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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 511/2008 НА КОМИСИЯТА
от 9 юни 2008 година
за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

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,
като има предвид, че:
(1)

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.

(2)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните вносни стойности, посочени в член 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, се определят, както е посочено
в таблицата в приложението.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 10 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 9 юни 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 9 юни 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
MK
TR
ZZ

36,3
49,7
75,1
53,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

23,0
77,5
50,3

0709 90 70

TR
ZZ

104,4
104,4

0805 50 10

AR
EG
TR
US
ZA
ZZ

129,1
150,8
129,5
176,3
129,8
143,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

97,2
85,8
88,6
88,1
50,7
110,0
123,1
127,6
88,4
95,5

0809 10 00

TR
US
ZZ
TR
US
ZZ

219,4
317,3
268,4
559,9
382,7
471,3

0809 20 95

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 512/2008 НА КОМИСИЯТА
от 9 юни 2008 година
за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната
2007/2008 година
определен с Регламент (ЕО) № 1109/2007 на
Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с
Регламент (ЕО) № 462/2008 на Комисията (4).

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 пазара
на захар (1),
като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от
30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети
страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36,
като има предвид, че:
(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните
вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и
някои сиропи, за пазарната 2007/2008 година беше

Данните, с които Комисията разполага понастоящем,
водят до изменение на посочения размер в съответствие
с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО)
№ 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Представителните цени и допълнителните вносни мита,
приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент
(ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО)
№ 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година, се изменят,
както е посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 10 юни 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 9 юни 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 (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. 24. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1568/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 62).

(3) ОВ L 253, 28.9.2007 г., стр. 5.
(4) ОВ L 139, 29.5.2008 г., стр. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и
продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим от 10 юни 2008 година
(EUR)
Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg
нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

(1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

18,26
18,26

6,98
12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

21,75
21,75

9,84
9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42

1701 11 90

Размер на допълнителното мито за 100 kg
нето от съответния продукт

(1) Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка III от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета (ОВ L 58,
28.2.2006 г., стр. 1).
(2) Фиксиран за стандартното качество, определено в приложение I, точка II от Регламент (ЕО) № 318/2006.
3
( ) Фиксиран за 1 % съдържание на захароза.

10.6.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 513/2008 НА КОМИСИЯТА
от 5 юни 2008 година
относно установяване на забрана за риболова на пикша в норвежки води от зони I и II от страна
на плавателни съдове под флага на Португалия
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември
2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на
рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на
рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от
12 октомври 1993 г. относно установяването на система за
контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на
този рибен запас, както и съхраняването на рибния запас
на борда, прехвърлянето му и разтоварването му на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изчерпване на квотата
Квотата за риболов на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен ресурс, отпусната за 2008 г. на
определената в същото приложение държава-членка, се счита
за изчерпана, считано от указаната в същото приложение дата.
Член 2

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета от 16 януари
2008 г. относно установяване на възможностите за
риболов за 2008 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси,
приложими във водите на Общността и за корабите на
Общността във води, които подлежат на ограничения на
улова (3), определя квотите за 2008 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация, уловът
на посочения в приложението към настоящия регламент
рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под
флага на или регистрирани в посочената в същото
приложение държава-членка, доведе до изчерпване на
отпуснатата за 2008 г. квота.

Забрани
Забранява се риболовът на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни
съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в
същото приложение държава-членка, считано от указаната в
приложението дата. Забранява се също и съхраняването на
борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид
рибен запас, уловен от посочените по-горе риболовни съдове
след тази дата.
Член 3
Влизане в сила
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 5 юни 2008 година.
За Комисията
Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция
„Рибарство и морско дело“

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).
(2) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11),
последно поправен с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.
(3) ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

07/T&Q

Държава-членка

ПОРТУГАЛИЯ

Ресурс

HAD/1N2AB.

Вид

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Зона

Норвежки води от зони I и II

Дата

14.5.2008 г.

10.6.2008 г.

10.6.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 514/2008 НА КОМИСИЯТА
от 9 юни 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за
прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране
за селскостопанските продукти, както и Регламенти (ЕО) № 1439/95, (ЕО) № 245/2001, (ЕО) №
2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 2014/2005, (ЕО) №
951/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1002/2007, (ЕО) № 1580/2007 и (ЕО) №
382/2008 и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1119/79
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

По отношение на износа, съгласно член 167 от Регламент
(ЕО) № 1234/2007, възстановяванията за износ на
продуктите, изброени в член 162, параграф 1 от
посочения регламент, се предоставят само след представяне на лицензия за износ. В съответствие с член
161 от посочения регламент Комисията може да
подчини износа на един или повече продукти на представянето на лицензия за износ.

(4)

За целите на управлението на вноса и износа Комисията е
оправомощена да определя продуктите, чийто внос или/и
износ следва да бъде подчинен на представянето на
лицензия. При преценяване на необходимостта от
въвеждане на режим на лицензии, Комисията следва да
взема предвид подходящите средства за управление на
пазарите, и по-специално за контрол на вноса.

(5)

Ситуацията предоставя възможност за задълбочено
проучване на съществуващите правила в различните
пазарни сектори и за преразглеждане на действащите
практики за предоставяне на лицензии с цел опростяване
и намаляване на административната тежест за държавитечленки и за операторите. За по-голяма яснота правилата
следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 376/2008
на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на
общи подробни правила за прилагане на режима на
лицензии за внос и износ и сертификати за предварително
фиксиране за селскостопанските продукти (3).

(6)

Режимът на лицензии е подходящ механизъм за управление на тарифни квоти за внос и износ чрез метод,
различен от метода, основаващ се на хронологичния ред
на подаването на заявленията (на принципа „първи
пристигнал, първи обслужен“), предвид ограничения
обем за разпределяне и огромните количества, за които
се подават заявления.

(7)

Режимът на лицензии се смята за най-подходящия
механизъм за контрол на някои селскостопански
продукти, внесени по преференциални режими, като се
вземе предвид значителното преимущество, което
предоставя прилаганата намалена митническа ставка и
належащата нужда от предвиждане на развитието на
пазара.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе
17 май
вино (1),
параграф

предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от
1999 г. относно общата организация на пазара на
и по-специално член 59, параграф 3 и член 62,
1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (2), и
по-специално член 134 и член 161, параграф 3 във връзка с
член 4 от него,

като имат предвид, че:

(1)

(2)

От 1 юли 2008 г. Регламент (ЕО) № 1234/2007 ще се
прилага за основните сектори от общата организация на
селскостопанските пазари в съответствие с член 204 от
него. Следователно Комисията следва да приеме необходимите мерки за да измени или отмени съответните
секторни регламенти, с цел да гарантира правилното
прилагане от посочената дата.

Съгласно член 130 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, без
да се засягат случаите, в които се изискват лицензии за
внос в съответствие с посочения регламент, Комисията
може да направи възможен вноса на един или повече
продукти, предмет на общата организация на селскостопанските пазари само срещу представяне на лицензия за
внос. Регламент (ЕО) № 1234/2007 налага издаването на
лицензии за внос, от една страна за управлението на
режима за внос на олющен и бланширан ориз, за да
вземе предвид количествата за внос, а от друга страна,
за управлението на режима за внос на захар по преференциален режим.

(1) ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.
Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ
(2) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
Регламент (ЕО) № 248/2007 (ОВ L

Регламент, последно изменен с
L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).
Регламент, последно изменен с
76, 19.3.2008 г., стр. 6).

(3) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.
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(8)

Като се вземе предвид широкият кръг от подробни
правила и технически разпоредби, прилагани на
пазарните сектори за управление на износа с ползване
на възстановяване, изглежда по-уместно на този етап да
се запазят разпоредбите в секторните регламенти.

(9)

В сектора на зърнените култури, лицензиите за внос и
износ следва да бъдат разглеждани като показател за
развитието в средносрочен план и за предвидими
пазарни промени. Те представляват основно средство за
съставяне на балансов отчет за пазара, който да се
използва при оценяване на условията за препродажба на
интервенционните запаси на вътрешния или на външния
пазар, или за определяне на необходимостта от прилагане
на експортна такса. В този смисъл при внос следва да се
изисква представянето на лицензия за внос на лимец, мека
пшеница и смес от пшеница и ръж, ечемик, царевица,
сорго, твърда пшеница, брашно от мека пшеница и
лимец, и маниока, а при износ следва да се изисква представянето на лицензия за износ на лимец, мека пшеница и
смес от пшеница и ръж, ечемик, царевица, твърда
пшеница, ръж, овес и брашно от мека пшеница и
лимец, в съответствие с тяхното преобладаващо значение
за търговските потоци и вътрешния пазар.

(10)

(11)

(12)

В сектора на ориза информацията за предвидимия внос и
износ, предоставена от лицензиите, представлява основа за
наблюдение на пазара, по-специално поради значителното
място, което заема оризът на вътрешния пазар. Тя се
използва също така за осъществяване на контрол върху
спазването на тарифните линии за сходни продукти.
Освен това, в съответствие с членове 137 и 139 от
Регламент (ЕО) № 1234/2007, издадените лицензии
следва да се вземат предвид при изчисляването на
вносни мита за олющен и бланширан ориз. По тези
причини следва да се изисква лицензия за внос на
олющен, бланширан, полубланширан и натрошен ориз,
както и лицензия за износ на олющен, бланширан и
полубланширан ориз.

По отношение на захарта наблюдението на пазара е от
голямо значение и е необходимо точно познаване на
износа. Следователно износът на захар следва да се
наблюдава и за него да се изисква представянето на
лицензия. По отношение на вноса изискването за
лицензия следва да се ограничи до вноса, ползващ се от
преференциални вносни мита, без да се засяга вноса,
предмет на тарифни квоти.

За да се избегне нарушаването на общата организация на
пазара на коноп, предназначен за производство на влакна,
поради отглеждането на незаконни конопени култури, е
необходимо да се предвидят разпоредби за контрол на
вноса на коноп и конопено семе, за да се гарантира, че
въпросните продукти предоставят известни гаранции по
отношение на съдържанието на тетрахидроканабинол.
Следователно следва да се предвидят разпоредби за
издаване на лицензии за такъв внос.

10.6.2008 г.

(13)

Информацията, получена от лицензиите за внос на
плодове и зеленчуци, следва да се използва, за да се
контролира спазването на тарифните линии за сходни
продукти като сушен или замразен чесън, или за да се
управляват тарифни квоти.

