

Член 29

Член 33

Член 30

Член 34

Член 31

Член 35

Член 32

Член 36

Член 33

Член 37

Член 34, параграф 1

Член 38, параграф 1

Член 34, параграф 2, уводни думи

Член 38, параграф 2, уводни думи

Член 34, параграф 2, първо тире

Член 38, параграф 2, буква a)

Член 34, параграф 2, второ тире

Член 38, параграф 2, буква б)

Член 34, параграф 2, заключително изречение

Член 38, параграф 2, заключително изречение

Член 34, параграф 3

Член 38, параграф 3

Член 35, параграф 1, уводни думи

Член 39, параграф 1, уводни думи

Член 35, параграф 1, първо тире

Член 39, параграф 1, буква a)

Член 35, параграф 1, второ тире

Член 39, параграф 1, буква б)

Член 35, параграф 1, трето тире

Член 39, параграф 1, буква в)

Член 35, параграф 1, заключителни думи

Член 39, параграф 1, уводни думи

Член 35, параграфи 2 и 3

Член 39, параграфи 2 и 3

Член 35, параграф 4, уводни думи

Член 39, параграф 4, уводни думи

Член 35, параграф 4, буква a)

Член 39, параграф 4, буква a)

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

Член 39, параграф 4, буква б), уводни думи

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

Член 39, параграф 4, буква б), i)

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

Член 39, параграф 4, буква б), ii)

Член 35, параграф 5

Член 39, параграф 5

Член 37

Член 40
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Регламент (ЕО) № 1622/2000

Настоящият регламент

Член 38

Член 41

Член 39

Член 42

Член 40

Член 43

Член 41, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 44, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 41, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 44, параграф 1, първа алинея, буква a)

Член 41, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 44, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 41, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 44, параграф 1, първа алинея, буква в)

Член 41, параграф 1, първа алинея, четвърто тире

Член 44, параграф 1, първа алинея, буква г)

Член 41, параграф 1, втора алинея

Член 44, параграф 1, втора алинея

Член 41, параграфи 2, 3 и 4

Член 44, параграфи 2, 3 и 4

Член 42

Член 45

Член 43

Член 46

Член 44, параграф 1

—

Член 44, параграф 2

Член 47

—

Член 48

Член 45

Член 49

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение VI

Приложение V

Приложение VII

Приложение VI

Приложение VIII

Приложение VII

Приложение VIIIа

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение IX

Приложение IХа

Приложение X

Приложение X

Приложение XI

Приложение XI

Приложение XII

Приложение XIа

Приложение XIII

Приложение XII

Приложение XIV

Приложение XIIа

Приложение XV

Приложение XIII

Приложение XVI

Приложение XIV

Приложение XVII

Приложение XV

Приложение XVIII

Приложение XVI

Приложение XIX

Приложение XVII

Приложение XX

Приложение XVIII

Приложение XXI

—

Приложение XXII

—

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

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ
СПОРАЗУМЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2/2007 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ
ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА
ОБЩНОСТ И ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ
от 15 декември 2007 година
заменящо приложението към Споразумението между Европейската Общност и Конфедерация
Швейцария по въпроси на въздушния транспорт
(2008/367/ЕО)
СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на
въздушния транспорт, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално член 23, параграф 4 от него,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен
Приложението към настоящото решение заменя приложението към споразумението.
Съставено в Брюксел, на 15 декември 2007 година.
За Съвместния комитет
Ръководител на делегацията на Общността

Ръководител на швейцарската делегация

Daniel CALLEJA CRESPO

Raymond CRON

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.
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За целите на настоящото споразумение:
— когато актове, упоменати в приложението, съдържат препратки към държави-членки на Европейската общност или
изискват препратка към тях, за целите на споразумението се разбира, че това се отнася и за Швейцария или до
изискване за препратка към Швейцария;
— без да се засяга член 15 от настоящото споразумение, терминът „въздушен превозвач на Общността“ от споменатите подолу директиви и регламенти включва въздушни превозвачи с лиценз, с основно място на дейност и, ако има такъв,
регистриран офис, в Швейцария съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета.

1. Трети пакет от мерки за либерализация на сектора на въздухоплаването и други правила, приложими към
гражданската авиация
№ 2407/92
Регламент на Съвета от 23 юли 1992 година относно лицензирането на въздушни превозвачи.
(Членове 1—18)
По отношение на прилагането на член 13, параграф 3, препратката към член 226 от Договора за ЕО се тълкува като
препратка към приложимите към настоящото споразумение процедури.
№ 2408/92
Регламент на Съвета от 23 юли 1992 година относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните
въздушни трасета на Общността.
(Членове 1—10, 12—15)
(Приложенията ще бъдат поправени с цел включване на швейцарски летища).
(Измененията на приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (транспортна политика), раздел Ж (въздушен
транспорт), номер 1 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония,
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша,
Република Словения и Словашката република, и към адаптациите на Договорите, върху които се основава Европейският
съюз, се прилагат).
№ 2409/92
Регламент на Съвета от 23 юли 1992 година относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен
превоз.
(Членове 1—11)
№ 2000/79
Директива на Съвета от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното
време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании
(АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA),
Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните
превозвачи (IACA)
№ 93/104
Директива на Съвета от 23 ноември 1993 година относно някои аспекти на организацията на работното време,
последно изменена с:
— Директива № 2000/34/ЕО от 22 юни 2000 година.
№ 437/2003
Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по
отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха.
№ 1358/2003
Регламент на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския
парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и
за изменение на приложения I и II към него.
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№ 785/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за
въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства.
№ 91/670
Директива на Съвета от 16 декември 1991 година относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация.
(Членове 1—8)
№ 95/93
Регламент на Съвета от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в
Общността (членове 1—12), последно изменен с:
— Регламент № 793/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година (членове 1—2).
№ 96/67
Директива на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на
Общността.
(Членове 1—9, 11—23 и 25)
№ 2027/97
Регламент на Съвета от 9 октомври 1997 година относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на
произшествия (членове 1—8), последно изменен с:
— Регламент № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 година (членове 1—2).

2. Правила за конкуренция
Всяка препратка в следните текстове към членове 81 и 82 от Договора се тълкува като препратка към членове 8 и 9 от
настоящото споразумение.
№ 17/62
Регламент на Съвета от 6 февруари 1962 година за прилагане на членове 81 и 82 от Договора (член 8, параграф 3),
последно изменен с:
— Регламент № 59/62,
— Регламент № 118/63,
— Регламент № 2822/71,
— Регламент № 1216/99,
— Регламент (ЕО) № 1/2003 от 16 декември 2002 година. (Членове 1—13, 15—45).
№ 2988/74
Регламент на Съвета от 26 ноември 1974 година относно давността при налагане и изпълнение на санкции в областта
на правото на транспорт и на конкуренция на Европейската икономическа общност (членове 1—7), последно изменен
с:
— Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година (членове 1—13, 15—45).
№ 3975/87
Регламент на Съвета от 14 декември 1987 година, определящ процедурата за прилагане на правилата на конкуренция,
приложими към предприятията в областта на въздушния транспорт (членове 1—7, член 8, параграфи 1 и 2, членове
9—11, член 12, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 13, параграфи 1 и 2, членове 14—19), последно изменен с:
— Регламент № 1284/91 на Съвета от 14 май 1991 година (член 1),
— Регламент № 2410/92 на Съвета от 23 юли 1992 година (член 1),
— Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година (членове 1—13, 15—45).
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№ 3976/87
Регламент на Съвета от 14 декември 1987 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои
категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (членове 1—5 и 7), последно
изменен с:
— Регламент (ЕИО) № 2344/90 на Съвета от 24 юли 1990 година (член 1),
— Регламент (ЕИО) № 2411/92 на Съвета от 23 юли 1992 година (член 1),
— Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година (членове 1—13, 15—45).
№ 1617/93(2)
Регламент на Комисията от 25 юни 1993 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои
категории споразумения, решения или съгласувани практики, които имат за предмет съвместното планиране и координирането на разписания, съвместното обслужване на въздушните линии, тарифните консултации за превоз на пътници и
за товари по редовни въздушни линии и разпределянето на слотове по летищата (членове 1—7), последно изменен с:
— Регламент (ЕО) № 1523/96 на Комисията от 24 юли 1996 година (членове 1 и 2),
— Регламент (ЕО) № 1083/1999 на Комисията от 26 май 1999 година,
— Регламент (ЕО) № 1324/2001 на Комисията от 29 юни 2001 година.
№ 4261/88
Регламент на Комисията от 16 декември 1988 година относно жалби, заявления и съдебни заседания по тях по реда на
Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета.
(Членове 1—14)
№ 80/723
Директива на Комисията от 25 юни 1980 година относно прозрачността на финансовите отношения между държавитечленки и публичните предприятия (членове 1—9), последно изменена с:
— Директива № 85/413/ЕИО на Комисията от 24 юли 1985 година (членове 1—3).
№ 1/2003
Регламент на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в
членове 81 и 82 от Договора.
(Членове 1—13 и 15—45)
(Доколкото този регламент се отнася до прилагането на настоящото споразумение, включването на този регламент не
засяга разпределянето на задачи съгласно настоящото споразумение).
№ 773/2004
Регламент на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и
82 от Договора за ЕО.
№ 139/2004
Регламент на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия
(Регламент на ЕО за сливанията).
(Членове 1—18, 19(1)—(2), 20—23)
По отношение на член 4, параграф 5 от Регламента за сливанията между Европейската общност и Швейцария се
прилага следното:
1) Относно концентрация по смисъла на 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, която няма общностно измерение по
смисъла на член 1 от въпросния регламент и която може да бъде разглеждана по вътрешното законодателство в
областта на конкуренцията на най-малко три държави-членки на ЕО и Швейцария, лицата или предприятията,
посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент, могат, преди да уведомят компетентните органи, да информират
Комисията на ЕО посредством представяне на мотивирано искане, че концентрацията следва да бъде разгледана от
Комисията.
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2) Комисията на ЕО предава незабавно всички искания по член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и по
предходния параграф на Швейцарската конфедерация.
3) В случаите, когато Швейцарската конфедерация е изразила несъгласието си по отношение на искането за препращане
на делото за преразглеждане, швейцарският компетентен орган по въпросите на конкуренцията запазва правомощията си и делото не се препраща от Швейцарската конфедерация за преразглеждане по силата на настоящия
параграф.
Като се спазват сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 2 от
Регламента за сливанията:
1) Комисията на ЕО предава незабавно всички изискуеми документи по член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2
и 6 и член 22, параграф 2 на компетентния в областта на конкуренцията швейцарски орган.
2) Изчисляването на сроковете, посочено в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 139/2004 започва за Швейцарската конфедерация от получаването на съответните документи от
страна на швейцарския компетентен орган.
№ 802/2004
Регламент на Комисията от 7 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола
върху концентрациите между предприятията.
(Членове 1—24)

