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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 809/2008 НА КОМИСИЯТА
от 13 август 2008 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
като има предвид, че:

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от много
странните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007
посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани
стойности при внос от трети страни за продуктите и
периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения
регламент,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

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“) (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението
към настоящия регламент.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от
21 декември 2007 г. 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 зелен
чуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 14 август 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

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

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията (ОВ L 149, 7.6.2008 г.,
стр. 61).
(2) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 590/2008 (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 24).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксирани стойности при внос 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

MK
XS
ZZ

29,1
27,8
28,5

0707 00 05

MK
TR
ZZ

31,0
89,6
60,3

0709 90 70

TR
ZZ

92,6
92,6

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

70,2
59,6
81,5
70,4

0806 10 10

CL
EG
MK
TR
ZZ

82,1
128,5
68,7
120,5
100,0

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

87,4
86,3
92,4
80,2
108,2
96,6
148,0
83,2
97,8

0808 20 50

AR
CL
TR
ZA
ZZ

75,6
83,0
161,7
91,7
103,0

0809 30

TR
ZZ

154,7
154,7

0809 40 05

IL
MK
TR
XS
ZZ

138,3
59,0
90,9
62,1
87,6

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

14.8.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 219/3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 810/2008 НА КОМИСИЯТА
от 11 август 2008 година
относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и
замразено говеждо и замразено биволско месо
(Преработена версия)

правила за подаване на заявления и предоставяне на
информация за заявления и лицензии, ако е необходимо
чрез дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО)
№ 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за опре
деляне на общи подробни правила за прилагане на
режима на вносни и износни лицензии и сертификати
за предварително фиксиране за селскостопански
продукти (5), и на 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 (6).

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от
18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията,
посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на прего
ворите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1) , и по-специално член 1,
параграф 1 от него,
(5)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август
2006 г. за определяне на общи правила за управление на
тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се
управляват чрез система на лицензии за внос (7), определя
подробни разпоредби за заявленията за лицензии за внос,
статута на заявителите и издаването на лицензии. Този
регламент ограничава срока на валидност на лицензиите
до последния ден от периода на тарифната квота за внос.
Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да
се прилагат за лицензии за внос, издадени за въпросната
квота, без да се засягат допълнителни условия, определени
от настоящия регламент.

(6)

За да се гарантира подходящо управление на вноса на
месо следва да бъдат изготвени разпоредби, изискващи,
когато е уместно, издаването на лицензии за внос да
става след проверка, по-специално на данните в сертифи
катите за автентичност.

(7)

Опитът показва, че вносителите не винаги информират
компетентните органи, издаващи лицензиите за внос, за
количеството и произхода на говеждото месо, внесено
по реда на въпросните квоти. Тази информация е важна
за оценката на състоянието на пазара. За да се гарантира,
че вносителите ще спазват това условие, се налага въвеж
дането на гаранция по вноса.

(8)

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

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 936/97 на Комисията от 27 май
1997 година относно откриването и управлението на
тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и
замразено говеждо и замразено биволско месо (2) е бил
неколкократно подлаган на съществени изменения (3).
Тъй като предстоят още изменения, регламентът следва
да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Общността пое задължение по Споразумението в областта
на земеделието, сключено в рамките на Уругвайския кръг
от многостранните търговски преговори (4), да открие
тарифни квоти за висококачествено говеждо и замразено
биволско месо. Тези квоти следва да се откриват на много
годишна основа и е необходимо да бъдат приети
подробни правила за прилагането им за периоди от 12
месеца, започващи на 1 юли.

(3)

(4)

Изнасящите трети страни поеха задължението да издават
сертификати за автентичност, гарантиращи произхода на
продуктите. Следва да се определят образци за сертифи
катите, както и процедурата по използването им. Серти
фикати за автентичност следва да се издават от органи на
трети страни, осигуряващи всички необходими гаранции
за правилното прилагане на съответните споразумения.

Въпросните квоти следва да се управляват с помощта на
лицензии за внос. За целта следва да бъдат определени

(1) ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.
(2) ОВ L 137, 28.5.1997 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 317/2007 (ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 4).
(3) Вж. Приложение VII.
(4) ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(5) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 514/2008 (ОВ L 150, 10.6.2008 г., стр. 7).
(6) ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 514/2008.
(7) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).
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Към информацията на етикета може да бъде добавено обозна
чението „Висококачествено говеждо месо“.