(14)

Неотдавна производителите на ябълки в Общността се
оказаха в трудна ситуация, дължаща се, освен всичко
друго, на значително увеличение на вноса на ябълки от
някои трети страни от южното полукълбо. Следователно
контролът върху вноса на ябълки следва да бъде
подобрен. Подходящо средство за постигане на тази цел
е механизъм, основаващ се на издаването на лицензии за
внос, съгласно Регламент (ЕО) № 1580/2007 на
Комисията от 21 декември 2007 година за определяне
на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) №
2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на
Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (1). По
отношение на бананите, лицензии за внос се издават
съгласно Регламент (ЕО) № 2014/2005 на Комисията от
9 декември 2005 година относно разрешителни по
режима за внос на банани в Общността по отношение
на банани, пуснати в свободно обращение при облагане
по Общата митническа тарифа (2). С цел да се създаде
пълна представа за продуктите, за които се изисква
лицензия, съответните изисквания следва също така да
бъдат включени в Регламент (ЕО) № 376/2008.

(15)

За млечните продукти информацията за предвидимия внос
по намалена ставка, предоставена от лицензиите е от
значение за наблюдение на пазара. По отношение на
вноса по намалена митническа ставка на говеждо месо, с
цел наблюдаване обема на търговията с трети страни,
следва да се предвиди разпоредба за режим от лицензии
за определени продукти.

(16)

За вноса на етилов алкохол със земеделски произход
следва да се изисква представянето на лицензия,
предвид необходимостта от наблюдение на пазара в
случай на чувствителна индустрия.

(17)

С цел да се изгради ясна и пълна представа за задълженията по отношение на лицензиите за търговия със
селскостопански продукти, в Регламент (ЕО) №
376/2008 на Комисията следва да се определи списъкът
на вносните и износни продукти, за които се отнасят
изискванията.

(1) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 292/2008 (ОВ L 90, 2.4.2008 г., стр. 3).
(2) ОВ L 324, 10.12.2005 г., стр. 3.

10.6.2008 г.
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(19)
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подробни правила за приложение на системата на
лицензии за внос на маслиново масло (6);

За прилагането на член 4, параграф 1, буква г) от
Регламент (ЕО) № 376/2008 се установяват максималните
количества от продуктите, за които не е необходимо представянето на лицензии за внос или износ или сертификати
за предварително фиксиране, при условие, че вносът или
износът не се извършва в рамките на преференциален
режим. Този списък от продукти следва да бъде изменен
в съответствие с измененията на задълженията по издаване
на лицензии.

— Регламент (ЕО) № 2014/2005;

— Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни
2006 година за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета
по отношение на търговията с трети страни в сектора
на захарта (7);

Следователно Регламент (ЕО) № 376/2008 и следващите
регламенти следва да бъдат съответно изменени:

— Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от
20 декември 2006 година за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с
произход от Тунис (8);

— Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията от 26 юни
1995 година относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕИО) №
3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа
на продукти в сектора на овчето и козето месо (1);

— Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март
2007 година за откриване и управление на тарифни
квоти и за установяване на режим за лицензии за внос
и удостоверения за произход на чесън и някои други
селскостопански продукти, внесени от трети
страни (9);

— Регламент (ЕО) № 245/2001 на Комисията от
5 февруари 2001 г. за установяване на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1673/2000 на Съвета относно общата организация
на пазарите на лен и на коноп за влакно (2);

— Регламент (ЕО) № 1002/2007 на Комисията от
29 август 2007 година за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
2184/96 на Съвета относно внос в Общността на
ориз с произход от и идващ от Египет (10);

— Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от
14 декември 2001 година относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1255/1999 на Съвета по отношение на режима на
внос на мляко и млечни продукти и за откриване
на тарифни квоти (3);

— Регламент (ЕО) № 1580/2007;
— Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията
28 юли 2003 година относно определяне
специални подробни правила за прилагане
режима на вносни и износни лицензии в сектора
зърнените култури и в сектора на ориза (4);

от
на
на
на

— Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от
30 декември 2003 година за определяне на правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на
Съвета за установяване специфични мерки по
отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (5);

— Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от
16 август 2005 година относно установяване на
(1) ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 272/2001 (ОВ L 41, 10.2.2001 г., стр. 3).
(2) ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).
(3) ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1565/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 37).
(4) ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1996/2006 (ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1).
(5) ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 19.

— Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от
21 април 2008 г. относно правила за прилагане на
режима на вносни и износни лицензии в сектора на
говеждото и телешкото месо (преработен) (11);

(20)

Регламент (ЕИО) № 1119/79 на Комисията от 6 юни
1979 г. относно установяване на специални разпоредби
за прилагането на системата от лицензии за внос на
семена (12) следва да бъде съответно отменен.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за
общата организация на селскостопанските пазари,

(6) ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13.
(7) ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1568/2007 (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 62).
(8) ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84.
(9) ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.
(10) ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 15.
(11) ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.
(12) ОВ L 139, 7.6.1979 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕИО) № 3886/86 (ОВ L 361, 20.12.1986 г., стр. 18).

L 150/10

Официален вестник на Европейския съюз

BG

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 376/2008 се изменя, както следва:
1. Член 1 се заменя със следния текст:
„Член 1
1.
С някои изключения, установени в правилата на
Общността, които са специфични за определени продукти,
по-специално за продуктите, обхванати от Регламент (ЕО) №
3448/93 на Съвета (*) и правилата за неговото прилагане,
настоящият регламент определя общи правила за прилагане
на режим на лицензии за внос и износ и сертификати за
предварително фиксиране (наричани по-нататък за краткост
„лицензии“ и „сертификати“), предвидени в част III, глави II и
III, от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (**) и в
Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (***) или установени
в настоящия регламент.
2.
Лицензия или сертификат се представя за следните
продукти:
а) при внос, когато продуктите се декларират за свободно
обращение:
i) продукти, изброени в приложение II, част I, внесени
при всякакви условия, различни от тарифни квоти,
освен ако е предвидено друго,
ii) продукти, внесени в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез метод, различен от метода, основаващ се
на хронологичния ред на подаването на заявленията
(на принципа „първи пристигнал, първи обслужен“), в
съответствие с членове 308a, 308б и 308в от
Регламент (ЕО) № 2454/93 (****),
iii) продукти, внесени в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез метод, основаващ се на хронологичния
ред на подаването на заявленията, в съответствие с
членове 308a, 308б и 308в от Регламент (ЕО) №
2454/93, специално упоменат в приложение II, част
I към настоящия регламент;
б) при износ:
i) продукти, изброени в приложение II, част II,
ii) продукти, предвидени в член 162, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1234/2007, за които е определено
възстановяване при износ (включително когато
размерът на възстановяването е равен на нула) или е
определена експортна такса,

10.6.2008 г.

iii) продукти, изнесени в рамките на квоти, или за които
се изисква представянето на лицензия за износ за
приемане по квота, управлявана от трета страна,
открита в посочената страна за продукти, внесени в
нея от Общността,
3.
За продукти, посочени в параграф 2, буква а), i),
параграф 2, буква а), iii) и параграф 2, буква б), i), се
прилага размер на гаранцията и срок на валидност съгласно
приложение II.
За продукти, посочени в параграф 2, буква а), ii), параграф 2,
буква б), ii) и параграф 2, буква б), iii), се прилагат правила,
свързани със срока на валидност и размера на гаранцията,
предвидени в специфичните за тези продукти правила на
Общността.
4.
За целите на режима на лицензии за износ и сертификати за предварително фиксиране, посочени в параграф 1,
когато е определено възстановяване за продукти извън
списъка в приложение II, част II и операторът не подава
заявление за възстановяване, от него не се изисква да
представи лицензия или сертификат за износ на съответните
продукти.
___________
(*) ОВ L 318,
(**) ОВ L 299,
(***) ОВ L 179,
(****) ОВ L 253,

20.12.1993 г., стр. 18.
16.11.2007 г., стр. 1.
14.7.1999 г., стр. 1.
11.10.1993 г., стр. 1.“

2. В член 7 се добавя следният параграф:
„8.
Без да се засяга член 1, параграф 3, срокът на
валидност на лицензиите за внос и износ и на сертификатите
за предварително фиксиране се определя за всеки продукт в
съответствие с приложение II.“
3. В член 14, параграф 2 се заменя със следния текст:
„2.
Без да се засяга член 1, параграф 3, размерът на
гаранцията, отнасяща се за лицензиите и сертификатите за
внос и износ, се определя в съответствие с приложение II.
При определяне на експортна такса може да се приложи
допълнителна сума.
Заявлението за издаване на лицензия или сертификат не се
приема без внасяне на адекватна гаранция при компетентния
орган не по-късно от 13 часа в деня на подаване на
заявлението.“
4. Приложение II се заменя с текста от приложение I към
настоящия регламент.

10.6.2008 г.
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Член 2

Член 4

Овче и козе месо

Млечни продукти

Регламент (ЕО) № 1439/95 се изменя, както следва:
1. Член 1 се заменя със следния текст:

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

1. Член 2 се заменя със следния текст:

„Член 1
1.
Настоящият регламент определя специфични подробни
правила за прилагането на режима на лицензии за внос и
износ и сертификати за предварително фиксиране, въведени
с Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*) за
продуктите, изброени в част XVIII от приложение I към
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (**).
2.
Регламент (ЕО) № 376/2008 и Регламент (ЕО) №
1301/2006 на Комисията (***) са приложими, ако не е предвидено друго в настоящия регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.
(**) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(***) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.“

„Член 2
Продуктите, за които се изисква представянето на лицензия за
внос, са определени в член 1, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*). Срокът на
валидност на лицензията за внос и размерът на гаранцията,
която се внася, се определя в съответствие с приложение II,
част I от посочения регламент, без да се засяга член 24,
параграфи 3 и 4 от настоящия регламент.

Регламент (ЕО) № 376/2008 и Регламент (ЕО) № 1301/2006
на Комисията (**) са приложими, ако не е предвидено друго в
настоящия регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.
(**) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.“

2. Член 2 се заменя със следния текст:
2. В член 3 параграфи 1 и 3 се заличават.
„Член 2
1.
Продуктите, за които се изисква представянето на
лицензия за внос, са определени в член 1, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 376/2008.
2.
Дял II от настоящия регламент се прилага при внос на
всеки един от продуктите, изброени в приложение I, част
XVIII към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (*),
извършен в рамките на тарифна квота, управлявана чрез
метод различен от метода, основаващ се на хронологичния
ред на подаването на заявленията, в съответствие с членове
308a, 308б и 308в от Регламент (ЕО) № 2454/93 (**).
___________
(*) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(**) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.“

3. В член 24 се добавят следните параграфи:

„3.
Заявлението за издаване на лицензия или сертификат
не се приема без внасяне при компетентния орган на
гаранция от 10 EUR на 100 kg нетно тегло на продукта,
не по-късно от 13 часа в деня на подаване на заявлението.