3. Авиационна безопасност
№ 3922/91
Регламент на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (членове 1—3, 4, параграф 2, (5—11, и 13), и неговите
изменения:
— Регламент (ЕО) № 1899/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 1900/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година.
№ 94/56/ЕО
Директива на Съвета от 21 ноември 1994 година относно определяне на основните принципи при разследването на
произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.
(Членове 1—13)
№ 36/2004
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността.
(Членове 1—9 и 11—14)
№ 768/2006
Регламент на Комисията от 19 май 2006 година за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства,
използващи летища на Общността, и управлението на информационната система.
№ 2003/42
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 година относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване.
(Членове 1—12)
№ 1592/2002
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 година относно общите правила в областта на
гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (наричан по-долу за
краткост „регламентът“), последно изменен с:
— Регламент № 1643/2003 от 22 юли 2003 година,
— Регламент № 1701/2003 от 24 септември 2003 година,
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— Регламент (ЕО) № 334/2007 на Комисията от 28 март 2007 година,
— Регламент (ЕО) № 103/2007 на Комисията от 2 февруари 2007 година за удължаване на преходния период,
посочен в член 53, параграф 4,
— комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 1592/2002.
Агенцията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на разпоредбите на този регламент.
Комисията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 10, параграфи 2, 4 и 6, член
16, параграф 4, член 29, параграф 3, буква и), член 31, параграф 3, член 32, параграф 5, и член 53, параграф 4.
Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена в алинея 1 на приложението към Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт, препратката към „държавитечленки“ в член 54 от регламента или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, цитирана в споменатата разпоредба, не
се отнася за Швейцария.
Разпоредбите на настоящия регламент не трябва да се тълкуват в смисъл, че на Европейската агенция за авиационна
безопасност се предоставят правомощия да действа от името на Швейцария в рамките на международни споразумения
за други цели, освен с цел подпомагане изпълнението на поетите от нея задължения по силата на тези споразумения.
За целите на споразумението, текстът на регламента се адаптира, както следва:
а) Член 9 се изменя, както следва:
i) в параграф 1 след думата „Общността“ се добавя изразът „или Швейцария“;
ii) в параграф 2 буква а) след думата „Общността“ се добавя изразът „или Швейцария“;
iii) в параграф 2, букви б) и в) се заличават;
iv) добавя се следният параграф:
„3.
Когато Общността преговаря с трета държава за сключване на споразумение, в което се предвижда
държава-членка или Агенцията да издава сертификати въз основа на сертификати, издадени от авиационните
власти на тази трета държава, тя се стреми да получи от Швейцария предложение за подобно споразумение с
въпросната трета държава. Швейцария от своя страна също се стреми да сключи с третите държави споразумения, които съответстват на споразуменията с Общността“.
б) В член 20 се добавя следният параграф:
„4.
Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от условията за работа на другите служители на Европейските
общности, гражданите на Швейцария, които се ползват пълноценно от правата си на граждани, могат да бъдат наети
по договор от изпълнителния директор на Агенцията“.
в) В член 21 се добавя следният параграф:
„Швейцария прилага към Агенцията Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, включен
като приложение А към настоящото приложение в съответствие с допълнението към приложение А“.
г) В член 28 се добавя следният параграф:
„Швейцария участва пълноправно в Управителния съвет и има същите права и задължения като държавите-членки на
Европейския съюз, с изключение на правото на гласуване“.
д) В член 48 се добавя следният параграф:
„8.8. Швейцария участва във финансовата вноска на Общността, посочена в параграф 1, буква а), по следната
формула:
S (0.2/100) + S [1 - (a+b) 0.2/100] c/C,
където:
S = частта от бюджета на Агенцията, която не е покрита от таксите и вноските, посочени в параграф 1, букви б) и
в),
a = броя на асоциираните държави,
b = броя на държавите-членки на ЕС,
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c = вноската на Швейцария в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация,
C = общата вноска на държавите-членки на ЕС и асоциираните държави в бюджета на Международната асоциация
за гражданска авиация.“
е) В член 50 се добавя следният параграф:
„Разпоредбите, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността в Швейцария по отношение на
лицата, които участват в дейностите на Агенцията, са посочени в приложение Б към настоящото приложение“.
ж) Обхватът на приложение II към регламента се разширява с включване на следните въздухоплавателни средства, като
продукти, попадащи под действието на член 2, параграф 3, буква a), ii), от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на
Комисията от 24 септември 2003 година относно определяне на правила за прилагане на сертифициране за
летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти,
части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1):
A/c - [HB IDJ] – тип CL600-2B19,
A/c - [HB-IGM] – тип Gulfstream G-V-SP,
A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – тип Gulfstream G-V,
A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – тип Gulfstream G-IV,
A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – тип MD 900.
№ 736/2006
Регламент на Комисията от 16 май 2006 година относно работните методи на Европейската агенция за авиационна
безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции.
№ 1702/2003
Регламент на Комисията от 24 септември 2003 година относно определяне на правила за прилагане на сертифициране
за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части
и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, последно изменен с:
— Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията от 7 март 2005 година,
— Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията от 8 май 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията от 28 март 2007 година,
— Регламент (ЕО) № 375/2007 на Комисията от 30 март 2007 година.
За целите на споразумението, разпоредбите на Регламент № 1702/2003 следва да се разбират със следната адаптация:
Член 2 се изменя, както следва:
В параграфи 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 и 14 датата „28 септември 2003 година“ се заменя с „датата на влизане в сила на
решението на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, с което Регламент
1592/2002 се включва в приложението към регламента“.
№ 2042/2003
Регламент на Комисията от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала,
изпълняващ тези задачи, последно изменен с:
— Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията от 8 май 2006 година.
— Регламент (ЕО) № 376/2007 на Комисията от 30 март 2007 година.
№ 104/2004
Регламент на Комисията от 22 януари 2004 година за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност.
№ 488/2005
Регламент на Комисията от 21 март 2005 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската
агенция за авиационна безопасност.
(1) ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.
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№ 779/2006
Регламент на Комисията от 24 май 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 488/2005 относно таксите и
възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност.
№ 593/2007
Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията от 31 май 2007 година относно таксите и възнагражденията, събирани от
Европейската агенция за авиационна безопасност (14.2).
№ 2111/2005
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за създаване на списък на Общността на
въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на
въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива
2004/36/ЕО.
№ 473/2006
Регламент на Комисията от 22 март 2006 година за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на
въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО)
№ 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета.
Този регламент следва да се прилага до момента, в който е в сила в ЕС.

4. Авиационна сигурност
№ 2320/2002
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно създаване на общи правила за
сигурността на гражданското въздухоплаване (членове 1—8 и 10—13), последно изменен с:
— Регламент (ЕО) № 849/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година.
№ 622/2003
Регламент на Комисията от 4 април 2003 година за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти
относно сигурността на въздухоплаването, последно изменен с:
— Регламент (ЕО) № 68/2004 на Комисията от 15 януари 2004 година,
— Регламент (ЕО) № 781/2005 на Комисията от 24 май 2005 година (членове 1—2),
— Регламент (ЕО) № 857/2005 на Комисията от 6 юни 2005 година (членове 1—2),
— Регламент № 831/2006 на Комисията от 2 юни 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 1448/2006 на Комисията от 29 септември 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 1546/2006 на Комисията от 4 октомври 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 1862/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 65/2006 на Комисията от 13 януари 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 240/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година,
— Регламент (ЕО) № 437/2007 на Комисията от 20 април 2007 година.
№ 1217/2003
Регламент на Комисията от 4 юли 2003 година относно определяне на общи спецификации за национални програми за
контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване.
№ 1486/2003
Регламент на Комисията от 22 август 2003 година относно постановяване на процедури за извършване на инспекции от
Комисията в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване.
(Членове 1—13 и 15—18)

L 127/65

BG

L 127/66

Официален вестник на Европейския съюз

№ 1138/2004
Регламент на Комисията от 21 юни 2004 година за установяване на общо определение за критични части в зоните за
сигурност на летищата.

5. Управление на въздушния трафик
№ 549/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на
Единно европейско небе („рамков регламент“).
Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 6, член 8, параграф 1 и членове
10, 11 и 12.
Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена в първо тире на приложението към Споразумението между
Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт, препратката към
„държавите-членки“ в член 5 от Регламент № 549/2004, или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, цитирани в
този член, не се отнася за Швейцария.
— комитет, създаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2004 (Комитет за единно небе).
№ 550/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно
обслужване в единното европейско небе („Регламент за осигуряване на обслужване“).
Комисията се ползва по отношение на Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 16 с измененията
по-долу.
За целите на споразумението, разпоредбите на регламента се изменят, както следва:
а)

член 3 се изменя, както следва:
В параграф 2 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

б)

Член 7 се изменя, както следва:
В параграфи 1 и 6 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

в)

Член 8 се изменя, както следва:
В параграф 1 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

г)

Член 10 се изменя, както следва:
В параграф 1 след думата „Общността“ се добавят думите „и в Швейцария“.

д)

Член 16, параграф 3 се заменя със следния текст:
Комисията адресира своето решение до държавите-членки и уведомява доставчика на аеронавигационно обслужване,
доколкото това решение го засяга.

№ 551/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за организацията и използването на
въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство).
Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 2, член 3, параграф 5 и член 10.
№ 552/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно оперативната съвместимост на
европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост).
Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 4, член 7 и член 10, параграф 3.
За целите на споразумението, разпоредбите на регламента се изменят, както следва:
а)

Член 5 се изменя, както следва:
В параграф 2 след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.
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Член 7 се изменя, както следва:
В параграф 4 след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.

в)

Приложение III се изменя, както следва:
В раздел 3, второ и последно тирета, след думата „Общността“ се добавят думите „или в Швейцария“.