Член 1
1.
Следните тарифни квоти се откриват ежегодно за период от
1 юли на дадена година до 30 юни на следващата година,
наричан по-нататък „период на тарифна квота за внос“:
а) 60 250 тона за висококачествено прясно, охладено или
замразено месо от едър рогат добитък под кодове по КН
0201 и 0202 и за продукти, попадащи под кодове по КН
0206 10 95 и 0206 29 91. Тази квота има пореден номер
09.4002.
б) 2 250 тона за замразено обезкостено биволско месо под код
по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо.
Тази квота има пореден номер 09.4001.
За целите на разпределяне на квотите от първа алинея 100 kg
необезкостено месо се приравняват на 77 kg обезкостено месо.
2.
За целите на настоящия регламент за „замразено месо“ се
счита месо с вътрешна температура не по-висока от – 12 °С при
влизането на стоката на митническата територия на Общността.

б) 7 150 тона за месо, попадащо под кодове по КН 0201 20 90,
0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 и 0206 29 91
и отговарящо на следното определение:

„Избрани разфасовки от кланични трупове на млади бикове
или юници, класифицирани в една от следните официални
категории: „Y“, „YS“, „YG“, „YGS“, „YP“ и „YPS“, съгласно
определението на AUS-MEAT Австралия. Цветът на
говеждото месо трябва да съответства на категории от 1 В
до 4 по стандартите на AUS-MEAT за цвета на месото,
цветът на мазнината трябва да съответства на категории от
0 до 4 по стандартите на AUS-MEAT за цвета на
мазнината, а дебелината на мазнината (измерена в точка Р
8) да съответства на категории за мазнина от 2 до 5 по
стандартите на AUS-MEAT“.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от
Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозна
чението „Висококачествено говеждо месо“.

3.
За квотите по параграф 1 се прилага адвалорно мито от
20 %.
Член 2
Тарифната квота за прясно, охладено и замразено говеждо месо,
посочена в буква а) от член 1, параграф 1 се разпределя, както
следва:
а) 28 000 тона за обезкостено говеждо месо, попадащо под
кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 и отговарящо на
следното определение:
„Подбрани разфасовки от месо на бикове, млади бикове или
юници, които след отбиването им са били хранени изклю
чително чрез водене на паша по пасища. Кланичните трупове
на биковете се класифицират като „JJ“, „J“, „U“ или „U2“,
кланичните трупове на младите бикове и юниците се класи
фицират като „AA“, „A“, или „B“ в съответствие с официалната
класификация на говеждото месо, установена от Секретариата
за земеделие, животновъдство, риболов и прехрана на
Аржентина (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos — SAGPyA)“.
Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и
на Съвета (1).
(1) ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

в) 6 300 тона за обезкостено говеждо месо, попадащо под
кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 и отговарящо на
следното определение:

„Подбрани разфасовки от бикове (novillo) или юници
(vaquillona) в съответствие с определенията от официалната
класификация на месо от кланични трупове от едър рогат
добитък, установена от Националния институт по месото в
Уругвай (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Подхо
дящите за производство на висококачествено говеждо месо
животни са били хранени след отбиването им изключително
чрез водене на паша по пасища. Кланичните трупове се класи
фицират като „I“, „N“ или „A“, със слой мастни тъкани „1“, „2“
или „3“ в съответствие с споменатата по-горе класификация“.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от
Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозна
чението „Висококачествено говеждо месо“.

г) 5 000 тона за обезкостено говеждо месо, попадащо под
кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 и отговарящо на
следните определения:
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„Подбрани разфасовки от бикове или юници, които са били
хранени след отбиването им изключително чрез водене на
паша по пасища. Кланичните трупове се класифицират като
„B“ със слой мастни тъкани „2“ или „3“ в съответствие с
официалната класификация на трупно говеждо месо, уста
новена от Министерството на земеделието, животновъдството
и продоволствието на Бразилия (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento)“.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от
Регламент (ЕО) № 1760/2000.
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трябва да са бикове или юници от категория „V“ според
системата за класифициране на кланични трупове VACUNO,
като труповете не надхвърлят 260 kg“.
Разфасовките трябва да са етикетират в съответствие с член 13
от Регламент (ЕО) № 1760/2000.
Към информацията на етикета може да бъде добавено обозна
чението „Висококачествено говеждо месо“.
Член 3

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозна
чението „Висококачествено говеждо месо“.