4.
Лицензиите са валидни от деня на действителното им
издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 376/2008 до края на третия месец, който следва.“

Член 5

3. Членове 4, 5 и 6 се заличават.
Член 3

Зърнени култури и ориз
Регламент (ЕО) № 1342/2003 се изменя, както следва:

Коноп и лен
Регламент (ЕО) № 245/2001 се изменя, както следва:
В Член 17а, параграф 1 се добавя следната алинея:
„За продуктите, изброени в част I, точки Г, Е и Л от
приложение II към Регламент (ЕО) № 376/2008 (*), срокът
на валидност на лицензията за внос се определя в съответствие
с посочените раздели.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“

1. Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1
1.
Настоящият регламент определя специфични подробни
правила за прилагането на режима на лицензии за внос и
износ и сертификати за предварително фиксиране, въведени
с Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*) за
продуктите, изброени в части I и II от приложение I към
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (**).
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2.
Регламент (ЕО) № 376/2008, Регламент (ЕО) №
1301/2006 на Комисията (***) и Регламент (ЕО) №
1454/2007 на Комисията (****) са приложими, ако не е
предвидено друго в настоящия регламент.
___________
(*) ОВ L 114,
(**) ОВ L 299,
(***) ОВ L 238,
(****) ОВ L 325,

26.4.2008 г., стр. 3.
16.11.2007 г., стр. 1.
1.9.2006 г., стр. 13.
11.12.2007 г., стр. 69.“

2. Член 6 се заменя със следния текст:

10.6.2008 г.

в) 30 дни от деня на издаване на лицензията за заявленията,
подадени от 1 септември до 30 септември от същата
пазарна година.
4.
Чрез дерогация от параграф 1, по молба на оператора,
срокът на валидност на лицензиите за износ, за които е
определено възстановяване за продуктите, попадащи под
кодове по КН 1107 10 19, 1107 10 99 и 1107 20 00,
изтича не по-късно от:
а) 30 септември на текущата календарна година за лицензии,
издадени от 1 януари до 30 април;

„Член 6
1.
Срокът на валидност на лицензиите за внос и износ е
както следва:

б) края на единадесетия месец, следващ този на издаването за
лицензии, издадени от 1 юли до 31 октомври;

a) за продуктите, изброени в приложение II към Регламент
(ЕО) № 376/2008, с изключение на тези, посочени в
букви б) и в) от настоящия параграф: съгласно посоченото
приложение;

в) 30 септември на следващата календарна година за
лицензии, издадени от 1 ноември до 31 декември.

б) ако не е предвидено друго, за продукти, внесени или
изнесени в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез
метод, различен от метода, основаващ се на хронологичния
ред на подаването на заявленията (на принципа „първи
пристигнал, първи обслужен“), в съответствие с членове
308a, 308б и 308в от Регламент (ЕО) № 2454/93 на
Комисията (*): от деня на действителното издаване на
лицензията по смисъла на член 22, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 376/2008, до края на втория месец
след месеца на издаване;
в) за продукти за износ, за които е определено възстановяване и за продукти, за които в деня на подаване на
заявлението за лицензия се определя експортна такса: от
деня на издаване на лицензията по смисъла на член 22,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008, до края на
четвъртия месец след месеца на издаване.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, срокът на валидност на
лицензиите за износ на продуктите, посочени в приложение
II, част II, раздел А към Регламент (ЕО) № 376/2008, за
които не е определено възстановяване или за които не е
определено предварително фиксиране на възстановяването,
изтича на шестдесетия ден след издаване на лицензията по
смисъла на член 22, параграф 1 от посочения регламент.
3.
Чрез дерогация от параграф 1, срокът на валидност на
лицензиите за износ, за които е определено възстановяване за
продуктите, попадащи под кодове по КН 1702 30, 1702 40,
1702 90 и 2106 90, изтича не по-късно от:
а) 30 юни за заявленията, подадени до 31 май на всяка
пазарна година;
б) 30 септември за заявленията, подадени от 1 юни на една
пазарна година до 31 август на следващата пазарна година;

5.
Раздел 22 от лицензията, издадена в съответствие с
параграфи 2, 3 и 4 съдържа едно от вписванията, предвидени
в приложение X.
6.
Когато е определен специален срок на валидност за
лицензиите за внос на някои продукти с произход от и
идващи от някои трети страни, в раздели 7 и 8 от
заявленията за издаване на лицензията и от самите
лицензии се посочва страната или страните, от които е
внесен продукта и страната на произход. Лицензиите
включват задължение за внос от тази страна или страни.
7.
Чрез дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 376/2008 правата, които произтичат от посочените в
параграф 1, буква б) и параграф 4 от настоящия член
лицензии, не могат да се прехвърлят.
___________
(*) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.“
3. Член 7 се заличава.
4. Член 8 се заменя със следния текст:
„Член 8
1.
Лицензиите за износ на продукти, за които е определено възстановяване или такса, се издават на третия
работен ден, следващ този, на който е подадено заявлението,
при условие, че междувременно не е предприето конкретно
действие от страна на Комисията, в съответствие с член 9 от
настоящия регламент, с член 15 от Регламент (ЕО) №
1501/1995 или с член 5 от Регламент (ЕО) № 1518/1995
на Комисията (*) и при условие, че количеството, за което са
подадени заявления за лицензии е съобщено на Комисията в
съответствие с член 16, параграф 1, буква а) от настоящия
регламент.

10.6.2008 г.
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Първата алинея не се прилага за лицензиите, издадени във
връзка с покани за търг, или за лицензиите, посочени в
член 15 от Регламент (ЕО) № 376/2008, които са издадени
за операции за предоставяне на хранителни помощи по
смисъла на член 10, параграф 4 от Споразумението относно
селското стопанство от Уругвайския кръг на многостранните
търговски преговори (**). Посочените лицензии за износ се
издават на първия работен ден, следващ деня на приемането
на търга.
2.
Лицензиите за износ на продукти, за които не е определено възстановяване или такса, се издават в деня на
подаване на заявлението.
___________
(*) ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55.
(**) ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.“
5. Член 9 се заменя със следния текст:
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„Член 12
Гаранцията, предвидена в член 14, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 376/2008, която се внася в съответствие с дял III от
Регламент (ЕО) № 2220/85 на Комисията (*), е както следва:
а) за продуктите, изброени в приложение II към Регламент
(ЕО) № 376/2008, с изключение на тези, посочени в
букви б) и в) от настоящия параграф: съгласно посоченото
приложение;
б) ако не е предвидено друго, за продукти внесени или
изнесени в рамките на тарифни квоти:
i) 30 евро на тон за внесени продукти;
ii) 3 евро на тон за продукти, изнесени без възстановяване;

„Член 9
1.

Комисията може да реши следното:

а) да определи процент на приемане за количествата, за
които са подадени заявления, но за които все още не са
издадени лицензии;

в) за продукти за износ, за които е определено възстановяване или за лицензии за продукти, за които в деня на
подаване на заявлението за лицензия се определя
експортна такса:

б) да отхвърли заявления, за които все още не са издадени
лицензии за износ;

i) 20 евро на тон за продукти, попадащи под кодове по
КН 1102 20, 1103 13, както и 1104 19 50,
1104 23 10, 1108, 1702 и 2106;

в) да спре подаването на заявления за лицензии за срок от
най-много пет работни дни.

ii) 10 евро на тон за другите продукти.

Временното преустановяване, посочено в буква в) от първа
алинея, може да бъде удължено в съответствие с процедурата,
предвидена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1234/2007.
2.
Когато заявените количества са намалени или
отхвърлени, внесената във връзка с издаването на лицензия
гаранция се освобождава незабавно за количествата, за които
не е издадена лицензия.
3.
Заявителите могат да оттеглят своите заявления за
лицензии в рамките на три работни дни от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на процент
на приемане, в съответствие с параграф 1, буква а), когато той
е по-малък от 80 %. След оттеглянето държавите-членки
освобождават гаранцията.
4.
Действията, предприети по силата на параграф 1, не се
прилагат по отношение на износа, извършван в рамките на
мерките на Общността и националните мерки по предоставяне на хранителни помощи, предвидени в международни
споразумения или други допълнителни програми, или в
изпълнение на други мерки на Общността за безвъзмездни
доставки.“
6. Член 11 се заличава.
7. Член 12 се заменя със следния текст:

___________
(*) ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.“
8. Приложения I, II, III, XI, XII и XIII се заличават.
9. Приложение X се заменя с текста в приложение II към
настоящия регламент.
Член 6
Етилов алкохол от земеделски произход
Регламент (ЕО) № 2336/2003 се изменя, както следва:
1. В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Продуктите, за които се изисква представянето на
лицензия за внос, са определени в член 1, параграф 2,
буква а) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*).
Срокът на валидност на лицензиите за внос и размерът на
гаранцията, която се внася съгласно дял III от Регламент (ЕО)
№ 2220/85 на Комисията (**), се определят в съответствие с
приложение II, част I от Регламент (ЕО) № 376/2008.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.
(**) ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.“
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2. Членове 6 и 8 се заличават.
Член 7
Маслиново масло
Регламент (ЕО) № 1345/2005 се изменя, както следва:
1. В член 1, параграф 2 се заменя със следния текст:
„2.
Вносът на продукти, попадащи под кодове по КН
0709 90 39, 0711 20 90 и 2306 90 19, за които се
изисква представянето на лицензия за внос, са определени в
член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 376/2008
на Комисията (*). Срокът на валидност на лицензията за внос
и размерът на гаранцията, която се внася, се определят в
съответствие с приложение II, част I към посочения
регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“

10.6.2008 г.

5.
Независимо от член 34, параграф 4 от Регламент (ЕО) №
376/2008, се представя доказателство за използване на
лицензия за внос, така както е посочено в член 32,
параграф 1, буква а) от въпросния регламент, освен в
случаите на непреодолима сила, в срок от 30 дни след
датата на изтичане на периода на валидност на лицензията.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.
(**) ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.“
Член 9
Захар
Регламент (ЕО) № 951/2006 се изменя, както следва:
1. В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Продуктите, за които се изисква представянето на
лицензия за износ, са определени в член 1, параграф 2,
буква б) от Регламент (ЕО) № 376/2008 (*).

2. Член 3 се заличава.
Член 8
Банани
Регламент (ЕО) № 2014/2005 се изменя, както следва:
Член 1 се заменя със следния текст:
„Член 1
1.
Вносът на банани, попадащи под код по КН 0803 00 19
при облагане по Общата митническа тарифа, за които се
изисква представянето на лицензия за внос, са определени в
член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 376/2008
на Комисията (*). Лицензиите се издават от държавите-членки
на всяко подало заявление за това лице, независимо от
мястото му на установяване в Общността.
2.
Заявленията за лицензии за внос се подават в която и да
е държава-членка.
3.
Срокът на валидност на лицензиите за внос и размерът
на гаранцията, която се внася съгласно дял III от Регламент
(ЕО) № 2220/85 на Комисията (**), се определят в съответствие с приложение II, част I от Регламент (ЕО) №
376/2008.
Все пак никакви лицензии не са валидни след 31 декември на
годината на издаване.
4.
Когато в рамките на този период операциите не бъдат
осъществени или бъдат осъществени само частично,
гаранцията се задържа в пълен размер или частично, освен в
случаите на непреодолима сила.