№ 2096/2005
Регламент на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (текст от значение за ЕИП)
Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на член 9.
№ 2150/2005
Регламент на Комисията от 23 декември 2005 година за установяване на общи правила за гъвкаво използване на
въздушното пространство.
№ 2006/23
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно лиценза на ръководителите на
полети в Общността.
№ 730/2006
Регламент на Комисията от 11 май 2006 година за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети,
осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195.
№ 1033/2006
Регламент на Комисията от 4 юли 2006 година за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в
предполетната фаза за единното европейско небе.
№ 1032/2006
Регламент на Комисията от 6 юли 2006 година за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на
полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол
на въздушното движение.
№ 1794/2006
Регламент на Комисията от 6 декември 2006 г. за определяне на обща система за събиране на такси за аеронавигационно обслужване.
№ 219/2007
Регламент на Съвета от 27 февруари 2007 година за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново
поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR).
№ 633/2007
Регламент на Комисията от 7 юни 2007 г. за определяне на изискванията към прилагането на протокол за обмен на
полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между звената за ръководство на въздушното движение.
6. Околна среда и шум
№ 2002/30
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 година относно установяването на правила и
процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността.
(Членове 1—12 и 14—18)
(Измененията на приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (политика на транспорта), раздел Ж (въздушен
транспорт), номер 2 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония,
Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша,
Република Словения и Словашката република, и към адаптациите на Договорите, върху които се основава Европейският
съюз, се прилагат).
№ 80/51
Директива на Съвета от 20 декември 1979 година относно ограничаването на шумовите емисии от дозвукови въздухоплавателни средства (членове 1—9), последно изменена с:
— Директива № 83/206/ЕИО.
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№ 89/629
Директива от 4 декември 1989 година относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни
самолети.
(Членове 1—8)
№ 92/14
Директива на Съвета от 2 март 1992 година за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част II,
глава 2, том 1 на приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, втора редакция
(1988 г.).
(Членове 1—11)
7. Защита на потребителите
№ 90/314
Директива на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически
ваканции и пакетните туристически обиколки.
(Членове 1—10)
№ 93/13
Директива на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори.
(Членове 1—11)
№ 2299/89
Регламент на Съвета от 24 юли 1989 година относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация
(членове 1—22), последно изменен с:
— Регламент № 3089/93 на Съвета,
— Регламент № 323/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 година.
№ 261/2004
Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.
(Членове 1—18)
8. Разни
№ 2003/96
Директива на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия.
(Член 14, параграф 1, буква б) и параграф 2)
Приложения:
A: Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейските общности
Б: Разпоредби, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността по отношение на швейцарските
участници в дейностите на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA)
В: Декларация на Съвета относно участието на Швейцария в комитети на Общността.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,
КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 28 от Договора за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските
общности, тези Общности, както и Европейската инвестиционна банка се ползват, на територията на държавите-членки, с
необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА следните разпоредби, които са приложени към този договор.
ГЛАВА I
СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Член 1
Помещенията и сградите на Общностите са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция,
конфискация или експроприиране.
Собствеността и имуществата на Общностите не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или
правни ограничения без разрешение на Съда.
Член 2
Архивите на Общностите са неприкосновени.
Член 3
Общностите, тяхното имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци.
Правителствата на държавите-членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят
косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато
Общностите осъществяват за техни официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този
вид. Тези разпоредби не се прилагат по такъв начин, че да предизвикат нарушаване на конкуренцията в рамките на
Общностите.
Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на
комунални услуги.
Член 4
Общностите са освободени от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети,
предназначени за тяхно официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки на
разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен
при условия, одобрени от правителството на тази държава.
Общностите са освободени и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на техните публикации.
Член 5
Европейската общност за въглища и стомана може да използва всякакви видове платежни средства и да притежава сметки в
каквато и да било парична единица.

ГЛАВА II
КОМУНИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ (LAISSEZ-PASSER)
Член 6
При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи, институциите на Общностите се ползват
на територията на всяка държава-членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.
Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Общностите не могат да бъдат
подлагани на цензура.
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Член 7

1.
На членовете и служителите на институциите на Общността може да бъде издадено разрешение за преминаване
(laissez-passer) от председателите на тези институции, във форма, определена от Съвета, което се признава за документ,
валиден за пътуване от органите на държавите-членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на
длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за
работа на другите служители на Общностите.

Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като
документи, валидни за пътуване на територията на трети страни.

2.
Разпоредбите на член 6 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейската общност за въглища и стомана
остават приложими спрямо членовете и служителите на институциите, които към момента на влизане в сила на настоящия
договор притежават разрешение за преминаване (laissez-passer), предвидено в този член, докато се прилагат разпоредбите
на горепосочения параграф 1.

ГЛАВА III
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Член 8
Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на
Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Парламента.

На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:

а) от тяхното собствено правителство – същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които
пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;

б) от правителствата на останалите държави-членки – същите възможности, както предоставяните на представителите на
чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Член 9
Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане
или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на
задълженията им.

Член 10
По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от
мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от
неговите членове.
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ГЛАВА IV

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Член 11
Представителите на държавите-членки, които участват в работата на институциите на Общностите, техните съветници и
технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието,
се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.
Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Общностите.

ГЛАВА V
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Член 12
На територията на всяка държава-членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на
Общността:
а) се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при
изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на
разпоредбите на съответните договори, от една страна, на разпоредбите за отговорността на длъжностните лица и
другите служители по отношение на Общностите и, от друга страна, на компетентността на Съда да се произнася по
спорове между Общностите и техните длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този
имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;
б) заедно със своите съпрузи и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на
ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;
в) относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения,
каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;
г) притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на тяхното първо заемане на поста в
съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им
в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на
държавата, в която се упражнява това право;
д) имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно
постоянно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава,
както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за
необходими от правителството на съответната държава.
Член 13
Длъжностните лица и другите служители на Общностите подлежат на данъчно облагане в полза на Общността върху
изплатените им от Общностите заплати, надници и възнаграждения, в съответствие с условията и процедурата, приети от
Съвета по предложение на Комисията.
Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени
от Общностите.
Член 14
За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за
целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите-членки на
Общността, длъжностните лица и другите служители на Общността, които единствено поради изпълнение на задълженията
им в служба на Общността установяват своето пребиваване на територията на държава-членка, различна от тази на тяхното
местоживеене за данъчни цели, по времето когато са постъпили на работа в Общностите, се считат както в държавата на
тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си
в последната държава, при условие, че тя е член на Общностите. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга,
доколкото последният/та не упражнява някаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се
намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.
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Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходния параграф и е разположена на територията на
държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава. За определянето на
данъка на тази собственост, тя се счита за намираща се в страната на местоживеене за данъчни цели, при спазване на
правата на трети страни и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за
двойното данъчно облагане.
Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на този член.
Член 15
Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, установява схема за социално-осигурителните обезщетения на
длъжностните лица и другите служители на Общностите.
Член 16
Съветът, като действа по предложение на Комисията и след като се консултира с останалите заинтересовани институции,
определя категориите длъжностни лица и други служители, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти
разпоредбите на член 12, член 13, параграф втори и член 14.
Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават
периодично на правителствата на държавите-членки.

ГЛАВА VI
ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА МИСИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ
Член 17
Държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на Общностите, предоставя обичайните дипломатически
имунитети и привилегии на мисиите на трети страни, акредитирани към Общностите.

ГЛАВА VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 18
Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Общностите
единствено в интерес на Общностите.
Всяка институция на Общностите се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг
служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Общностите.
Член 19
Институциите на Общностите, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на
съответните държави-членки.
Член 20
Членове 12—15 включително и 18 се прилагат и спрямо членовете на Комисията.
Член 21
Членове 12—15 и 18 се прилагат и спрямо съдиите и генералните адвокати, секретарите и докладчиците към Съда на
Европейските общности, без да се накърняват разпоредбите на член 3 от Протокола за статута на Съда на Европейските
общности, които се отнасят до имунитета на съдиите и генералните адвокати от съдебно преследване.
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Член 22

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните
органи, на лицата от нейната администрация, както и на лицата, представители на държавите-членки които участват в
работата и, без да се накърняват разпоредбите на протоколите, уреждащи нейния устав.
Европейската инвестиционна банка, освен това, ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на
тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение
би наложило в държавата по седалището ѝ. Съответно, прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво
обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в
нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.
Член 23
Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската централна банка, на членовете на нейните органи,
на лицата от нейната администрация, както и на лицата, представители на държавите-членки, които участват в работата ѝ,
без да се накърняват разпоредбите на протокола за статута на Европейската система на централните банки и Европейската
централна банка.
Европейската инвестиционна банка, освен това, ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на
тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение
би наложило в държавата по седалището ѝ. Дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при
условията, определени в устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, не
следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.
Горепосочените разпоредби се прилагат също така и към Европейския паричен институт. Съответно, прекратяването или
ликвидацията му не биха довели до никакво обременяване.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия протокол.
Съставено в Брюксел на осмия ден от месец април през хиляда деветстотин шестдесет и пета година.
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ДОПЪЛНЕНИЕ

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
1. Разширяване на обхвата на прилагане за Швейцария
Всяка препратка към държавите-членки в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности
(наричан по-долу за краткост „протоколът“) трябва да се разбира като отнасяща се и до Швейцария, освен ако
следващите разпоредби не предвиждат друго.
2. Освобождаване на Агенцията от косвени данъци (включително ДДС)
Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с швейцарския данък върху добавената стойност (ДДС). По
отношение на стоките и услугите, предоставени на Агенцията в Швейцария за официалните ѝ цели, освобождаването от
ДДС се извършва съгласно член 3, алинея 2 от протокола чрез възстановяване. Освобождаване от ДДС се предоставя,
ако реалната цена на закупените стоки и на доставените услуги, посочена във фактурата или равностоен документ,
възлиза общо най-малко на 100 швейцарски франка (с включен данък).
Възстановяването на ДДС се извършва срещу представяне във Федералната данъчна администрация, Главен отдел „ДДС“,
на съответните швейцарски формуляри. Като правило молбите трябва да бъдат обработени в срок от три месеца, считано
от подаването на молбата за възстановяване, придружена от необходимите удостоверяващи документи.
3. Ред и условия за прилагане на правилата за персонала на Агенцията
По отношение на член 13 втора, алинея от протокола, в съответствие с националното си законодателство, Швейцария
освобождава длъжностните лица и другите служители на Агенцията по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС,
ЕИО) № 549/69 (1) от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от Общността заплати,
надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на Общността.
Швейцария не се счита за държава-членка по смисъла на точка 1 от настоящото допълнение за целите на прилагането
на член 14 от протокола.
Длъжностните лица и другите служители на Агенцията, както и членовете на семействата им, които внасят осигуровки
по осигурителната система, приложима към длъжностните лица и другите служители на Общността, не е задължително
да се осигуряват по швейцарската социално-осигурителна система.
Съдът на Европейските общности има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с взаимоотношенията
между Агенцията или Комисията и персонала ѝ по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) №
259/68 на Съвета (2) и другите разпоредби от правото на Общността, определящи условията на труд.