д) 1 300 тона за обезкостено месо, попадащо под кодове по КН
0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 и
0206 29 91 и отговарящо на следното определение:

1.
Вносът на количествата по реда на член 2, буква е) се
разрешава при допускането за свободно обращение след пред
ставяне на следните документи:
а) лицензия за внос, издадена по реда на членове 4 и 5; и
б) сертификат за автентичност, издаден по реда на член 6.

„Подбрани разфасовки охладено или замразено първокласно
говеждо месо от животни, отгледани изключително на паша, с
не повече от четири постоянни резци, чиито трупове не тежат
повече от 325 kg, със стегнат външен вид, с месо със светъл и
равномерен цвят, както и адекватен, но не прекомерен слой
мазнина. Всички разфасовки трябва да са вакуумирани и обоз
начени като „висококачествено говеждо месо“ („high quality
beef“)“.

2.
За вноса на количеството, определено в член 2, буква е),
периодът на тарифната квота за внос се разделя на 12
подпериода от по един месец. Наличното количество за всеки
подпериод съответства на една дванадесета от общото коли
чество.
Член 4

е) 11 500 тона за месо, попадащо под кодове по КН 0201,
0202, 0206 10 95 и 0206 29 91 и отговарящо на
следното определение:

„Кланични трупове или всякакви разфасовки от едър рогат
добитък на възраст не повече от 30 месеца, хранен 100
или повече дни с балансирана, високоенергийна храна,
съдържаща не по-малко от 70 % зърно, при не по-малко от
20 фунта обща храна на ден. Говеждо месо, категоризирано
като „choice“ или „prime“ съгласно стандартите на USDA
(United States Department of Agriculture), отговаря авто
матично на горното определение. Месо, категоризирано като
„Canada А“, „Canada АA“, „Canada АAA“, „Canada Choice“ и
„Canada Prime“, „А1“, „А2“ и „А3“, съгласно Канадската
агенция за инспекции по храните към правителството на
Канада, отговаря на това определение“.

ж) 1 000 тона за обезкостено месо, попадащо под кодове по КН
0201 30 00 и 0202 30 90 и отговарящо на следното опре
деление:

„Филе (lomito), филе от гърба и/или среда на филе от между
ребрието (lomo), рамстек (rabadilla), месо от горната част на
бута (carnaza negra) на подбрани животни от кръстосани
породи, с дял на породи от тип зебу под 50 %, хранени
изключително на паша или със сено. Закланите животни

За да бъде издадена лицензията за внос, посочена в член 3,
трябва да са изпълнени следните условия:
а) в раздел 8 на заявлението за лицензия и на лицензията за
внос е посочена страната на произход и обозначението „да“ е
отбелязано с кръстче. Получената лицензия поражда
задължение за внос от въпросната държава;
б) в раздел 20 на заявленията за лицензии и лицензиите е
нанесено едно от вписванията, изброени в приложение III.
Член 5
1.
Заявления за лицензия по реда на член 4 се подават един
ствено през първите пет дни на всеки месец от всеки един
период на тарифната квота за внос.
Независимо от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
382/2008, заявленията за лицензии могат да обхващат, за
един и същи пореден номер на квотата, един или повече
продукти под кодовете или групите кодове по КН, изброени в
приложение I на посочения регламент. В случай че заявлението
обхваща няколко кода по КН, се посочват съответните коли
чества за всеки един код или група кодове по КН, за които е
направено заявлението. Във всички случаи, всички кодове по КН
трябва да са посочени в раздел 16, а описанието им — в раздел
15 на заявленията за лицензии и на лицензиите.
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2.
Най-късно до 16:00 часа брюкселско време на втория
работен ден след последната дата, определена за подаване на
заявленията, държавите-членки известяват Комисията за общото
заявено количество според съответната страна на произход.

3.

Лицензиите се издават всеки месец на 15-то число.

Всяка издадена лицензия посочва съответните количества за
всеки код или група кодове по КН.