Срокът на валидност на лицензията за износ и размерът на
гаранцията, която се внася, се определят в съответствие с
приложение II, част II към посочения регламент и се
отнасят до всички случаи, посочени в член 1, параграф 2,
буква б) от посочения регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
2. В член 8 параграфи 1, 2 и 3 се заличават.
3. Член 10 се заменя със следния текст:
„Член 10
Продуктите, за които се изисква представянето на лицензия
за внос, са определени в член 1, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията.
Срокът на валидност на лицензията за внос и размерът на
гаранцията, която се внася, се определят в съответствие с
приложение II, част I към посочения регламент и се
отнасят до всички случаи, посочени в член 1, параграф
2, буква а) от посочения регламент.“
4. В член 11, параграф 2 се заменя със следния текст:
„2.
Когато заявлението за издаване на лицензия за
продуктите, посочени в параграф 1, първа алинея, се отнася
за количества, които не надхвърлят 10 тона, заявителят не
може да подаде в рамките на един ден и пред същия компетентен орган повече от едно заявление и за износ не може да
се издаде повече от една лицензия за количествата, които не
надхвърлят 10 тона.“
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5. В член 12, параграф 1 се заличава.
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предвидения в член 12, буква б), i) от Регламент (ЕО) №
1342/2003.“

Член 10
Маслиново масло от Тунис
Регламент (ЕО) № 1918/2006 се изменя, както следва:
В член 3, параграф 4 се заменя със следния текст:
„4.
Лицензията за внос е валидна 60 дни от датата на
действителното ѝ издаване в съответствие с член 22,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 (*), а размерът
на гаранцията възлиза на 15 EUR на 100 kg нетно тегло.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
Член 11

Член 13
Ябълки
Член 134 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 се изменя, както
следва:
1. Параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Вносът на ябълки, попадащи под код по КН
0808 10 80, за които се изисква представянето на лицензия
за внос, е определен в член 1, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*).
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“

Чесън
Регламент (ЕО) № 341/2007 се изменя, както следва:
1. В член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Продуктите, за които се изисква представянето на
лицензия за внос, са определени в член 1, параграф 2,
буква а) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*).
Срокът на валидност на лицензията за внос и размерът на
гаранцията, която се внася, се определят в съответствие с
приложение II, част I към посочения регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
2. В член 6, параграф 2 се заличава.
3. Член 13 се изменя, както следва:

2. Параграф 4 се заменя със следния текст:
„4.
Вносителите внасят парична гаранция със заявлението
си в съответствие с дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85,
като гарантират спазването на ангажимента за внос по време
на срока на валидност на лицензията за внос.
Освен в случаи на непреодолима сила, гаранцията се задържа
в пълен размер или частично, ако вносът не бъде осъществен
или се осъществи само частично в срока на валидност на
лицензията за внос.
Срокът на валидност на лицензията за внос и размерът на
гаранцията, която се внася, се определят в съответствие с
приложение II, част I към Регламент (ЕО) № 376/2008.“
3. Параграф 6 се заменя със следния текст:

а) параграф 2 се заменя със следния текст:
„2.
Член 6, параграфи 3 и 4 се прилагат mutatis
mutandis за лицензии „Б“.“

„6.
Лицензиите за внос са валидни само за внос с произход
от посочената страна.“
Член 14

б) параграф 4 се заличава.
4. Приложение II се заличава.
Член 12
Ориз
Регламент (ЕО) № 1002/2007 се изменя, както следва:
В член 3, параграф 2, втората алинея се заменя със следния
текст:
„Все пак размерът на гаранцията за продукти, попадащи под
кодове по КН 1006 20 и 1006 30 не може да е по-нисък от

Говеждо месо
Регламент (ЕО) № 382/2008 се изменя, както следва:
1. В член 2, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Продуктите, за които се изисква представянето на
лицензия за внос, са определени в член 1, параграф 2,
буква а) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (*).
Срокът на валидност на лицензията за внос и размерът на
гаранцията, която се внася, се определят в съответствие с
приложение II, част I към посочения регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
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2. Членове 3 и 4 се заличават.
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б) за съответните продукти вече не се изискват лицензии или
сертификати от датата, предвидена в параграф 1;

3. В член 5, параграф 3 се заменя със следния текст:
„3.
При внос по тарифна квота за внос се прилагат
следните разпоредби:
а) заявлението за издаване на лицензия или сертификат не се
приема без внасяне при компетентния орган на гаранция в
размер на 5 EUR на глава за живи животни и 12 EUR на
100 kg нетно тегло за друг продукт, не по-късно от 13
часа в деня на подаване на заявлението;
б) лицензиите са валидни от датата на действителното им
издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 376/2008 до края на третия месец
след посочената дата.
в) органът, издаващ лицензията за внос, посочва в клетка 20
на лицензията за внос или на извлеченията от нея
серийния номер на квотата в Интегрираната тарифа на
Европейските общности (TARIC).“
Член 15
Преходна разпоредба
1.
Настоящият регламент не засяга срока на валидност и
размера на гаранцията за лицензия, прилагана в рамките на
квотни периоди, които не са изтекли на датата на прилагане
на настоящия регламент, в съответствие с член 17.

в) лицензиите или сертификатите са използвани само частично
или изобщо не са използвани на датата, предвидена в
параграф 1.
Член 16
Заключителна разпоредба
Регламент (ЕИО) № 1119/79 се отменя.
Член 17
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Същевременно той се прилага:
а) по отношение на зърнени култури, лен и коноп, маслиново
масло, пресни или преработени плодове и зеленчуци, семена,
говеждо, телешко, овче, козе и свинско месо, мляко и млечни
продукти, яйца, месо от домашни птици, етилов алкохол със
земеделски произход и други продуктови сектори, с
изключение на секторите на ориза, захарта и лозаровинарския сектор — от 1 юли 2008 г.;
б) по отношение на лозаро-винарския сектор — от 1 август
2008 г.;

2.
По искане на заинтересованите страни, внесените гаранции
за издаването на лицензии за внос и износ и на сертификати за
предварително фиксиране, се освобождават при изпълнение на
следните условия:

в) по отношение на сектора на ориза — от 1 септември 2008 г.;

а) срокът на валидност на лицензиите или сертификатите не е
изтекъл на датата, посочена в параграф 1;

г) по отношение на сектора на захарта — от 1 октомври
2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 9 юни 2008 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЧАСТ I
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ — ПРИ ВНОС
Списък на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, буква а), i) и приложимите в съответствие с член 4,
параграф 1, буква г) тавани
(изброени по реда на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
А. Зърнени култури (част I от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

Код по КН

Описание на стоките

0714 различни от
подпозиция 0714 20 10

Корени от маниока, арарут или салеп,
земни ябълки, сладки патати и подобни
корени и грудки с високо съдържание на
нишесте или инулин, пресни, охладени,
замразени или сушени, дори нарязани на
парчета или агломерирани под формата на
гранули; сърцевина на сагово дърво

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

0714 20 10

Сладки
патати,
предназначени
консумация от човека

за

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

500 kg

1001 10

Твърда пшеница, включително продукти,
внесени в рамките на тарифни квоти,
както е посочено в член 1, параграф 2,
буква а), iii)

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

1001 90 99

Лимец, мека пшеница и смес от пшеница и
ръж, различни от тези за посев, включително продукти, внесени в рамките на
тарифни квоти, както е посочено в член
1, параграф 2, буква а), iii)

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

1003 00

Ечемик

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибриди за
посев

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

5 000 kg

1101 00 15

Пшенично брашно от лимец и от мека
пшеница

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

2303 10

Остатъци от производството на нишесте
или скорбяла и подобни остатъци

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

2303 30 00

Остатъци и отпадъци от пивоварни или от
спиртоварни

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg
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Код по КН

ex 2308 00 40

2309 90 20

Размер на
гаранцията

Описание на стоките

Остатъци
плодове

от

пулпата

на

10.6.2008 г.

Срок на валидност

Количества
нето (1)

цитрусовите

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

Продукти, посочени в Допълнителна
забележка 5 към глава 23 на Комбинираната номенклатура

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.

(1)

Б. Ориз (част II от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

1006 20

Олющен (кафяв) ориз, включително
продукти, внесени в рамките на тарифни
квоти, както е посочено в член 1,
параграф 2, буква а), iii)

30 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

1006 30

Ориз полубланширан или бланширан
(избелен), дори полиран или гланциран,
включително продукти, внесени в рамките
на тарифни квоти, както е посочено в член
1, параграф 2, буква а), iii)

30 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

1006 40 00

Ориз, натрошен, включително продукти,
внесени в рамките на тарифни квоти,
както е посочено в член 1, параграф 2,
буква а), iii)

1 EUR/t

до края на втория месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2

1 000 kg

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

В. Захар (част III от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

1701

Описание на стоките

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти

Размер на
гаранцията

Разпоредби,
залегнали в
Регламент
(ЕО) №
950/2006 и
Регламент
(ЕО) №
1100/2006

Срок на валидност

Разпоредби, залегнали в Регламент (ЕО)
№ 950/2006 и Регламент (ЕО) № 1100/
2006

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)
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Г. Семена (част V от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

ex 1207 99 15

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

семена от различни сортове коноп за посев

(2)

Срок на валидност

до края на шестия месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2, освен ако е
предвидено друго от държавите-членки

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(2) Не се изисква гаранция. Виж другите условия от член 17а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 245/2001.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

Д. Маслиново масло или трапезни маслини (част VII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

0709 90 39

Маслини, пресни, предназначени за производство на маслиново масло

100 EUR/t

60 дни от датата на действителното
издаване съгласно член 22, параграф 2

100 kg

0711 20 90

Маслини,
временно
консервирани
(например посредством серен диоксид или
във вода — солена, сулфурирана или с
прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но
негодни за консумация в това състояние,
предназначени
за
производство
на
маслиново масло, включително продукти,
внесени в рамките на тарифни квоти,
както е посочено в член 1, параграф 2,
буква а), iii)

100 EUR/t

60 дни от датата на действителното
издаване съгласно член 22, параграф 2

100 kg

2306 90 19

Кюспета и други твърди остатъци,
получени при извличането на маслиново
масло, с тегловно съдържание на
маслиново масло, по-голямо от 3 %

100 EUR/t

60 дни от датата на действителното
издаване съгласно член 22, параграф 2

100 kg

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

Е. Лен и коноп (част VIII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

5302 10 00

Описание на стоките

Необработен или отопен коноп

Размер на
гаранцията

(2)

Срок на валидност

до края на шестия месец следващ месеца на
действителното издаване на лицензията
съгласно член 22, параграф 2, освен ако е
предвидено друго от държавите-членки

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(2) Не се изисква гаранция. Виж другите условия от член 17а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 245/2001.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)
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Ж. Плодове и зеленчуци (част IX от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, включително
продукти, внесени в рамките на тарифни
квоти, както е посочено в член 1,
параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

ex 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или
охладени, включително продукти, внесени
в рамките на тарифни квоти, както е
посочено в член 1, параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