(1) Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно определяне на категориите на длъжностните лица и
други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от
Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО)
№ 1749/2002 на Комисията (ОВ L 264, 2.10.2002 г., стр. 13).
(2) Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определянето на статута на длъжностните лица на
Европейските общности и условията за работа на другите служители, и за създаване на конкретно особени мерки за временно прилагане
към длъжностните лица на Комисията (условия за работа на другите служители) (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1). Регламент, последно
изменен с Регламент (ЕО) № 2104/2005 (ОВ L 337,22.12.2005 г., стр. 7).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ СПРЯМО ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
Член 1
Пряка комуникация
Агенцията и Комисията общуват пряко с всички лица и институции, установени в Швейцария, които участват в дейностите
на Агенцията като договорно наети лица, участници в програма на Агенцията, лица, които са получили плащания от
бюджета на Агенцията или на Общността, или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Комисията и
Агенцията всякаква изискуема от тях значима информация и документация, въз основа на посочените в настоящото
решение инструменти и сключени договори или споразумения, както и решения, взети в рамките на последните.
Член 2
Контрол
1.
Въз основа на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1) и финансовия правилник, приет от Управителния
съвет на Агенцията на 26 март 2003 година съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на
Комисията от 23 декември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на
Европейските общности (2), както и въз основа на други нормативни документи, на които се позовава настоящото
решение, в сключени договори и споразумения, и решения, взети с бенефициери, установени в Швейцария, може да се
предвижда извършването по всяко време на научни, финансови, технологични или други одити на същите и на подизпълнителите им от служители на Агенцията и Комисията, или от други упълномощени от Агенцията и Комисията лица.
2.
На служителите на Агенцията и на Комисията, както и на други упълномощени от Агенцията и Комисията лица, се
осигурява подходящ достъп до обектите, работните места и документите, както и до цялата изискуема с цел провеждане на
одитите информация, включително върху електронен носител. Това право на достъп е изрично описано в договорите или
споразуменията, сключени за целите на прилагането на инструментите, на които се позовава настоящото решение.
3.

Европейската сметна палата има същите права като Комисията

4.
Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане на настоящото решение или съгласно условията,
предвидени в договорите или споразуменията, или във взети решения.
5.
Швейцарският федерален орган за финансов контрол следва да бъде уведомяван предварително за извършваните на
швейцарска територия одити. Това уведомяване не е законово условие за извършване на тези одити.
Член 3
Контрол и проверки на място
1.
В рамките на настоящото споразумение, Комисията (OLAF-Европейската служба за борба с измамите) има право да
извършва контрол и проверки на място на швейцарска територия по реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом,
ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от
Комисията с оглед защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).
2.
Контролът и проверките на място се подготвят и провеждат от Комисията в тясно сътрудничество с Швейцарския
федерален орган за финансов контрол, или с други компетентни швейцарски органи, назначени от Швейцарския федерален
орган за финансов контрол, които биват уведомявани своевременно за предмета, целта и правното основание за контрола и
проверките, за да могат да окажат съдействие. За тази цел служителите на компетентните швейцарски органи могат да
участват при извършването на контрол и проверки на място.
3.
Ако компетентните швейцарски органи поискат това, контролът и проверките на място могат да се извършат
съвместно от Комисията и швейцарските компетентни органи.
4.
В случай че участници в програмата се противопоставят на контрол или проверка на място, швейцарските органи,
като действат в съответствие с националните разпоредби, оказват необходимото съдействие на инспекторите на Комисията,
така че последните да могат да изпълнят успешно възложената им задача за контрол или проверка на място.
(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(3) ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
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5.
Комисията съобщава във възможно най-кратък срок на Швейцарския федерален орган за финансов контрол всеки
факт или подозрение за нередност, за които е узнала в хода на извършвания контрол или проверка на място. При всяко
положение, Комисията е длъжна да информира гореспоменатия орган за резултата от контрола и проверките.
Член 4
Информация и консултация
1.
За целите на надлежното изпълнение на настоящото приложение, компетентните швейцарски органи и органи на
Общността редовно обменят информация, а, по искане на една от страните, провеждат и консултации.
2.
Компетентните швейцарски органи незабавно уведомяват Агенцията и Комисията за всеки факт или подозрение, който
са узнали във връзка с нередност при сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени в съответствие
с инструментите, на които се позовава настоящото решение.
Член 5
Поверителност
Съобщената или получена информация под каквато и да е форма по реда на настоящото приложение се счита за
професионална тайна и е защитена по същия начин, по който е защитена аналогична информация от швейцарското
право и от съответните разпоредби, приложими спрямо институциите на Общността. Тази информация може да се
съобщава само на лица, функциите на които в институциите на Общността, в държави-членки или в Швейцария,
изискват да я знаят, и не може да се използва с други цели, освен за ефективна защита на финансовите интереси на
Договарящите страни.
Член 6
Административни мерки и санкции
Без да се нарушава швейцарското наказателно право, Агенцията или Комисията могат да налагат административни мерки и
санкции в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година и Регламент (ЕО,
Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 година, както и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на
Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (1).
Член 7
Възстановяване и изпълнение
Решенията на Агенцията или Комисията, взети в рамките на приложното поле на настоящото решение, по силата на които
са наложени финансови задължения за различни от държавите правни субекти, имат изпълнителна сила в Швейцария.
Заповедта за принудително изпълнение трябва да се издава без никакъв допълнителен контрол, освен проверка на истинността на изпълнителния акт от орган, назначен от швейцарското правителство, който е длъжен да уведоми Агенцията или
Комисията за това. Принудителното изпълнение трябва да се извършва по швейцарските процесуални правила. Законосъобразността на решението, което съдържа изпълнителния акт, подлежи на контрол от страна на Съда на Европейските
общности.
Решенията на Съда на Европейските общности, произнесени по арбитражна клауза, имат изпълнителна сила при същите
условия.Решенията на Съда на Европейските общности, произнесени по арбитражна клауза, имат изпълнителна сила при
същите условия.

(1) ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

15.5.2008 г.

15.5.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ШВЕЙЦАРИЯ В КОМИТЕТИТЕ

— Съветът на Европейския съюз приема, че декларацията относно участието на Швейцария в комитетите, приложени към
заключителния акт на споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на
въздушния транспорт, включва следното допълнително тире:
„— комитет, създаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 549/2004 (комитет за единно небе).“
— Съветът на Европейския съюз приема, че към декларацията относно участието на Швейцария в комитетите, приложени
към заключителния акт на споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на
въздушния транспорт, подписано на 21 юни 1999 г. и прието от Съвета на 4 април 2002 г., се добавя следното
допълнително тире:
„— комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 1592/2002.“.
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III
(Актове, приети по силата на Договора за ЕС)

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/368/ОВППС НА СЪВЕТА
от 14 май 2008 година
в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение
Съвета за сигурност, създаден с Резолюция 1540 на СС на
ООН („Комитет 1540“), доклад за стъпките, които са
предприели или възнамеряват да предприемат за
изпълнение на Резолюция 1540 на СС на ООН.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 14 от него,

(4)

На 27 април 2006 г., Съветът за сигурност на ООН
единодушно прие Резолюция 1673 (2006) и взе
решение, че комитетът следва да увеличи усилията си за
насърчаване на пълното изпълнение на Резолюция 1540
на СС на ООН чрез работни програми, информационни
дейности, помощ, диалог и сътрудничество. Комитет 1540
беше също така приканен да проучи заедно с държавите и
международните, регионалните и подрегионалните организации както възможността за обмяна на опит и
изводи, така и наличието на програми, които биха
улеснили изпълнението на Резолюция 1540 на СС на
ООН.

(5)

Докладът на Комитет 1540 от април 2006 г. препоръча
регионалните и подрегионалните информационни
дейности да се разширят и засилят с цел по структуриран
начин да се предоставят на държавите насоки за изпълнението на задълженията им съгласно Резолюция 1540 на
СС на ООН, като се вземе предвид фактът, че към тогавашния момент на 62 държави е предстояло да
предоставят своя първи национален доклад, а 55
държави, които вече са предали първия си национален
доклад, все още е трябвало да подадат допълнителна
информация и уточнения, изискани от Комитет 1540.

(6)

На 12 юни 2006 г., Европейският съюз прие първо
съвместно действие на Съвета — 2006/419/ОВППС (1), в
подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 на СС на
ООН и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС
срещу разпространението на оръжия за масово
унищожение. Това съвместно действие целеше повишаване
на информираността за изискванията, свързани с
Резолюция 1540 на СС на ООН, и принос към
укрепване на административния капацитет на трети
държави за изготвяне на национални доклади за изпълнението на Резолюция 1540 на СС на ООН.

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

На 12 декември 2003 г., Европейският съвет прие
Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за
масово унищожение, глава III от която съдържа списък с
мерките за борба с разпространението на такива оръжия,
които трябва да бъдат предприети както в ЕС, така и в
трети държави.

ЕС активно изпълнява тази стратегия и въвежда в действие
мерките, изброени в глава III от нея, по-специално чрез
отпускане на финансови средства за подкрепа на
конкретни проекти, осъществявани от многостранни
институции, чрез предоставяне на държави, които се
нуждаят от това, на техническа помощ и експертен опит
по отношение на широк набор от мерки за неразпространение и чрез поощряване на ролята на Съвета за
сигурност на Организацията на обединените нации.