14.8.2008 г.

а) се признават като такива от изнасящата страна;

б) поемат задължението да проверяват достоверността на посо
чените в сертификатите за автентичност данни;

в) поемат задължението всяка сряда да препращат на Комисията
всяка информация, позволяваща проверката на вписаните в
сертификатите за автентичност данни.

Член 6
1.
Сертификатите за автентичност се изготвят в един оригинал
и поне едно копие по образеца, съдържащ се в приложение I.
Формулярите са с размер 210 × 297 mm, а хартията, на която
са отпечатани е с тегло не по-малко от 40 g/m2.
2.
Формулярите се отпечатват и попълват на един от
официалните езици на Общността; те могат също да бъдат отпе
чатани и попълнени на официалния език или на един от
официалните езици на изнасящата страна.
На гърба на всеки един формуляр се изписва съответното опре
деление от член 2, отнасящо се до месо с произход от тази
страна.
3.
Сертификатите за автентичност имат уникален сериен
номер, даден им от издаващите органи по член 7. Копията
имат същия сериен номер като оригинала.
4.
Оригиналът и копията от него могат да бъдат напечатани
или написани на ръка. В последния случай те се попълват с
черно мастило и печатни букви.
5.
Сертификатите за автентичност са валидни само надлежно
попълнени и заверени по реда на инструкциите, вписани в
приложения I и II от издаващ орган, посочен в списъка на
приложение II.
6.
Сертификатите за автентичност се считат за надлежно
заверени, когато съдържат дата и място на издаване, подпечатани
са от издаващия ги орган и носят подписа на лицето, упълно
мощено да ги подписва.
Печатът може да се замени с напечатан щемпел върху оригинала
и копията на сертификата.
Член 7
1.

Издаващите органи, изброени в приложение II:

2.
Комисията има право да въвежда промени в списъка,
посочен в приложение II, когато даден издаващ орган не се
признава повече като компетентен, когато той не изпълнява
задълженията си или е определен нов издаващ орган.

Член 8
1.
При допускане за свободно обращение на внесени коли
чества, определени в член 1, параграф 1, буква б) и в член 2,
букви а), б), в), г), д) и ж), се изисква представянето на лицензии
за внос, издадени съгласно член 4, букви а) и б) и параграф 2 от
настоящия член.

2.
Оригиналът на сертификата за автентичност, попълнен по
реда на членове 6 и 7, както и копие от него се представят на
компетентните органи заедно със заявлението за първата
лицензия за внос по този сертификат за автентичност.

Сертификатът за автентичност може да се използва за издаване
на повече от една лицензии за внос, като общите количества не
надвишават посочените в сертификата. При издаване на повече от
една лицензии за даден сертификат компетентните органи го
заверяват, като отбелязват върху него разпределените количества.

Компетентните органи издават лицензия едва след като се уверят,
че информацията заведена в сертификата за автентичност
съответства на получаваната ежеседмично по въпроса
информация от Комисията. Лицензиите се издават незабавно
след това.

3.
Независимо от параграф 2, първа и трета алинеи и в съот
ветствие с параграфи 4, 5 и 6, компетентните органи могат да
издават лицензии за внос, когато:

а) оригиналът на сертификата за автентичност е представен, но
съответната информация от Комисията още не е получена,
или
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б) оригиналът на сертификата за автентичност не е представен,
или

в) оригиналът на сертификата за автентичност е представен и
съответната информация от Комисията е получена, но някои
данни не съответстват.

4.
В случаите, посочени в параграф 3, независимо от член 4,
второ тире от Регламент (ЕО) № 382/2008, изискваната
гаранция за вносните лицензии е равна на размера на пълното
мито за въпросните продукти, съгласно Общата митническа
тарифа (CCT), прилагана за деня, на който заявлението за
лицензията за внос е подадено.

След като получат на оригинала на сертификата за автентичност
и информацията на комисията относно въпросния сертификат и
след като се уверят, че тези данни съответстват, държавитечленки освобождават тази гаранция, при условие че гаранцията,
посочена в член 4, второ тире от Регламент (ЕО) № 382/2008, е
внесена за същата лицензия за внос.