Ябълки, други

15 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

0808 10 80

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

З. Преработени плодове и зеленчуци (част X от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

ex 0710 80 95

Чесън (2) и Allium ampeloprasum (сурови
или термично обработени чрез попарване
или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на
тарифни квоти, както е посочено в член
1, параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

ex 0710 90 00

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (2) и/
или Allium ampeloprasum (сурови или
термично обработени чрез попарване или
кипване във вода), замразени, включително
продукти, внесени в рамките на тарифни
квоти, както е посочено в член 1,
параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

ex 0711 90 80

Чесън (2) и Allium ampeloprasum, временно
консервирани (например посредством серен
диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това
състояние, включително продукти, внесени
в рамките на тарифни квоти, както е
посочено в член 1, параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)

ex 0711 90 90

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (2) и/
или Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен
диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това
състояние, включително продукти, внесени
в рамките на тарифни квоти, както е
посочено в член 1, параграф 2, буква а), iii)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

(—)
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Описание на стоките

Сушен чесън (2) и Allium ampeloprasum и
смеси от сушени зеленчуци, съдържащи
чесън (2) и/или Allium ampeloprasum, цели,
нарязани на парчета или резанки, смлени
или пулверизирани, но необработени по
друг начин, включително продукти,
внесени в рамките на тарифни квоти,
както е посочено в член 1, параграф 2,
буква а), iii)

Размер на
гаранцията

50 EUR/t

L 150/21

Срок на валидност

3 месеца от датата на издаване съгласно
член 22, параграф 1

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(2) Тук се включват също продуктите, при които думата „чесън“ е само част от описанието. Тези термини могат да включват, но не се ограничават до „чесън с една луковица“,
„слонски чесън“ „чесън на скилидки“ или „ориенталски чесън“.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

И. Банани (част XI от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

0803 00 19

Описание на стоките

Банани, пресни, внесени при облагане по
Общата митническа тарифа

Размер на
гаранцията

15 EUR/t

Срок на валидност

до края на месеца следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

Й. Говеждо и телешко месо (част XV от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Описание на стоките

Размер на
гаранцията

0102 90 05 до
0102 90 79

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти

5 EUR на
глава

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0201 и 0202

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти

12 EUR на
100 kg
нетно тегло

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0206 10 95 и 0206 29 91 Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти

12 EUR на
100 kg
нетно тегло

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 и Всички продукти, внесени по преферен1602 50 95
циален режим, различен от тарифни квоти

12 EUR на
100 kg
нетно тегло

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

1602 90 61 и 1602 90 69 Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти

12 EUR на
100 kg
нетно тегло

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

Код по КН

Срок на валидност

Количества
нето (1)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

L 150/22
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К. Мляко и млечни продукти (част XVI от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

ex Глави 04, 17, 21 и 23

Размер на
гаранцията

Описание на стоките

Срок на валидност

Количества
нето (1)

Мляко и млечни продукти, внесени по
преференциален режим различен от
тарифни квоти, без сирене и извара (код
по КН 0406), с произход от Швейцария,
внесени без лицензия, както следва:

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито
подсладени със захар или други подсладители

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с
прибавка на захар или други подсладители

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0403 10 11 до
0403 10 39
0403 90 11 до
0403 90 69

Мътеница, заквасени млека и сметана,
кисело мляко, кефир или други ферментирали или подкиселени млека и сметана,
дори концентрирани или с прибавка на
захар или други подсладители, неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или
какао

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0404

Суроватка, дори концентрирана или с
прибавка на захар или други подсладители;
продукти от естествени съставки на
млякото, дори с прибавка на захар или
други подсладители, неупоменати, нито
включени другаде

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

ex 0405

Масло и други млечни мазнини; млечни
пасти за намазване с тегловно съдържание
на мазнини над 75 %, но непревишаващо
80 %

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

0406

Сирена и извара, с изключение на тези с
произход от Швейцария, внесени без
лицензия.

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза без
зиращи
или
оцветяващи
съдържащи тегловно по-малко
лактоза, изразена в безводна
изчислена върху сухо вещество

ароматидобавки,
от 99 %
лактоза,

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

2106 90 51

Сироп от лактоза, ароматизиран или с
прибавка на оцветители

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

Препарати от видовете, използвани за храна
на животни:
Препарати и храни за животни, съдържащи
продукти, за които Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 се прилага пряко или по
силата на Регламент (ЕО) № 1667/2006,
с изключение на препарати и храни за
животни от част I на приложение I към
посочения регламент

10 EUR/
100 kg

до края на третия месец следващ месеца на
издаване на лицензията съгласно член 22,
параграф 1

(—)

ex 2309

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

10.6.2008 г.
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Л. Други продукти (част XXI от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

1207 99 91

Описание на стоките

Конопено семе, непредназначено за посев

Размер на
гаранцията

(2)

Срок на валидност

до края на шестия месец следващ месеца на
действителното издаване съгласно член 22,
параграф 2, освен ако е предвидено друго
от държавите-членки

Количества
нето (1)

(—)

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(2) Не се изисква гаранция. Виж другите условия от член 17а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 245/2001.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

М. Етилов алкохол със земеделски произход (част I от приложение II към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

ex 2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно
съдържание по обем 80 % vol или повече,
получен от земеделските продукти,
изброени в приложение I към Договора

1 EUR на
хектолитър

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

100 hl

ex 2207 20 00

Етилов алкохол и спиртни напитки (eaude-vie),
денатурирани,
с
всякакво
алкохолно съдържание, получени от земеделските продукти, изброени в приложение
I към Договора

1 EUR на
хектолитър

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

100 hl

ex 2208 90 91

Неденатуриран
етилов
алкохол,
с
алкохолно съдържание по обем, по-малко
от 80 % vol, получен от земеделските
продукти, изброени в приложение I към
Договора

1 EUR на
хектолитър

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

100 hl

ex 2208 90 99

Неденатуриран
етилов
алкохол,
с
алкохолно съдържание по обем, по-малко
от 80 % vol, получен от земеделските
продукти, изброени в приложение I към
Договора

1 EUR на
хектолитър

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

100 hl

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)
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ЧАСТ II
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ — ПРИ ИЗНОС БЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ И ЗА ПРОДУКТИ, ЗА
КОИТО В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕРА НА ЕКСПОРТНАТА ТАКСА
Списък на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, буква б), i) и приложимите в съответствие с член 4,
параграф 1, буква г) тавани
(изброени по реда на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
А. Зърнени култури (част I от приложението към Регламент (ЕО) № 1234/2007) (1)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (2)

1001 10

Твърда пшеница

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1001 90 99

Лимец, обикновена пшеница и смес от
пшеница и ръж, различни от тези за посев

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1002 00 00

Ръж

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1003 00

Ечемик

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1004 00

Овес

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1005 90 00

Царевица, различна от тази за посев

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

5 000 kg

1101 00 15

Пшенично брашно от лимец и от мека
пшеница

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

500 kg

Освен ако е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 1342/2003.
Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим, в рамките на тарифни квоти или когато е определена експортна такса.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)
(2)

10.6.2008 г.
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Б. Ориз (част II от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

Описание на стоките

Размер на
гаранцията

Срок на валидност

Количества
нето (1)

1006 20

Олющен (кафяв) ориз

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

500 kg

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан
(избелен), дори полиран или гланциран

3 EUR/t

до края на четвъртия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1

500 kg

Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим, в рамките на тарифни квоти или когато е определена експортна такса.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)

В. Захар (част III от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007)
Код по КН

1701

Описание на стоките

Захар от захарна тръстика или от цвекло и
химически чиста захароза, в твърдо
състояние

Размер на
гаранцията

11 EUR/
100 kg

Срок на валидност

— за количества надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на действителното издаване на
лицензията
съгласно
член
22,
параграф 2

Количества
нето (1)

2 000 kg

— за количества не надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1 (2)
1702 60 95
1702 90 95

Други захари в твърдо състояние и захарни
сиропи, без ароматизиращи или

4,2 EUR/
100 kg

оцветяващи добавки, с изключение на
лактоза,
глюкоза,
малтодекстрин
и
изоглюкоза

2106 90 59

Захарни сиропи, ароматизирани или с
прибавка на оцветители, различни от
сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и
малтодекстрин

— за количества надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на действителното издаване на
лицензията
съгласно
член
22,
параграф 2

2 000 kg

— за количества не надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1 (2)
4,2 EUR/
100 kg

— за количества надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на действителното издаване на
лицензията
съгласно
член
22,
параграф 2

2 000 kg

— за количества не надвишаващи 10 t до
края на третия месец следващ месеца
на издаване на лицензията съгласно
член 22, параграф 1 (2)
Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия или сертификат съгласно член 4, параграф 1, буква г). Тези ограничения не се прилагат за
внос по преференциален режим, в рамките на тарифни квоти или когато се прилага експортна такса.
(2) За количества не надвишаващи 10 t заинтересованата страна не може да използва повече от една лицензия за същия износ.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.
(1)
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ЧАСТ III
ТАВАНИ ЗА ЛИЦЕНЗИИТЕ ЗА ИЗНОС С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия за износ или сертификат
съгласно член 4, параграф 1, буква г).
Описание на стоките и код по КН

Количество нето (1)

A ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ:
За всеки продукт, посочен в приложение I, част I от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета,

5 000 kg

с изключение на подпозиции
—

0714 20 10 и 2302 50

—

1101 00 15

(—)
500 kg

Б ОРИЗ:
За всеки продукт, посочен в приложение I, част II от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

500 kg

В ЗАХАР:
За всеки продукт, посочен в приложение I, част III от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

2 000 kg

Г МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ:
За всеки продукт, посочен в приложение I, част XVI от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета

150 kg

Д ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО:
За живи животни, изброени в приложение I, част XV от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета,
За месо, посочено в приложение I, част XV от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета,

Едно животно
200 kg

Ж СВИНСКО МЕСО:
Код по КН: както следва
0203
1601
1602

250 kg

0210

150 kg

З ПТИЧЕ МЕСО:
Код по КН: както следва
9000
9000
9000
9000

4 000 пилета

0105 12 00 9000
0105 19 20 9000

2 000 пилета

0105
0105
0105
0105

11
11
11
11

11
19
91
99

0207

250 kg

И ЯЙЦА:
Код по КН: както следва
0407 00 11 9000

2 000 яйца

0407 00 19 9000

4 000 яйца

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100
0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100
0408 19 89 9100
0408 99 80 9100

250 kg

(1) Тези ограничения следва да не се прилагат за износ по преференциален режим, в рамките на тарифни квоти или когато е определена експортна такса.
(—) За всяко количество се изисква лицензия или сертификат.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Вписвания, посочени в член 6, параграф 5

— на български:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

— на испански:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE)
no 1342/2003

— на чешки:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

— на датски:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

— на немски:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

— на естонски:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

— на гръцки:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

— на английски:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

— на френски:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

— на италиански:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

— на латвийски:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

— на литовски:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

— на унгарски:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

— на малтийски:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

— на нидерландски:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

— на полски:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

— на португалски:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE)
n.o 1342/2003

— на румънски:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE)
nr. 1342/2003

— на словашки:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

— на словенски:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

— на фински:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

— на шведски:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003“
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/55/ЕО НА СЪВЕТА
от 26 май 2008 година
относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци
и други мерки
(кодифицирана версия)

прилагане на правилата на Общността, по-специално в
областта на Общата селскостопанска политика, и
улеснява действията с цел измама.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално членове 93 и 94 от него,

(3)

Необходимо е да се отговори на заплахата за финансовите
интереси на Общността и на държавите-членки, както и
на вътрешния пазар, появила се в резултат от разрастването на измамите, с цел по-добро запазване на конкурентоспособността и фискалния неутралитет на
вътрешния пазар.