На 28 април 2004 г., Съвета за сигурност на ООН прие
Резолюция 1540 (2004) („Резолюция 1540 на СС на
ООН“) — първия международен инструмент, който по
цялостен и всеобхватен начин разглежда въпроса за
оръжията за масово унищожение, начина на доставянето
им и свързаните с тях материали. С Резолюция 1540 на
СС на ООН се установиха обвързващи за всички държави
задължения, които целят предотвратяване и възпиране на
достъпа на недържавни структури до такива оръжия и
свързаните с тях материали. С нея също така се
призовават държавите да представят на Комитета на

(1) ОВ L 165, 17.6.2006 г., стр. 30.
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Изпълнението на Съвместно действие 2006/419/ОВППС
на Съвета доведе до организирането на пет регионални
семинара в Африка, Близкия изток, Латинска Америка,
Карибския и Азиатско-тихоокеанския регион. Тези
дейности допринесоха за значително намаляване на броя
на държавите, които не са представили доклади, както и
на броя на държавите, които не са предоставили допълнителна информация, изискана от Комитет 1540 след
представянето от тяхна страна на непълни доклади.
През декември 2007 г. Комитет 1540 подчерта пред
Съвета за сигурност на ООН, че в хода на практическата
работа основната функция на Комитета следва да се
измести от националните доклади към изпълнението на
всички аспекти на Резолюция 1540 на СС на ООН. В
това отношение индивидуално разработени информационни дейности и помощ, които съответстват на регионалните и други специфични обстоятелства, биха могли да
помогнат на държавите да се справят с предизвикателствата на изпълнението на Резолюция 1540 на СС на
ООН. В своята работна програма Комитет 1540 посочи
също така, че националните планове или пътни карти за
изпълнение биха могли да служат на държавите като
полезни инструменти за планиране и че тази идея
следва да бъде допълнително насърчавана. Съответните
държави следва също така да получават по-голяма
помощ при разработване на своите национални планове
за действие.
Техническото изпълнение на проектите, които ще бъдат
осъществени съгласно настоящото съвместно действие,
следва да бъде възложено на Службата по въпросите на
разоръжаването при секретариата на Организацията на
обединените нации, която носи отговорността за предоставяне на материална и логистична подкрепа на Комитет
1540 и на неговите експерти.
Настоящото съвместно действие следва да бъде изпълнено
в съответствие с финансовото и административното
рамково споразумение, сключено от Европейската
комисия с Организацията на обединените нации относно
управлението на финансовите вноски на Европейския
съюз в програми и проекти, управлявани от Организацията на обединените нации,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:
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Целта на семинарите е двойна:

— повишаване на капацитета на служителите в набелязаните
държави, които отговарят за управлението на процеса на
контрол върху износа във всичките му измерения, така че
на практическо равнище те да могат да предприемат
резултатни усилия за изпълнение на Резолюция 1540 на
СС на ООН;

— поставяне на участващи в проектите служители от набелязаните държави в състояние да могат ясно да установяват
пропуски и потребности, като отчитат различни гледни
точки (на правителството и на промишлените отрасли),
така че да могат да бъдат формулирани целенасочени
искания за помощ.

Подробно описание на проектите се съдържа в приложението.

Член 2
1.
Председателството, подпомагано от генералния секретар/върховен представител на Съвета (ГС/ВП) за общата външна
политика и политика на сигурност, отговаря за изпълнението
на настоящото съвместно действие. Комисията участва
пълноценно.

2.
Техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1,
параграф 2, се поверява на секретариата на ООН (Служба по
въпросите на разоръжаването) („секретариат на ООН (СВР)“).
Той изпълнява тази задача под контрола на ГС/ВП, който
подпомага председателството. За тази цел ГС/ВП сключва необходимите договорености със секретариата на ООН (СВР).

3.
Председателството, ГС/ВП и Комисията редовно се
информират взаимно за изпълнението на настоящото съвместно
действие съгласно съответната им компетентност.

Член 1
1.
В съответствие със Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, която поставя за
цел засилване на ролята на Съвета за сигурност на ООН и
повишаването на неговия експертен опит при посрещане на
предизвикателствата, свързани с разпространението на такива
оръжия, ЕС продължава да подкрепя изпълнението на
Резолюция 1540 (2004) на СС на ООН (Резолюция 1540 на
СС на ООН).

1.
Референтната финансова сума за изпълнението на
проектите, посочени в член 1, параграф 2, възлиза на
475 000 EUR, които се отпускат от общия бюджет на Европейския съюз.

2.
Проектите в подкрепа на Резолюция 1540 на СС на ООН,
които съответстват на мерките на стратегията на ЕС, се състоят от
серия тематични семинари в няколко набелязани подрегиона.

2.
Разходите, финансирани с посочената в параграф 1 сума, се
управляват в съответствие с общностните процедури и правила,
приложими към общия бюджет на Европейския съюз.

Член 3
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3.
Комисията контролира правилното управление на посочените в параграф 2 разходи, които са под формата на безвъзмездна помощ. За тази цел тя сключва споразумение за финансиране със секретариата на ООН (СВР). Споразумението за
финансиране предвижда секретариатът на ООН (СВР) да
осигурява публичност на приноса на ЕС, съответстваща на
неговия размер.

4.
Комисията се стреми да сключи споразумението за финансиране, посочено в параграф 3, във възможно най-кратък срок
след влизането в сила на настоящото съвместно действие. Тя
информира Съвета за всички трудности, възникнали в хода на
този процес, както и за датата на сключване на споразумението
за финансиране.

15.5.2008 г.
Член 5

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.
Срокът му на действие изтича 24 месеца след датата на
сключване на споразумението за финансиране, посочено в член
3, параграф 3, или 3 месеца след датата на неговото приемане,
ако през този период не е сключено споразумение за финансиране.
Член 6
Настоящото съвместно действие се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз.

Член 4
Председателството, подпомагано от ГС/ВП, докладва на Съвета за
изпълнението на настоящото съвместно действие въз основа на
редовни доклади, изготвяни от секретариата на ООН (СВР). Тези
доклади представляват основа за оценката, давана от Съвета.
Комисията участва пълноценно и докладва по финансовите
аспекти на изпълнението на настоящото съвместно действие.