5.
Представянето на оригинала на съответстващия сертификат
за автентичност пред компетентните органи преди изтичането на
периода на валидност на съответната лицензия за внос е основно
изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) №
2220/85 на Комисията (1) за гаранцията, посочена в първа
алинея на параграф 4.

6.
Сумата на гаранцията, посочена в първа алинея на
параграф 4, която не е освободена, не се възстановява и се
задържа като мито.
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Член 11
1.
Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на
Комисията:

а) най-късно на десетия ден на всеки месец, за тарифната квота
за внос с пореден номер 09.4002, количествата продукти,
включително нулеви количества, за които са били издадени
лицензии за внос през предходния месец;

б) най-късно до 31 август след края на всеки период на
тарифната квота за внос, за тарифната квота за внос с
пореден номер 09.4001, количествата продукти, включително
нулеви количества, за които са били издадени лицензии за
внос през предшестващия период на тарифната квота за внос;

в) количествата продукти, включително нулеви количества,
обхванати от неизползвани или частично използвани
лицензии за внос и съответстващи на разликата между коли
чествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количе
ствата, за които те са били издадени:

i) заедно с посочените в член 5, параграф 2 от настоящия
регламент съобщения, отнасящи се до заявленията,
подадени за последния подпериод от периода на
тарифната квота за внос;

ii) най-късно до 31 октомври след края на всеки период на
тарифната квота за внос.

Член 9
Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос остават в
сила за срок от три месеца, считани от датата на издаването им.
Срокът на валидност на сертификатите за автентичност изтича
обаче най-късно на 30 юни след датата им на издаване.

2.
Най-късно до 31 октомври след края на всеки период на
тарифната квота за внос държавите-членки съобщават на
Комисията количествата продукти, които са били допуснати за
свободно обращение през предшестващия период на тарифната
квота за внос.

Член 10
За определените в член 2, точка е) от настоящия регламент
количества се прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) №
376/2008, Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламент (ЕО) №
382/2008, ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

За количествата, определени в член 1, параграф 1, буква б) и
член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент, се
прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) № 376/2008, глава III
от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламент (ЕО) № 382/2008,
ако не е предвидено друго в настоящия регламент.
(1) ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

За периода на тарифната квота за внос, който започва на 1 юли
2009 г. обаче, държавите-членки изпращат на Комисията
подробни данни за количествата продукти, допуснати за
свободно обращение от 1 юли 2009 г. в съответствие с член
4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

3.
За съобщенията, посочени в параграф 1 и параграф 2,
първа алинея от настоящия член, количествата се изразяват в
килограми тегло на продукта, за всяка страна на произход и
за всяка категория продукти, както е посочено в приложение
V към Регламент (ЕО) 382/2008.
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Съобщенията относно посочените в член 1, параграф 1, буква б)
и член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент
количества се изготвят, както е посочено в приложения IV, V и
VI към настоящия регламент.
Член 12
Регламент (ЕО) № 936/97 се отменя.

14.8.2008 г.

Всяко позоваване на отменения регламент се счита за позоваване
на настоящия регламент и следва да се чете съгласно таблицата
на съответствията в приложение VIII.
Член 13
Настоящият регламент влиза в сила на десетия ден след датата на
неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 11 август 2008 година.
За Комисията:
MariannFISCHER BOEL

Член на Комисията
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Висококачествено говеждо месо с произход от …
(подходящо определение)
Биволско месо с произход от Австралия
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на органите в държавите износителки, управомощени да издават сертификати за автентичност
— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):
за месо с произход от Аржентина, отговарящо на определението в член 2, буква а).
— DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:
за месо с произход от Австралия:
а) отговарящо на определението в член 2, буква б);
б) отговарящо на определението в буква б) от член 1, параграф 1.
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):
за месо с произход от Уругвай, отговарящо на определението в член 2, буква в).
— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):
за месо с произход от Бразилия, отговарящо на определението в член 2, буква г).
— NEW ZEALAND MEAT BOARD:
за месо с произход от Нова Зеландия, отговарящо на определението в член 2, буква д).
— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
(USDA):
за месо с произход от САЩ, отговарящо на определението в член 2, буква е).
— CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION
DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:
за месо с произход от Канада, отговарящо на определението в член 2, буква е).
— MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:
за месо с произход от Парагвай, отговарящо на определението в член 2, буква ж).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Вписвания, посочени в член 4, буква б)

— на български език:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)

— на испански език:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

— на чешки език:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)

— на датски език:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

— на немски език:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

— на естонски език:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

— на гръцки език:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

— на английски език:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

— на френски език:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

— на италиански език:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

— на латвийски език:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

— на литовски език:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

— на унгарски език:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

— на малтийски език:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

— на нидерландски език:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

— на полски език:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

— на португалски език:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

— на румънски език:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

— на словашки език:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)

— на словенски език:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)

— на фински език:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

— на шведски език:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)

14.8.2008 г.