(4)

Следователно е необходимо приемане на общи правила
относно взаимопомощта при изплащането.

(5)

Тези правила следва да бъдат приложими по отношение
на изплащането на вземанията, произтичащи от
различните мерки, съставляващи част от системата на
пълно и частично финансиране на Европейския фонд за
ориентиране и гарантиране на земеделието, изплащането
на селскостопански такси и мита, данък върху добавената
стойност и хармонизираните акцизи (обработен тютюн,
алкохол и алкохолни напитки и минерални масла),
както и данъци върху доходите, върху имуществото и
върху застрахователните премии. Те следва да бъдат
прилагани също и спрямо изплащането на лихви, административни наказания и глоби и разходи, произтичащи
от такива вземания.

(6)

Взаимопомощта следва да включва за органа, получаващ
молбата, от една страна, да предостави на органа, подаващ
молбата, необходимата му информация за изплащането на
вземанията, възникнали в държавата-членка по местонахождението му, и да нотифицира длъжника относно
всички инструменти, свързани с такива искания,
издадени от тази държава-членка, а от друга страна, по
молба на органа, подаващ молбата, следва да изплати
вземанията, възникващи в държавата-членка по местонахождение му.

(7)

Гореспоменатите различни форми на взаимопомощ следва
да бъдат предоставени от органа, получаващ молбата, в
съответствие със законите, наредбите и административните
разпоредби, управляващи тези въпроси в държаватачленка по местонахождението му.

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономическия и
социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г.
относно взаимопомощта при събиране на вземания,
свързани с някои видове налози, мита, данъци и други
мерки (3) е била неколкократно и съществено
изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност
посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Фактът, че националните разпоредби, свързани с изплащането, се прилагат единствено на територията на
съответната държава-членка, сам по себе си представлява
пречка за функционирането на вътрешния пазар. Това
положение възпрепятства пълното и справедливо

(1) Становище от 19 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален
вестник).
(2) ОВ C 93, 27.4.2007 г., стр. 15.
(3) ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18. Директива, последно изменена с Акта
за присъединяване от 2003 г. Оригиналното заглавие на директивата
е „Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. относно
взаимопомощта при изплащането на вземания, произтичащи от
операции, представляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, както и
от селскостопански такси и мита“. То е изменено с Директива
79/1071/ЕИО (ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 10), Директива
92/12/ЕИО (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1) и Директива
2001/44/ЕО (ОВ L 175, 28.6.2001 г., стр. 17).
(4) Вж. приложение I, части А и Б.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Необходимо е да бъдат определени условията, в съответствие с които се изготвят молбите за взаимопомощ от
страна на органа, подаващ молбата, както и да бъде
дадена ограничителна дефиниция на конкретните обстоятелства, при които органът, получаващ молбата, може да
откаже съдействие във всеки един случай.
За да се позволи по-ефикасно и ефективно събиране на
вземания, за които е подадена молба за събиране, документът, позволяващ изпълнение на вземането, по принцип
следва да се смята за документ на държавата-членка по
местонахождение на запитвания орган.
Органът, получаващ молбата, е длъжен да предприеме
действия от името на органа, подаващ молбата за
изплащане на вземане, в случай че действащите в
държавата-членка по местонахождението му разпоредби
позволяват това и в съгласие с органа, подаващ молбата,
той следва да може да определи на длъжника срок да
заплати или да нареди срок на плащане или разсрочено
плащане. Лихвите, начислени върху такова плащане,
следва да бъдат прехвърлени на държавата-членка по
местонахождението на органа, подаващ молбата.
При мотивирана молба от страна на органа, подаващ
молбата, органът, получаващ молбата, следва също да
може, доколкото позволяват разпоредбите, действащи в
държавата-членка по местонахождението му, да предприеме предпазни мерки, които да гарантират изплащането на вземания, възникнали в държавата-членка,
подаваща молбата. Такива искания не следва задължително да се обслужват с преференциите, предвидени
за подобни молби в държавата-членка по местонахождение на органа, получаващ молбата.
По време на процедурата за изплащане в държаватачленка по местонахождение на органа, получаващ
молбата, вземането или инструментът, който дава право
за изпълнение, издаден в държавата-членка по местонахождение на органа, подаващ молбата, могат да бъдат
оспорени от заинтересованото лице. В такива случаи
следва да бъде постановено, че заинтересованото лице
следва да предприеме действия за оспорване на
вземането пред компетентния орган на държавата-членка
по местонахождение на органа, подаващ молбата, а
органът, получаващ молбата, следва да спре, освен ако
друго не е поискано от органа, подаващ молбата,
всякакви започнати процедури по изпълнение, докато
гореспоменатият орган вземе решение.
Следва да бъде постановено, че документите и информацията, обменени в хода на взаимопомощта във връзка
с изплащането, не могат да бъдат използвани за други
цели.
Използването на взаимопомощта при събирането не може,
освен при изключителни обстоятелства, да се основава на
финансови ползи или интерес от получените резултати, но
в случаите, когато събирането представлява конкретен
проблем, държавите-членки следва да могат да съгласуват
условията за възстановяване.
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(15)

Настоящата директива не следва да поставя ограничения
върху
взаимопомощта
между
държавите-членки,
сключили двустранни, многостранни споразумения или
спогодби.

(16)

За прилагането на настоящия регламент е необходимо да
се приемат необходимите мерки в съответствие с Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1).

(17)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията
на държавите-членки относно сроковете за транспониране
в националното право на директивите, които са посочени
в приложение I, част В,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Настоящата директива определя правилата, които да бъдат
включени в законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите-членки за гарантиране на изплащането
в една държава-членка на вземанията, посочени в член 2,
възникнали в друга държава-членка.
Член 2
Настоящата директива се прилага спрямо всички вземания,
свързани със:
а) възстановявания, интервенции и други мерки, съставляващи
част от системата за пълно или частично финансиране на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и
Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), включително и на суми, подлежащи на
събиране във връзка с тези действия;
б) налози и други такси, предвидени съгласно общата организация на пазара в сектора на захарта;
в) вносни мита;
г) износни мита;
д) данък добавена стойност;
е) акциз върху:
i) обработения тютюн,
ii) алкохола и алкохолните напитки,
iii) минералните масла.
(1) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, последно изменено с
Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
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ж) данъци върху доходите и имуществото;

6. „данъци върху застрахователните премии“ означава:
a)

в Белгия:

з) данъци върху застрахователните премии;

и) лихви, административни наказания и глоби и разходите,
извършени във връзка с вземанията, посочени в букви
а)—з), с изключение на санкции от наказателен характер
съгласно действащото законодателство в държавата-членка
по местонахождение на запитвания орган.

Настоящата директива се прилага също и спрямо вземания,
свързани с идентични или аналогични данъци, посочени в
член 3, точка 6), които допълват или заместват тези данъци.
Компетентните органи на държавите-членки съгласуват
помежду си и с Комисията датите на влизане в сила на такива
данъци.

10.6.2008 г.

i) taxe annuelle sur les contrats
d’assurance,
ii) jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten.

б)

в Дания:

i) afgift af lystfartøjsforsikringer,
ii) afgift af ansvarsforsikringer for
motorkøretøjer m.v.,
iii) stempelafgift
præmier.

в)

в Германия:

af

forsikrings-

i) Versicherungssteuer,
ii) Feuerschutzsteuer.

Член 3
За целите на настоящата директива:

г)

в Гърция:

i) Φòρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε),
ii) Τέλη Χαρτοσήμου.

1. „орган, подаващ молбата“, означава компетентния орган на
една държава-членка, който подава молба за помощ по
отношение на вземането, посочено в член 2;

д)

в Испания:

Impuesto sobre la prima de seguros;

е)

във Франция:

Taxe sur les conventions d’assurances;

2. „орган, получаващ молбата“, означава компетентния орган на
една държава-членка, до който се отправя молба за помощ;

3. „вносни мита“ означава мита и такси, които имат еквивалентен ефект върху вноса, и вносни такси, предвидени в
рамките на Общата селскостопанска политика или на
конкретните мерки относно някои стоки, получени в
резултат от обработката на земеделски продукти;

4. „износни мита“ означава мита и такси, които имат еквивалентен ефект върху износа, и износни такси, предвидени в
рамките на Общата селскостопанска политика или на
конкретните мерки относно някои стоки, получени в
резултат от обработката на земеделски продукти;

ж) в Ирланидия:

Levy on insurance premiums;

з)

в Италия:

imposte sulle assicurazioni private
ed i contratti vitalizi di cui alla
legge 29.10.1967 no 1216;

и)

в Люксембург:

i) impôt sur les assurances,
ii) impôt dans l’interêt du service
d’incendie.

й)

в Малта:

taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti;

5. „данъци върху доходите и имуществото“ означава изброените
в член 1, параграф 3 от Директива 77/799/ЕИО на Съвета от
19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото
данъчно облагане и облагането на застрахователните
премии (1) във връзка с член 1, параграф 4 от същата
директива;

к)

в Нидерландия:

Assurantiebelasting;

л)

в Австрия:

i) Versicherungssteuer,

(1) ОВ L 336, 27.12.1977 г., стр. 15. Директива, последно изменена с
Директива 2006/98/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 129).

м)

ii) Feuerschutzsteuer.
в Португалия:

imposto de selo sobre os prémios
de seguros;

10.6.2008 г.
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в Словения:

i) davek od promenta zavarovalnih
poslov,

ii) požarna taksa.
о)

във Финландия:

i) eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier,

ii) palosuojelumaksu/brandskyddsavgift.
п)

в Обединеното
кралство:

Insurance premium tax (IPT).