Съставено в Брюксел на 14 май 2008 година.
За Съвета
Председател
A. BAJUK

15.5.2008 г.
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Подкрепа на ЕС за изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации
1. Предистория
В своя доклад от април 2006 г. Комитет 1540 заключи, че на 62 държави все още предстои да подадат своите първи
национални доклади, а на 55 държави, въпреки че вече са подали своите доклади, все още предстои да подадат
допълнителна информация и уточнения. Тъй като тези държави са концентрирани в три географски района (Африка,
Карибите и Южния Тихи океан) и тъй като пропуските в националните доклади имат определен регионален характер,
Комитет 1540 предложи дейностите за подпомагане на държавите за изпълнение на изискванията на Резолюция 1540
на СС на ООН да бъдат насочени към региони и области, където са установени специфични потребности.
В отговор на това виждане подкрепата на ЕС за дейностите на Комитета 1540 за периода 2004—2007 г. бе в две
насоки:
— ЕС предприе постъпки пред трети държави, за да насърчи представянето на национални доклади съгласно
Резолюция 1540 на СС на ООН;
— на 12 юни 2006 г. ЕС прие Съвместно действие 2006/419/ОВППС, с което предоставя финансова подкрепа за пет
информационни дейности, насочени към пет различни региона с развиващи се страни. Тези информационни
дейности, под формата на семинари, целяха да повишат информираността сред развиващите се страни относно
задълженията им съгласно Резолюция 1540 на СС на ООН и да допринесат за укрепване на националния административен капацитет на трети държави за изготвяне на национални доклади за изпълнението на Резолюция 1540 на
СС на ООН.
Според брифинга, проведен от председателя на Комитет 1540 пред СС на ООН на 17 декември 2007 г., е постигнат
значителен напредък по отношение на задълженията за докладване на държавите-членки на ООН, но в следващия
период са необходими допълнителни усилия за постигане на цялостно изпълнение на всички аспекти на резолюцията.
По-конкретно, през март 2008 г. 144 държави вече са били представили своите първи доклади, а 99 държави вече са
били представили поисканата допълнителна информация. Следователно тематичната дискусия по информационните
дейности, проведена от Комитет 1540 през октомври 2007 г., отчете необходимостта от поетапен подход и
препоръча бъдещите информационни дейности да се съсредоточават по-малко върху въпроса за докладването и
повече върху подпомагането на държавите по проблемите на изпълнението.
На брифинга през декември 2007 г. бе подчертано също така, че в практическата работа основното внимание на
Комитет 1540 следва да се измести от докладването към изпълнението на всички аспекти на Резолюция 1540 на
СС на ООН. В това отношение индивидуално разработени информационни дейности и помощ, които съответстват на
регионалните и други специфични обстоятелства, биха могли да помогнат на държавите-членки да се справят с предизвикателствата на изпълнението. Както е посочено в работната програма на комитета, националните планове или пътни
карти за изпълнение могат да служат на държавите като полезни инструменти за планиране и тази идея следва да бъде
допълнително насърчавана. Съответните държави следва да получават повече помощ при разработване на своите
национални планове за действие. Освен това капацитетът на държавите-членки за формулиране на целенасочени
искания за помощ следва също да бъде повишен.
2. Описание на проектите
Проектите в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 на СС на ООН ще бъдат под формата на шест семинара,
насочени към повишаване на капацитета на служителите, които отговарят за управлението на процеса на контрол върху
износа в шест подрегиона (Африка, Централна Америка, държавите от Меркосур, Близкия изток и района на
Персийския залив, тихоокеанските острови и Югоизточна Азия), така че на практическо равнище те да могат да
предприемат усилия за изпълнение на Резолюция 1540 на СС на ООН. Предложените семинари ще са специално
разработени за служители от гранични, митнически и регулаторни органи и ще включва основните елементи от процеса
на контрол върху износа, включително приложимо право (включително национални и международноправни аспекти),
регулаторен контрол (в това число разпоредби за лицензиране, проверка за краен потребител и програми за повишаване
на информираността) и прилагане (в това число идентифициране на стоки, оценка на риска и методи за разпознаване).
По време на семинара държавите ще бъдат насърчавани да предоставят и да споделят опит по практически въпроси,
свързани с изпълнението. Държавите ще имат възможност да сравнят своите процеси на контрол върху износа и чрез
това сравнение да определят онези практики, които биха могли да се подобрят от опита на другите. Когато е
необходима помощ, за да могат държавите да прилагат най-ефективните практики, могат да бъдат разработвани
програми за помощ.
Предложените дейности следва също да дават възможност на посочените по-горе служители ясно да установяват
пропуски и потребности, като отчитат различни гледни точки (на правителството и на промишлените отрасли),
което да позволи формулирането на целенасочени искания за помощ за обучение, оборудване и други области на
дейност. Тези искания ще бъдат представяни на Комитет 1540 за разпространение сред държавите или пряко на
държавите, на международни, регионални и неправителствени организации. Освен че ще ползват опита на експертите
от Комитет 1540, тези семинари е необходимо да ползват наличния международен експертен опит. Следователно
държавите донори, както и международните междуправителствени организации също биха могли да предоставят
признати или известни свои експерти, като ги предоставят на разположение за времето на семинара.
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Настоящото ново съвместно действие доразвива и засилва усилията, предприети в рамките на предходното Съвместно
действие 2006/419/ОВППС, което бе насочено главно към задълженията за повишаване на информираността и за
докладване. То ще предостави ясно оперативно и подрегионално измерение на проектите, като включи приблизително
по трима държавни служители (практикуващи специалисти/експерти) от всяка участваща държава в семинарите с
продължителност от три до четири дни.
Семинарите, финансирани чрез настоящото съвместно действие, ще улеснят ясното установяване на пропуски и
потребности, което ще бъде особено полезно за Европейския съюз, основно при избора на държави, които биха
могли да се ползват от проектите за изграждане на капацитет, финансирани по линия на новия инструмент за
стабилност. Това ще помогне и за определяне на конкретните области, в които са най-належащи допълнителни
действия на ЕС. Участниците в семинарите ще бъдат насърчавани да подават конкретни искания за помощ. ЕС ще
определи обхвата на помощта, като вземе предвид намеренията на други потенциални донори, и ще осигури максимално
съгласуване с други финансови инструменти на ЕС (например взаимното допълване на действия по Инструмента за
стабилност в областта на контрола върху износа в трети държави с настоящото съвместно действие).
Резултати от проектите:
— по-добро разбиране от страна на участниците на националните, регионалните и международните усилия за предотвратяване на разпространяването на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне;
— по-голяма яснота по отношение на текущите мерки за изпълнение и прилагане и увеличаване на предприетите или
планираните стъпки за пълно изпълнение на Резолюция 1540 на СС на ООН;
— по-добра оценка на риска и подобряване на техниките за разпознаване и преглед;
— подобрено взаимодействие и обмен на информация между националните и регионалните органи за контрол върху
износа и правоприлагане;
— по-добро разбиране на движенията на товари и на методите, които се използват за заобикаляне на процедурите за
контрол върху износа;
— по-добро разбиране на същността на двойната употреба на някои стоки и подобрена способност за идентифициране
на онези стоки с двойна употреба, които са свързани с оръжията за масово унищожение и средствата за тяхното
доставяне;
— засилено сътрудничество между служителите от регулаторните и правоприлагащите органи и отраслите на промишлеността;
— резултати от семинара за участниците:
а) изготвяне на възможни бъдещи национални планове за действие;
б) разработване по време на този семинар на искания за помощ за бъдещи последващи действия относно поспецифични области и, ако е уместно, засилено сътрудничество с междуправителствени и подрегионални организации при предоставянето на такава помощ; и
в) доклад за хода на семинара.
3. Продължителност
Общата очаквана продължителност на проекта е 24 месеца.
4. Бенефициери и участници
Подбраните за участие държави са определени в съответствие с няколко критерия. За определяне на държавите, които
може да се нуждаят от помощ в области, като оценката на риска, граничния контрол и контрола при прехвърляне на
товари, идентифицирането на стоки и техниките за разпознаване, бяха използвани анализи на модели на изпълнението
на Резолюция 1540 на СС на ООН по държави.
При предлагането на посочените по-долу държави за участие в проектите бяха отчетени и тяхната различна степен на
изпълнение и способности. Сходствата в регионални въпроси, като прехвърляне на товари, представляват свързваща
нишка и дават възможност да се установи и развива единодействието между държавите.
Освен това избраните държави участваха в информационни дейности, провеждани преди това в съответния подрегион.
Държавите ще бъдат приканени да определят служители на равнище изпълнение, които да са запознати с процесите на
контрол върху износа и граничен контрол. Сред тези служители би могло да има представители от следните области на
управление:
— регулаторни органи, както и
— гранични правоприлагащи органи (в това число митнически и полицейски органи, като особено внимание ще бъде
обърнато на междуправителствените и междуведомствените процеси).
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Когато е уместно, ще бъдат канени и представители на други институции, определени като важни за процеса на контрол
върху износа, след решение на председателството на ЕС, подпомагано от ГС/ВП.
Ще бъде обмислена и покана за участие в семинара за съответните междуправителствени и регионални организации.
Важно е да се подчертае, че поради своето географско местоположение, политическа ситуация или националните си
енергийни планове някои от участващите държави могат, дори и непреднамерено да се изправят пред рискове от
разпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ). Някои от тях вече започнаха конструктивен диалог с ЕС
по въпросите на неразпространението на ОМУ, включително чрез преговори и подписване на двустранни споразумения,
съдържащи клаузи за неразпространение на ОМУ. Ето защо организирането на тази серия от семинари представлява
много добра възможност за ЕС да изпълни своите задължения по тези клаузи и да демонстрира и чрез многостранни
средства значението, което придава на помощта за развиващите се страни.
Избраните за участие в семинарите държави включват:
1. Проект, обхващащ Африка
Гана, Кения, Мароко, Нигерия, Уганда, Южна Африка, Република Конго, Египет, Либия и Танзания.
2. Проект, обхващащ Централна Америка
Белиз, Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа и Панама.
3. Проект, обхващащ държавите от Меркосур
Аржентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Венецуела, Боливия, Чили, Колумбия, Еквадор и Перу.
4. Проект, обхващащ региона на Близкия изток и Персийския залив
Бахрейн, Ирак, Йордания, Кувейт, Оман, Саудитска Арабия, Сирия, Обединени арабски емирства.
5. Проект, обхващащ тихоокеанските островни държави
Фиджи, Маршалови острови, Микронезия (Федерални щати), Науру, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови
(Република), Тимор Лесте, Тувалу, Вануату.
6. Проект, обхващащ държавите от Югоизточна Азия
Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мианмар, Филипини, Сингапур, Тайланд и Виетнам.
5. Изпълнителна структура
Председателството с помощта на ГС/ВП отговаря за изпълнението на настоящото съвместно действие. Председателството
възлага техническото изпълнение на секретариата на ООН (СВР). Секретариатът на ООН (СВР) ще подпише споразумение
за подкрепа на приемаща държава с държавите, които бъдат определени като приемащи държави. Приемащата държава
ще участва в изпълнението на проектите, финансирани от настоящото съвместно действие. Възлагането на обществени
поръчки за всякакви стоки, дейности или услуги от секретариата на ООН (СВР) на приемащите държави в контекста на
настоящото съвместно действие ще се извършва съобразно приложимите правила и процедури на ООН, подробно
описани в споразумението за финансиране на ЕС със секретариата на ООН (СВР) (член 3, параграф 3 от настоящото
съвместно действие).
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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/369/ОВППС НА СЪВЕТА
от 14 май 2008 година
относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на
Обща позиция 2005/440/ОВППС
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 15 от него,

под тяхно знаме, независимо дали са или не са с произход от
териториите на държавите-членки.

2.

Забранява се също да се:

като има предвид, че:
(1)

След приемането на 18 април 2005 г. на Резолюция
1596 (2005) от Съвета за сигурност на Организацията
на обединените нации („Резолюция 1596 (2005) на
ССООН“),
Съветът
прие
Обща
позиция
2005/440/ОВППС от 13 юни 2005 г. относно ограничителните мерки срещу Демократична република Конго (1).

(2)

На 31 март 2008 г., Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1807
(2008) („Резолюция 1807 (2008) на ССООН“), която
предвижда ново освобождаване от ограничителните
мерки по отношение на оръжейното ембарго, замразяването на активи и забраната за пътуване, която
изброява критериите, въз основа на които Комитетът по
санкциите, създаден по силата на Резолюция 1533 (2004)
на Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации („Резолюция 1533 (2004) на ССООН“), определя
физически лица и образувания предмет на замразяване на
активи и забрана за пътуване, и която удължава срока на
прилагане на мерките до 31 декември 2008 г.

(3)

С цел яснота мерките, наложени с Обща позиция
2005/440/ОВППС, и тези, които ще бъдат наложени по
силата на Резолюция 1807 (2008) на ССООН, следва да
бъдат обединени в единен правен инструмент.

(4)

Ето защо Обща позиция 2005/440/ОВППС следва да бъде
отменена.

(5)

Необходимо е действие от страна на Общността за прилагането на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1
1.
Забраняват се преките или непреките доставки, продажба
или трансфер на оръжия и на всякакво свързано с тях
техническо осигуряване, включително оръжия и амуниции,
военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване
и резервни части за горепосоченото на всички неправителствени
образувания и физически лица, които развиват дейност на територията на Демократична република Конго (ДРК) от граждани на
държавите-членки или от териториите на държави-членки, или
ползвайки плавателни съдове или въздухоплавателни средства
(1) ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 22. Обща позиция, последно изменена с
Обща позиция 2008/179/ОВППС (ОВ L 57, 1.3.2008 г., стр. 37).

а) предоставя безвъзмездно, продава, доставя или прехвърля
техническа помощ, посреднически и други услуги, свързани
с военни дейности, както и с доставката, производството,
поддръжката и използването на оръжия и всякакво свързано
с тях техническо осигуряване, включително оръжия и
амуниции, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за горепосоченото,
пряко или непряко на всички неправителствени образувания
и физически лица, които извършват дейност на територията
на ДРК;
б) предоставя финансиране или финансова помощ, свързана с
военни дейности, включително и по-специално безвъзмездни
помощи, заеми, застраховки за експортни кредити, за
всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на
оръжия и свързаното с тях техническо осигуряване, а също
и за всякакви безвъзмездни помощи, продажби, доставки или
трансфер на свързана техническа помощ, посреднически и
други услуги, пряко или непряко на всички неправителствени
образувания и физически лица, които извършват дейност на
територията на ДРК.
Член 2
1.

Член 1 не се прилага за:

а) доставката, продажбата или трансфера на оръжия и всякакво
свързано с тях техническо осигуряване или предоставянето на
техническа помощ, финансиране, посреднически и други
услуги, свързани с оръжия и свързаното с тях техническо
осигуряване, единствено за подкрепа на или за използване
от Мисията на Организацията на обединените нации в ДРК
(MONUC);
б) доставката, продажбата или трансфера на защитно облекло,
включително временно изнесени бронежилетки и военни
каски в ДРК от персонала на ООН, представителите на
медиите и на работещите в хуманитарната област и в
областта на развитието, и подпомагащия ги персонал, само
за тяхна лична употреба;
в) доставката, продажбата или трансфера на
военно оборудване, предназначено единствено
или защитна употреба, или предоставянето
помощ и обучение, свързани с такова
оборудване.

несмъртоносно
за хуманитарна
на техническа
несмъртоносно

15.5.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

2.
Доставката, продажбата или трансферът на оръжия и свързаното с тях техническо осигуряване или предоставянето на
техническа помощ и обучение, посочени в параграф 1,
подлежат на предварително разрешение от компетентните
власти на държавите-членки.