Член 4
1.
По молба на органа, подаващ молбата, органът, получаващ
молбата, предоставя всякаква информация, която е от полза за
органа, подаващ молбата, във връзка с изплащането на дадено
вземане.
За да получи тази информация, органът, получаващ молбата,
използва правомощията, предоставени му от законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приложими спрямо
изплащането на подобни вземания, възникващи в държаватачленка по местонахождението му.
2.
Молбата за информация посочва името и адреса на лицето,
с което е свързана тази информация, и всякаква друга
приложима информация, свързана с идентифицирането, до
която запитващият орган обикновено има достъп, както и
характера и размера на вземането, по повод на което се
отправя молбата.
3.
Органът, получаващ молбата, не е длъжен да предоставя
информация:
а) с която не би могъл да се сдобие за целите на изплащането на
подобни вземания, възникващи в държавата-членка по местонахождението му;
б) която би представлявала разкриване на
промишлена или професионална тайна; или
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Член 5
1.
По молба на органа, подаващ молбата, и в съответствие с
действащите законови правила за уведомяване относно подобни
инструменти или решения в държавата-членка по местонахождение на органа, получаващ молбата, той уведомява
адресата за всякакви инструменти и решения, включително
тези от съдебен характер, издадени от държавата-членка по
местонахождение на органа, подаващ молбата, и свързани с
вземане и/или с неговото изплащане.

2.
Молбата за уведомяване посочва името и адреса на лицето,
с което е свързана тази информация, и всякаква друга
приложима информация, свързана с идентифицирането, до
която запитващият орган обикновено има достъп, естеството и
предмета на инструмента или решението, подлежащо на уведомяване, ако е необходимо, името и адреса на длъжника и
всякаква друга приложима информация, свързана с идентифицирането, до която запитващият орган обикновено има достъп, и
вземането, за което се отнася инструментът или решението, както
и всякаква друга полезна информация.

3.
Органът, получаващ молбата, своевременно информира
органа, подаващ молбата, относно действията, предприети във
връзка с молбата за уведомяване, и по-специално относно
датата на изпращане на инструмента или решението на адресата.

Член 6
По молба на органа, подаващ молбата, и в съответствие със
законовите, подзаконовите или административните разпоредби,
приложими по отношение на изплащането на подобни
вземания, възникнали в държавата-членка по местонахождение
на органа, получаващ молбата, последният изплаща вземанията,
които са предмет на инструмента, позволяващ тяхното
изпълнение.

За тази цел всяко вземане, във връзка с което се подава молба за
изплащане, се смята за вземане на държавата-членка по местонахождение на органа, получаващ молбата, освен в случаите,
когато се прилагат разпоредбите, предвидени в член 12.

търговска,
Член 7

в) чието разкриване може да накърни сигурността или да противоречи на обществения ред на държавата.
4.
Органът, получаващ молбата, уведомява органа, подаващ
молбата, относно мотивите за отказ на молбата за предоставяне
на информация.

1.
Молбата за събиране на вземане, адресирана от запитващия
орган до запитвания орган, следва да бъде придружена от
официално или легализирано копие на документа, позволяващ
нейното прилагане, издаден в държавата-членка по местонахождение на запитващия орган, и, ако е приложимо, от
оригинал или легализирано копие на други документи,
необходими за събирането.
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2.
Запитващият орган няма право да подава молба за
събиране, освен ако:

а) вземането
и/или
документът,
позволяващ
неговото
изпълнение, не се оспорва в държава-членка по местонахождение, освен в случаите на прилагане на член 12,
параграф 2, втора алинея;

б) не е приложил в държавата-членка по местонахождение
съответните възможни процедури за събиране въз основа на
документа, посочен в параграф 1, и предприетите мерки няма
да доведат до пълно събиране на вземането.

3.

Молбата за събиране посочва:

10.6.2008 г.

4.
Незабавно след като всякаква приложима информация по
въпроса, довел до молбата за събиране, стане известна на запитващия орган, той я препраща до запитвания орган.

Член 8
Документът, позволяващ събиране на вземането, се признава
директно и автоматично се смята за документ, позволяващ
събиране на вземане на държавата-членка по местонахождение
на запитвания орган.

Независимо от първа алинея документът, позволяващ събиране
на вземането, може, ако е целесъобразно и в съответствие с
действащите разпоредби в държавата-членка по местонахождение
на запитвания орган, да бъде приет, признат, допълнен или
заменен с документ, който дава право за изпълнение на територията на тази държава-членка.

а) име, адрес и всякаква друга приложима информация, свързана
с идентифицирането на съответното лице и/или на третата
страна, притежаваща неговите активи;

б) име, адрес и всякаква друга приложима информация, свързана
с идентифицирането на запитващия орган;

в) документа с изпълнителното основание, позволяващ събирането на вземането, издаден в държавата-членка по местонахождение на запитващия орган;

В срок три месеца от датата на получаване на молбата за
събиране държавите-членки полагат усилия да извършат формалностите по приемането, признаването, допълването или замяната
на документа с изпълнителното основание, освен в случаите,
посочени в четвърта алинея. Тези формалности не могат да
бъдат отхвърлени, ако документът, позволяващ изпълнението, е
надлежно съставен. Запитваният орган уведомява запитващия
орган относно основанията за неспазването на срока от три
месеца.

г) характер и размер на вземането, включително главница, лихва
и всякакви други наложени наказания, глоби и дължими
разходи, деноминирани във валутните единици на
държавите-членки по местонахождение на двата органа;

Ако някоя от тези формалности бъде подложена на оспорване
във връзка с вземане или с документа, позволяващ изпълнението,
който е издаден от запитващия орган, се прилага член 12.

д) дата на уведомяване на получателя относно документа от
запитващия орган и/или от запитвания орган;

Член 9

е) дата и срок, през който изпълнението е възможно съгласно
действащото законодателство в държавата-членка по местонахождение на запитващия орган;

ж) всякаква друга приложима информация.

Молбата за събиране съдържа също и декларация от запитващия
орган в потвърждение на факта, че условията, предвидени в
параграф 2, са изпълнени.

1.
Вземането се събира във валутните единици на държаватачленка по местонахождение на запитвания орган. Запитваният
орган изпраща на запитващия орган цялата сума по вземането,
която е могъл да събере.

2.
Запитваният орган има право, в случай че законите, подзаконовите актове или административните практики, действащи в
държавата-членка по местонахождението му, позволяват това, и
след консултации със запитващия орган да даде срок на
длъжника да заплати или нареди плащане на части. Лихвата,
начислена от запитвания орган по време на този допълнителен
срок, също следва да бъда изпратена на държавата-членка по
местонахождение на запитващия орган.
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От датата, на която документът, позволяващ изпълнение на събирането на вземането, е пряко признат в съответствие с член 8,
първа алинея или приет, признат, допълнен или заменен в съответствие с член 8, втора алинея, се начислява лихва за забавяне
на плащането съгласно законите, подзаконовите актове или
административните практики, действащи в държавата-членка по
местонахождение на запитвания орган, и също така се изпраща
на държавата-членка по местонахождение на запитващия орган.
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ването на всички събрани суми, както и на дължимата
компенсация в съответствие с действащото законодателство в
държавата-членка по местонахождение на запитвания орган.

3.
Когато мерките по изпълнение, предприети в държаватачленка по местонахождение на органа, получаващ молбата, са
предмет на оспорване, действията се отнасят до компетентния
орган на тази държава-членка съгласно действащите там
законови и подзаконови разпоредби.

Член 10
Независимо от разпоредбите на член 6, втора алинея, вземанията,
подлежащи на събиране, може и да не се ползват с привилегиите, предвидени за подобни вземания, възникнали в
държавата-членка по местонахождение на запитвания орган.

Член 11
Органът, получаващ молбата, незабавно информира органа,
подаващ молбата, относно предприетите действия по
отношение на молбата за изплащане.

Член 12
1.
Ако в хода на процедурата по изплащане вземането и/или
инструментът, позволяващ неговото изпълнение, издаден в
държавата-членка по местонахождение на органа, подаващ
молбата, бъдат оспорени от заинтересованата страна, тя следва
да доведе действията до знанието на компетентния орган на
държавата-членка по местонахождение на органа, подаващ
молбата, в съответствие със съществуващите там разпоредби.
Органът, подаващ молбата, следва да нотифицира органа,
получаващ молбата, относно тези действия. Заинтересованата
страна има право също да уведоми органа, получаващ молбата,
относно предприетите действия.

4.
Когато компетентният орган, до който са отнесени
действията в съответствие с параграф 1, е съдебен или административен правораздавателен орган, неговото решение, стига да е
благоприятно за органа, подаващ молбата, и да позволява изплащането на вземането в държавата-членка по местонахождението
на последния, представлява „инструмент, позволяващ изпълнението“, посочен в членове 6, 7 и 8, и изплащането на
вземането се извършва въз основа на това решение.

Член 13
Въз основа на мотивирана молба от страна на органа, подаващ
молбата, органът, който я получава, предприема предпазни
мерки, с които да гарантира изплащането, доколкото позволяват
законовите или подзаконовите разпоредби, действащи в
държавата-членка по местонахождението му.

Член 6, член 7, параграфи 1, 3 и 4, членове 8, 11, 12 и 14 се
прилагат mutatis mutandis, за да влязат в сила разпоредбите на
първа алинея.

Член 14
Запитваният орган не е задължен:

2.
Веднага след получаване на уведомяването, посочено в
параграф 1, изпратено от органа, подаващ молбата, или от заинтересованата страна, органът, получаващ молбата, спира процедурата по изпълнение в очакване на решение от страна на
органа, който е компетентен по въпроса, освен ако запитващият
орган не пожелае друго в съответствие с втора алинея от
настоящия параграф. В случай че органът, получаващ молбата,
сметне за необходимо и без да се засягат разпоредбите на член
13, той може да предприеме предпазни мерки, с които да
гарантира изплащането, доколкото законовите и подзаконовите
разпоредби, действащи в държавата-членка по неговото местонахождение, позволяват подобни действия по отношение на такива
вземания.

Запитващият орган има право в съответствие със законите, подзаконовите актове или административните практики, действащи в
държавата-членка по местонахождението му, да поиска от запитвания орган събирането на съответното оспорено вземане,
доколкото законите, подзаконовите актове или административните практики, действащи в държавата-членка по местонахождение на запитвания орган, позволяват подобни действия.
Ако резултатът от оспорването се окаже благоприятен за
длъжника, запитващият орган носи отговорност за възстановя-

а) да предоставя взаимопомощта, предвидена в членове от 6 до
13, в случай че поради състоянието на длъжника събирането
на вземането може да създаде сериозни икономически или
социални затруднения в държавата-членка по местонахождение на органа, доколкото законите, подзаконовите
актове или административните практики, действащи в
държавата-членка по местонахождение на запитвания орган,
позволяват подобни действия относно подобни вземания от
национален мащаб;

б) да предоставя взаимопомощта, предвидена в членове 4—13, в
случай че първоначалната молба съгласно член 4, 5 или 6 се
отнася за вземания отпреди повече от пет години, датиращи
от периода отпреди изготвянето на документа, позволяващ
събирането съгласно законите, подзаконовите актове или
административните практики, действащи в държавата-членка
по местонахождение на запитващия орган, до датата на
молбата. Все пак, в случаите на оспорване на вземането или
на документа, срокът започва да тече от момента, в който
държавата, която подава молбата, установи, че вземането
или документът, позволяващи събирането, повече не
подлежат на оспорване.
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Органът, получаващ молбата, информира органа, подаващ
молбата, относно основанията за отказ на молбата за помощ.
Този мотивиран отказ се изпраща и на Комисията.