3.
Държавите-членки предоставят на Комитета по санкциите,
създаден по силата на Резолюция 1533 (2004) на ССООН
(„Комитет по санкциите“), предварителна нотификация за всяка
доставка на оръжия и свързаното с тях техническо осигуряване
за ДРК, както и за всяко предоставяне на техническа помощ,
финансиране, посреднически и други услуги, свързани с военни
дейности в ДРК, различни от посочените в параграф 1, букви а)
и б). Тази нотификация съдържа цялата съответна информация,
включително, когато е подходящо, крайния потребител, предложената дата на доставка и маршрут на превоза.

4.
Държавите-членки разглеждат доставките по параграф 1
поотделно за всеки конкретен случай, като вземат изцяло
предвид критериите, установени в Кодекса на Европейския
съюз за поведение при износа на оръжие. Държавите-членки
изискват адекватни предпазни мерки срещу злоупотребата с
разрешения, предоставени съгласно параграф 2, и, когато е
подходящо, приемат разпоредби за репатрирането на доставените
оръжия и свързаното с тях техническо осигуряване.

Член 3
Ограничителните мерки, както са предвидени в член 4, параграф
1 и член 5, параграфи 1 и 2, се налагат по отношение на
следните физически лица и, ако е уместно, образувания,
посочени от Комитета по санкциите:

— физически лица или образувания, които действат в
нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него
мерки, посочени в член 1,
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конфликт, включително убиване и осакатяване, сексуално
насилие, отвличане и насилствено разселване.
Съответните физически лица и образувания са изброени в приложението.
Член 4
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на влизането или транзитното преминаване
през техните територии на лицата, посочени в член 3.
2.
Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже
влизане на своята територия на собствените си граждани.

3.

Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите:

а) определи предварително и отделно за всеки конкретен случай,
че такова пътуване е оправдано въз основа на хуманитарни
нужди, включително религиозни задължения;
б) стигне до заключението, че освобождаването ще подпомогне
постигането на целите на съответните резолюции на Съвета за
сигурност, а именно постигане на мир и национално
помирение в ДРК и на стабилност в региона;
в) разреши предварително и отделно за всеки конкретен случай
транзитното преминаване на физически лица, които се връщат
на територията на държавата, на която са граждани, или
които дават своя принос в усилията за подвеждане под
съдебна отговорност на извършителите на тежки нарушения
на правата на човека или на международното хуманитарно
право.

— политически и военни лидери на чужди въоръжени
групировки, действащи в ДРК, които възпрепятстват разоръжаването и доброволното репатриране или презаселване на
бойците, принадлежащи към тези групи,

4.
В случаите когато по силата на параграф 3 държава-членка
разреши влизането или транзитното преминаване през своя
територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това
разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до
лицата, за които е предоставено.

— политически и военни лидери на конгоанските милиции
(militias), получаващи подкрепа извън ДРК, които възпрепятстват участието на своите бойци в процесите на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция,

Член 5

— политически и военни лидери, действащи в ДРК, които
набират или използват деца във въоръжените конфликти в
нарушение на приложимото международно право,

— физически лица, действащи в ДРК, които извършват сериозни
нарушения на международното право, обхващащи въвличането на деца или жени в ситуации на въоръжен

1.
Замразяват се всички финансови средства, други финансови
активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани
пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени в
член 3, или държани от образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от такива лица или от всяко друго
лице или образувание, действащо от тяхно име или под тяхно
ръководство, както са определени в приложението.
2.
Никакви финансови средства, други финансови активи или
икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на
лицата и образованията, посочени в параграф 1, или в тяхна
полза.
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3.
Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от
мерките, посочени в параграфи 1 и 2, на финансови средства,
други финансови активи и икономически ресурси, които са:
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5.
Параграф 2 не се прилага по отношение на добавянето към
замразени сметки на:
а) лихви и други приходи от тези сметки; или

а) необходими за покриване на основни разходи, включително
заплащане за храни, наем или ипотека, лекарствени средства и
медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и
такси за комунални услуги;
б) предназначени изключително за заплащането на разумни
професионални възнаграждения и възстановяване на осъществени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или
задължения, които са сключени или възникнали преди
датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителни мерки,
при условие че всички такива лихви, други приходи и плащания
остават подчинени на параграф 1.
Член 6

в) предназначени изключително за заплащането на хонорари
или такси за услуги съгласно националното законодателство,
за рутинно владеене или поддържане на замразени финансови
средства или други финансови активи и икономически
ресурси;
г) необходими за извънредни разходи, след нотификация от
съответната държава-членка до Комитета по санкциите и
одобрение от него;
д) предмет на съдебно, административно или арбитражно право
на задържане или решение, като в такъв случай тези
финансови средства, други финансови активи и икономически
ресурси могат да бъдат използвани за удовлетворяване на това
право на задържане или решение, при условие че правото на
задържане или решение е било налице, преди определянето
от Комитета по санкциите на съответното лице или образувание и че не е в полза на лице или образувание по
смисъла на член 3, след като съответната държава-членка
нотифицира Комитета по санкциите.
4.
Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в),
може да бъде извършено, след като съответната държава-членка
нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да
разреши, където е подходящо, достъпа до такива средства,
други финансови активи и икономически ресурси, и при отсъствието на отрицателно решение от Комитета по санкциите в
рамките на четири работни дни от датата на нотифицирането.

Съветът съставя списъка, който се съдържа в приложението, и го
изменя съгласно определеното от Комитета по санкциите.
Член 7
Настоящата обща позиция поражда действие от датата на приемането ѝ.
Член 8
Настоящата обща позиция се преразглежда, изменя или
съответно отменя съгласно определеното от Съвета за сигурност
на ООН.
Член 9
Обща позиция 2005/440/ОВППС се отменя.
Член 10
Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 14 май 2008 година.
За Съвета
Председател
A. BAJUK

BWAMBALE

KAKWAVU
BUKANDE

KATANGA

1.

2.

3.

Фамилно име

Germain

Jérôme
Kakwavu

M

M

Frank
M
Kakorere,
Frank
Kakorere
Bwambale

Друго име

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
Пол
длъжност пощенски код,
град, страна)

1.11.2005 г.

1.11.2005 г.

Конгоанец

1.11.2005 г.

Дата на
определяне

Конгоанец

Националност

Поставен под домашен арест в Kinshasa от март
2005 г. поради участието на FRPI в нарушения на
човешките права. Предаден от правителството на
ДРК на Международния наказателен съд на
18 октомври 2007 г. Ръководител на FRPI. През
декември 2004 г. е повишен в чин генерал от
FARDC. Участвал в трансфера на оръжие в
нарушение на оръжейното ембарго.

Познат под името „командир Jérôme“. Бивш
президент на UCD/FAPC. FAPC контролира нелегалните гранични постове между Уганда и ДРК,
които са ключовите транзитни пътища за трафик
на оръжие. Като председател на FAPC упражнява
влияние върху политиката и осъществява командването и контрола над въоръжени сили на FAPC,
които участват в трафика на оръжие, и следователно
нарушават оръжейното ембарго. През декември
2004 г. е повишен в чин генерал от FARDC.

Бивш ръководител на DRC-ML, упражнява влияние
върху политиката и осъществява командването и
контрола над силите на DRC-ML, една от въоръжените групировки и милиции, посочени в точка
20 от Резолюция 1493 (2003), отговорен за
трафик на оръжие в нарушение на оръжейното
ембарго.

Друга информация

BG

Jérôme

Frank
Kakolele

Собствено
име

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)

a) Списък на лицата, упоменати в членове 3, 4 и 5

ПРИЛОЖЕНИЕ

15.5.2008 г.
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KAMBALE

LUBANGA

MANDRO

4.

5.

6.

Фамилно име

Khawa
Panga

Пол

Kawa
Panga,
Kawa
Panga
Mandro,
Kawa
Mandro,
Yves
Andoul
Karim,
Mandro
Panga
Kahwa,
Yves
Khawa
Panga
Mandro

M

M

Dr. Kisoni, M
Kidubai,
Kambale
KISONI

Друго име

20.8.1973 г.

24.5.1961 г.

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
длъжност пощенски код,
град, страна)

Bunia

Ituri

Mulashe,
ДРК

C0323172

1.11.2005 г.

1.11.2005 г.

Конгоанец

Конгоанец

29.3.2007 г.

Дата на
определяне

Конгоанец

Националност

Познат под имената: „Chief Kahwa“, „Kawa“. Бивш
председател на PUSIC, една от въоръжените
групировки и милиции, посочени в точка 20 от
Резолюция 1493 (2003), участвал в трафик на
оръжие в нарушение на оръжейното ембарго. В
затвора в Bunia от април 2005 г. за саботиране
на мирния процес в Ituri.

Арестуван в Kinshasa от март 2005 г. поради
участието на UPC/L в нарушения с човешките
права. Председател на UPC/L, една от въоръжените
групировки и милиции, посочени в точка 20 на
Резолюция 1493 (2003), участвал в трафик на
оръжие в нарушение на оръжейното ембарго.

Търговец на злато, притежател на Butembo Airlines
и Congocom Trading House в Butembo. Починал
на 5 юли 2007 г. в Butembo, ДРК. Kisoni е
участвал във финансирането на милициите чрез
търговията със злато (купува от FNI и продава на
Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) и осъществява
контрабанда през границата ДРК/Уганда. Подкрепата
на Kisoni за незаконна въоръжена групировка (FNI)
чрез лични търговски отношения с NJABU (лице, на
което вече са наложени санкции по Резолюция
1596 (2005) е в нарушение на оръжейното
ембарго, наложено с резолюции 1493 (2003) и
1596 (2005).

Друга информация

BG

Thomas

Kisoni

Собствено
име

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)
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MURWANASHY-AKA

9.

MUSONI

MUDACUMURA

8.

Straton

Dr.
Ignace

Sylvestre

Iruta
Douglas

M

M

M

IO Musoni M

Ignace

Mpano,
Douglas
Iruta
Mpamo

Друго име

Bld Kanyamuhanga
52, Goma

Butera
(Руанда)/
Ngoma,
Butare,
(Руанда)

Mugambasi,
Kigali,
Руанда

14.5.1963 г.

6.4.1961 г.
(възможно е и
4.6.1961 г.)

28.12.1965 г./ Bahsali,
29.12.1965 г. Masisi)
Goma, ДРК
(преди Заир)

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
Пол
длъжност пощенски код,
град, страна)

Руандец,
паспорт с
изтекла
валидност на
10.9.2004 г.

29.3.2007 г.

1.11.2005 г.

1.11.2005 г.

Руандец

Руандец

1.11.2005 г.

Дата на
определяне

Конгоанец

Националност

Живее в Neuffen, Германия. 1-ви вицепрезидент на
Демократични сили за освобождение на Руанда
(FDLR) в Европа. Като лидер на FDLR, чужда
въоръжена групировка, която действа на територията на ДРК, Musoni възпрепятства разоръжаването и доброволното репатриране или презаселване на бойците, принадлежащи към тези
групи, в нарушение на Резолюция 1649 (2005).

Живее в Германия. Председател на FDLR, оказва
влияние върху политиката и осъществява командването и контрола над силите на FDLR, една от
въоръжените групировки и милиции, посочени в
точка 20 от Резолюция 1493 (2003), участвал в
трафик на оръжие в нарушение на оръжейното
ембарго.

Познат под името: „Radja“, „Mupenzi Bernard“,
„Генерал-майор Mupenzi“. Военен командир от
FDLR, оказва влияние върху политиката и осъществява командването и контрола над силите на
FDLR, една от въоръжените групировки и
милиции, посочени в точка 20 от Резолюция
1493 (2003), участвал в трафика на оръжие в
нарушение на оръжейното ембарго.

Установен в Goma. Собственик/управител на
„Compagnie Aérienne des Grands Lacs“ и на
„Great Lakes Business Company“, чийто въздухоплавателни средства са били използвани за оказване на
помощ на въоръжените групировки и милиции,
посочени в точка 20 от Резолюция 1493 (2003).
Той също така е отговорен за укриване на
информация относно полетите и товарите, явно за
да позволи нарушаване на оръжейното ембарго.

Друга информация

BG

10.

MPAMO

7.

Фамилно име

Собствено
име

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)
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MUTEBUTSI

NGUDJOLO

NJABU

11.

12.

13.

Фамилно име

Floribert
Ngabu

Floribert
Njabu,
Floribert
Ndjabu,
Floribert
Ngabu
Ndjabu

Cui
Ngudjolo

Jules
Mutebusi,
Jules
Mutebuzi

Друго име

Арестуван и поставен под домашен арест в Kinshasa
от март 2005 г. поради участието на FNI в нарушаване на човешките права. Председател на FNI,
една от въоръжените групировки и милиции,
посочени в точка 20 от Резолюция 1493 (2003),
участвал в трафик на оръжие в нарушение на
оръжейното ембарго.

1.11.2005 г.

M

South Kivu

„Полковник“ или „генерал“. Ръководител на генералния щаб на FNI и бивш ръководител на генералния щаб на FRPI. Оказва влияние върху политиката и осъществява командването и контрола над
силите на FRPI, една от въоръжените групировки и
милиции, посочени в точка 20 от Резолюция 1493
(2003), отговорен за трафик на оръжие в нарушение
на оръжейното ембарго. Арестуван от MONUC в
Bunia през октомври 2003 г.

Друга информация

1.11.2005 г.

Дата на
определяне

M

M

Конгоанец
(south Kivu)

Националност

Понастоящем задържан в Руанда. Познат под името:
„полковник Mutebutsi“. Бивш заместник военен
командир на местно равнище на FARDC на 10
военен регион през април 2004 г., освободен за
нарушение на дисциплината и се присъединява
към други метежници от бившата RCD—G, за да
завземе със сила град Букаву през май 2004 г.
Замесен в получаването на оръжия извън структурите на FARDC и осигуряването на доставки за
въоръжените групировки и милиции, посочени в
параграф 20 от Резолюция 1493 (2003), в
нарушение на оръжейното ембарго.

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
длъжност пощенски код,
град, страна)

1.11.2005 г.

Пол

BG

Matthieu
Cui

Jules

Собствено
име

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)
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NKUNDA

NYAKUNI

OZIA MAZIO

14.

15.

16.

Фамилно име

Dieudon- Ozia
né
Mazio

Laurent
Nkunda
Bwatare,
Laurent
Nkundabatware,
Laurent
Nkunda
Mahoro
Batware,
Laurant
Nkunda
Batware

Друго име

M

M

M

6.6.1949 г.

6.2.1967 г./
2.2.1967 г.

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
Пол
длъжност пощенски код,
град, страна)

Ariwara,
ДРК

North Kivu/
Rutshuru

1.11.2005 г.

1.11.2005 г.

Угандец

Конгоанец

1.11.2005 г.

Дата на
определяне

Конгоанец

Националност

Познат под имената: „Omari“ и „Г-н Omari“.
Президент на FEC на територията на Aru.
Изграждал финансови схеми с „командир Jérôme“
и FAPC и извършвал контрабанда през границата
между ДРК и Уганда, осигурявайки доставки и
финансови средства на „Командир Jérôme“ и на
неговите войски. Нарушаване на оръжейното
ембарго, включително чрез оказване на помощ на
въоръжените групировки и милиции, посочени в
точка 20 от Резолюция 1493 (2003).

Бизнеспартньор
на
„Командир
Jérôme“,
по-специално по отношение на контрабандата през
границата между ДРК/Уганда, включително заподозрян в извършване на контрабанда на оръжие и
военно техническо осигуряване с неинспектирани
камиони. Нарушаване на оръжейното ембарго и
оказване на помощ на въоръжените групировки и
милиции, посочени в точка 20 от Резолюция
1493 (2003), включително финансова подкрепа,
позволяваща им да провеждат военни операции.

Понастоящем с неизвестно местонахождение. Бил е
забелязан в Руанда и в Goma. Познат под името:
„Генерал Nkunda“. Бивш генерал от RCD-G.
Присъединил се към други метежници от бившата
RCD-G, за да завземе със сила Bukavu през май
2004 г. Получавал е оръжия извън структурите на
FARDC в нарушение на оръжейното ембарго. От
основателите на Националния конгрес за народна
защита, 2006 г. Висш офицер в Обединение за демокрация на Конго—Гома (RCD-G), 1998—2006 г.;
офицер в Патриотичния фронт на Руанда (RPF),
1992—1998 г.

Друга информация

BG

James

Laurent

Собствено
име

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)
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17.

TAGANDA

Фамилно име

Bosco

Собствено
име

Bosco
Ntaganda,
Bosco
Ntagenda

Друго име

M

Пол

Адрес
(улица и номер,
Ранг,
Дата на раждане
длъжност пощенски код,
град, страна)

Номер на
паспорта или
на картата за
Място на
самоличност
раждане
(включително
(град, държава)
държава, дата
и място на
издаване)

Конгоанец

Националност

1.11.2005 г.

Дата на
определяне

Познат под името: „Терминатор“, „Майор“. Военен
командир от UPC/L. Оказва влияние върху политиката и осъществява командването и контрола
над силите на UPC/L, една от въоръжените
групировки и милиции, посочени в точка 20 от
Резолюция 1493 (2003), участвал в трафик на
оръжие в нарушение на оръжейното ембарго. През
декември 2004 г. е назначен с чин генерал във
FARDC, но отказва повишението си, като остава
извън FARDC.

Друга информация
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BUTEMBO
AIRLINES (BAL)

CONGOCOM
TRADING
HOUSE

COMPAGNIE
AERIENNE DES
GRANDS LACS
(CAGL), GREAT
LAKES
BUSINESS

MACHANGA

18.

19.

20.

21.

Име

Друго име

29.3.2007 г.

Kampala, Уганда

BG

Фирма за износ на злато в Kampala (Директор г-н
Rajua). MACHANGA е закупувала злато чрез редовни
търговски връзки с търговци в ДРК, които са тясно
свързани с милициите. Това представлява „предоставяне
на помощ“ на нелегални въоръжени групировки в
нарушение на оръжейното ембарго на резолюции 1493
(2003) и 1596 (2005).

CAGL и GLBC са фирми притежание на Douglas
MPAMPO — лице, на което вече са наложени
санкции по Резолюция 1596 (2005). CAGL и GLBC
са били използвани за превоз на оръжия и амуниции в
нарушение на оръжейното ембарго на резолюции 1493
(2003) и 1596 (2005).

29.3.2007 г.

Частна въздухоплавателна компания, която извършва
дейност извън Butembo. Kambale Kisoni е използвал
своята въздухоплавателна компания за превоз на злато,
провизии и оръжия на FNI между Mongbwalu и
Butembo. Това представлява „предоставяне на помощ“
на нелегални въоръжени групировки в нарушение на
оръжейното ембарго на резолюции 1493 (2003) и
1596 (2005).

Друга информация

CAGL, Avenue
Président Mobutu,
Goma DRC (CAGL
има офис и в
Gisenyi, Руанда);
GLBC, PO Box
315, Goma, DRC
(GLBC има офис и
в Gisenyi, Руанда)

Дата на посочване

Фирма за търговия със злато в Butembo. CONGOCOM е
собственост на Kambale Kisoni. Kisoni получава почти
цялата продукция от злато в региона Mongbwalu, която
се контролира от FNI. FNI отклонява значителни
приходи от данъците, които се налагат на това производство. Това представлява „предоставяне на помощ“ на
нелегални въоръжени групировки в нарушение на
оръжейното ембарго на резолюции 1493 (2003) и
1596 (2005).

Главно седалище

29.3.2007 г.

№ на
регистрацията

Butembo, ДРК
(тел. +253 (0)
99 983 784)

Дата на
регистрация

29.3.2007 г.

Място на
регистрация
(град, държава)

Butembo, ДРК

Адрес
(улица и номер,
пощенски код, град,
държава)

б) Списък на образуванията, посочени в членове 3, 4 и 5
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TOUS
POUR
LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT (НПО)

UGANDA
COMMERCIAL
IMPEC (UCI)
LTD

22.

23.

Име

TPD

Друго име

Kajoka Street,
Kisemente
Kampala, Uganda
(тел. +256 41 533
578/9);
алтернативен адрес:
PO Box 22709,
Kampala, Uganda

Goma, North Kivu

Адрес
(улица и номер,
пощенски код, град,
държава)
Място на
регистрация
(град, държава)
Дата на
регистрация

№ на
регистрацията
Главно седалище

Друга информация

Замесена в нарушаването на оръжейното ембарго, тъй
като предоставя помощ на RCD-G, по-специално чрез
осигуряване на камиони за превоз на оръжие и войски
и чрез превоз на оръжие в началото на 2005 г., което се
раздава на част от населението в Masisi и Rutshuru,
North Kivu.
Фирма за износ на злато в Kampala. UCI е закупувала
злато чрез търговски връзки с търговци в ДРК, които са
тясно свързани с милициите. Това представлява „предоставяне на помощ“ на нелегални въоръжени групировки в
нарушение на оръжейното ембарго на резолюции 1493
(2003) и 1596 (2005).

Дата на посочване

1.11.2005 г.

29.3.2007 г.
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