10.6.2008 г.

3.
В случаите, когато събирането представлява специална
трудност, свързано е с разходи в особено големи размери или
с борбата с организираната престъпност, запитващият орган и
запитваният орган имат право да договорят процедура за възстановяване, която е специфична за съответните случаи.

Член 15
1.
Въпросите, свързани с давностните срокове, се ръководят
единствено от разпоредбите, действащи в държавата-членка по
местонахождение на органа, подаващ молбата.

2.
Действията, предприети от страна на органа, получаващ
молбата, за изплащане на вземане във връзка с молба за
помощ, които, ако са били извършени от органа, подаващ
молбата, биха имали ефекта на спиране или прекъсване на
давностния срок съгласно разпоредбите, действащи в
държавата-членка по местонахождение на органа, подаващ
молбата, се смятат за предприети в тази държава-членка по
отношение на този ефект.

4.
Държавата-членка по местонахождение на запитващия
орган продължава да носи отговорност към държавата-членка
по местонахождение на запитвания орган относно всякакви
разходи или загуби, причинени в резултат от действия,
смятани за неоснователни по отношение на съдържанието на
вземането или на валидността на документа, издаден от запитващия орган.

Член 19
Държавите-членки предоставят една на друга списък на органите,
които имат право да подават или да получават молби за помощ.

Член 16

Член 20

В съответствие с настоящата директива документите и информацията, изпратени на органа, получаващ молбата, могат да
бъдат препращани от него единствено на:

1.
Дейността на Комисията се подпомага от комитета по събирането (наричан по-долу „комитета“).

а) лицето, посочено в молбата за помощ;

2.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

б) лицата и органите, които отговарят за изплащането на
вземания, и единствено с тази цел;

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

в) съдебните органи, които се заминават с въпросите, свързани с
изплащането на вземания.

Член 21

Член 17
Молбите за помощ, документът, позволяващ изпълнението, и
другите приложими документи се придружават от превод на
официалния език или на един от официалните езици в
държавата-членка по местонахождение на органа, получаващ
молбата, без да се накърнява правото на този орган да се
откаже от превода.

Член 18
1.
Запитваният орган събира от съответното лице също така
всички разходи по събирането и си запазва сумата в съответствие
със законовата и подзаконовата уредба в държавата-членка по
местонахождението му, приложима към подобни вземания.

2.
Държавите-членки се отказват взаимно от всякакви
претенции една спрямо друга относно възстановяване на
разходите, произтичащи от взаимопомощта, която си оказват в
съответствие с настоящата директива.

Комитетът има право да проучи всякакъв въпрос, свързан с
прилагането на настоящата директива, повдигнат от председателя
по негова собствена инициатива или по молба на представителя
на една държава-членка.

Член 22
Подробните правила за прилагане на член 4, параграфи 2 и 4,
член 5, параграфи 2 и 3 и членове 7, 8, 9, 11, член 12,
параграфи 1 и 2, член 14, член 18, параграф 3 и член 24 и
за определяне на начина на кореспонденция между органите,
правилата за конвертиране и прехвърляне на събраните суми,
както и за определяне на минимален размер на вземанията,
които могат да доведат до подаване на молба за взаимопомощ,
се приемат в съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 2.

Член 23
Настоящата директива не изключва установяването на по-голяма
степен на взаимопомощ сега или в бъдеще от определени
държави-членки съгласно споразумения или ангажименти, включително такива за нотифициране на съдебни или извънсъдебни
актове.

10.6.2008 г.
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Член 24
Всяка държава-членка уведомява незабавно Комисията за
приетите мерки за прилагането на настоящата директива.
Комисията уведомява останалите държави-членки за тези мерки.

L 150/35

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания
на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на
съответствието в приложение II.
Член 26

Всяка държава-членка ежегодно информира Комисията относно
броя на молбите за информация, уведомяване и събиране,
изпратени и получени всяка година, размера на вземанията и
на събраните суми.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Два пъти в годината Комисията представя доклад на Европейския
парламент и на Съвета относно прилагането на тези разпоредби
и получените резултати.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Член 25
Директива 76/308/ЕИО, изменена с актовеТЕ, посочени в
приложение I, частИ A и Б, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са
посочени в приложение I, част В.

Член 27

Съставено в Брюксел на 26 май 2008 година.
За Съвета
Председател
D. RUPEL
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЧАСТ A
Отменената директива и списък на нейните последователни изменения
(посочени в член 25)

Директива 76/308/ЕИО
(ОВ L 73, 19.3.1976 г., стр. 18)
Директива 79/1071/ЕИО
(ОВ L 331, 27.12.1979 г., стр. 10)
Директива 92/12/ЕИО
(ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1)

Единствено член 30a

Директива 92/108/ЕИО
(ОВ L 390, 31.12.1992 г., стр. 124)

Единствено член 1, точка 9

Директива 2001/44/ЕО
(ОВ L 175, 28.6.2001 г., стр. 17)

ЧАСТ Б
Неотменени актове за изменение
Акт за присъединяване от 1979 г.
Акт за присъединяване от 1985 г.
Акт за присъединяване от 1994 г.
Акт за присъединяване от 2003 г.
ЧАСТ В
Срокове за транспониране в националното право
(посочени в член 25)

Директива

Срок за транспониране

76/308/ЕИО

1 януари 1978 г.

79/1071/ЕИО

1 януари 1981 г.

92/12/ЕИО

1 януари 1993 г. (1)

92/108/ЕИО

31 декември 1992 г.

2001/44/ЕО

30 юни 2002 г.

(1) В съответствие с член 9, параграф 1 Кралство Дания има право да въведе в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с тези разпоредби най-късно до 1 януари 1993 г.

10.6.2008 г.

10.6.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Таблица на съответствието
Директива 76/308/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, уводни думи, букви от a) до д)

Член 2, първа алинея, букви от a) до д)

Член 2, уводни думи, буква е), първо, второ и трето тире

Член 2, първа алинея, буква е), подточки i), ii) и iii)

Член 2, уводни думи, букви от ж) до и)

Член 2, първа алинея, букви от ж) до и)

Член 3, първа алинея, от първо до четвърто тире

Член 3, първа алинея, точки 1—5

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква a)

Член 3, точка 6, буква л)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква б)

Член 3, точка 6, буква a)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква в)

Член 3, точка 6, буква в)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква г)

Член 3, точка 6, буква б)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква д)

Член 3, точка 6, буква д)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква е)

Член 3, точка 6, буква г)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква ж)

Член 3, точка 6, буква е)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква з)

Член 3, точка 6, буква o)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква и)

Член 3, точка 6, буква з)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква й)

Член 3, точка 6, буква ж)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква к)

Член 3, точка 6, буква и)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква л)

Член 3, точка 6, буква к)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква м)

Член 3, точка 6, буква м)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква н)

—

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква о)

Член 3, точка 6, буква п)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква п)

Член 3, точка 6, буква й)

Член 3, шесто тире, първа алинея, буква р)

Член 3, точка 6, буква н)

Член 3, шесто тире, втора алинея

Член 2, втора алинея

Членове 4 и 5

Членове 4 и 5

Член 6, параграф 1

Член 6, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 6, втора алинея

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 3, първа алинея

Член 7, параграф 4

Член 7, параграф 3, втора алинея

Член 7, параграф 5

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 1

Член 8, първа алинея

Член 8, параграф 2, първа, втора и трета алинея

Член 8, втора, трета и четвърта алинея
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Директива 76/308/ЕИО

Настоящата директива

Членове 9—19

Членове 9—19

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 20, параграфи 1 и 2

Article 20(3)

—

Членове 21, 22 и 23

Членове 21, 22 и 23

Член 24

—

Член 25, първа алинея, първо и второ изречение

Член 24, първа и втора алинея

Член 25, втора алинея, първо и второ изречение

Член 24, първа и втора алинея

Член 26

Член 27

—

Приложение I

—

Приложение II

10.6.2008 г.

10.6.2008 г.
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 9 юни 2008 година
за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, направени в контекста на
спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Обединеното кралство през
2005 година
(нотифицирано под номер C(2008) 2411)
(само текстът на английски език е автентичен)

(2008/428/ЕО)
предприети за борба с нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 г. (2) бяха отпуснати
финансови средства в размер на 50 % от приемливите за
финансиране от Общността разходи за провеждането на
мерките, предприети за борба с възникналата болест.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни
1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и поспециално член 3, параграф 3 и член 4, параграф 2 от него,

(4)

Съгласно посоченото решение финансовото участие на
Общността следва да бъде изплатено въз основа на
искането, представено от Обединеното кралство на
11 юни 2007 г., и на придружаващата документация,
както е определено в член 7 от Регламент (ЕО)
№ 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за
определяне на правила за финансиране от Общността на
спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести
по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на
Съвета (3).

(5)

С оглед на тези съображения понастоящем следва да бъде
фиксиран общият размер на финансовото участие на
Общността в приемливите разходи, свързани с ликвидирането на нюкасълската болест в Обединеното кралство
през 2005 г.

(6)

Резултатите от проверките, осъществени от Комисията в
съответствие с ветеринарните правила на Общността, и
условията за предоставяне на общностно финансиране
показват, че не може да бъде признат като приемлив
пълният размер на заявените разходи.

като има предвид, че:

(1)

В Обединеното кралство през 2005 г. възникнаха огнища
на нюкасълска болест. Появата на това заболяване представлява сериозен риск за добитъка в Общността.

(2)

С цел да се предотврати разпространяването на болестта и
да се спомогне за възможно най-бързото ѝ ликвидиране,
Общността следва да поеме част от приемливите разходи,
направени от държавата-членка при предприемане на
спешните мерки за борба с болестта, така както е предвидено в Решение 90/424/ЕИО.

(3)

С Решение 2006/602/ЕО на Комисията от 6 септември
2006 г. относно финансовото участие на Общността в
разходите, направени в контекста на спешните мерки,

(1) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с
Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 1).

(2) ОВ L 246, 8.9.2006 г., стр. 7.
(3) ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.
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Наблюденията, методите за изчисляване на приемливите
разходи и окончателните заключения на Комисията бяха
съобщени на Обединеното кралство в писмо от
21 декември 2007 г.

нюкасълската болест в Обединеното кралство през 2005 г., се
фиксира на 75 958,12 EUR.

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

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 2

Съставено в Брюксел на 9 юни 2008 година.

Член 1

За Комисията

Съгласно Решение 2006/602/ЕО пълният размер на финансовото
участие на Общността в разходите, свързани с ликвидирането на

Член на Комисията

Androulla VASSILIOU