14.8.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Съобщение за (издадените) лицензии за внос – Регламент (ЕО) № 810/2008
Държава-членка: .....................................................................................................................................................................................................
Прилагане на член 11 от Регламент (ЕО) № 810/2008
Количества продукти, за които са издадени лицензии за внос
Подател: .............................................................................................. Получател: .............................................................................................
Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количество
(килограми тегло на продукта)

Страна на произход

09.4001

Австралия

09.4002

Аржентина
Австралия
Уругвай
Бразилия
Нова Зеландия
Парагвай

(1) Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

ПРИОЖЕНИЕ V
Съобщение за лицензии за внос (неизползвани количества) - Регламент (ЕО) № 810/2008
Държава-членка: .....................................................................................................................................................................................................
Прилагане на член 11 от Регламент (ЕО) № 810/2008
Количества продукти, за които лицензиите за внос не са били използвани
Подател: .............................................................................................. Получател: .............................................................................................
Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Неизползвано количество
(килограми тегло на продукта)

Страна на произход

09.4001

Австралия

09.4002

Аржентина
Австралия
Уругвай
Бразилия
Нова Зеландия
Парагвай

(1) Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Съобщение за количества продукти, допуснати за свободно обращение — Регламент (ЕО) № 810/2008
Държава-членка: .....................................................................................................................................................................................................
Прилагане на член 11 от Регламент (ЕО) № 810/2008
Количества продукти, допуснати за свободно обращение:
Подател: .......................................................... Получател: ......................................................... (период на тарифната квота за внос).
Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количества продукти, допуснати за свободно обращение:
(килограми тегло на продукта)

Страна на произход

09.4001

Австралия

09.4002

Аржентина
Австралия
Уругвай
Бразилия
Нова Зеландия
Парагвай

(1) Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.

14.8.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Отмененият регламент и неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 936/97 на Комисията
(ОВ L 137, 28.5.1997 г., стр. 10)
Регламент (ЕО) № 2048/97 на Комисията
(ОВ L 287, 21.10.1997 г., стр. 10)

единствено по отношение на позоваването на Регламент (ЕО)
№ 936/97 в член 1

Регламент (ЕО) № 31/98 на Комисията
(ОВ L 5, 9.1.1998 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 260/98 на Комисията
(ОВ L 25, 31.1.1998 г., стр. 42)

единствено член 4

Регламент (ЕО) № 1299/98 на Комисията
(ОВ L 180, 24.6.1998 г., стр. 6)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1680/98 на Комисията
(ОВ L 212, 30.7.1998 г., стр. 36)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 134/1999 на Комисията
(ОВ L 17, 22.1.1999 г., стр. 22)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 361/2002 на Комисията
(ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 5)
Регламент (ЕО) № 1524/2002 на Комисията
(ОВ L 229, 27.8.2002 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 1781/2002 на Комисията
(ОВ L 270, 8.10.2002 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 649/2003 на Комисията
(ОВ L 95, 11.4.2003 г., стр. 13)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 1118/2004 на Комисията
(ОВ L 217, 17.6.2004 г., стр. 10)

единствено член 2

Регламент (ЕО) № 2186/2005 на Комисията
(ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 74)
Регламент (ЕО) № 408/2006 на Комисията
(ОВ L 71, 10.3.2006 г., стр. 3)
Регламент (ЕО) № 1745/2006 на Комисията
(ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 22)
Регламент (ЕО) № 1965/2006 на Комисията
(ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 26)
Регламент (ЕО) № 317/2007 на Комисията
(ОВ L 84, 24.3.2007 г., стр. 4)

единствено член 2 и Приложение II
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Таблица на съответствията
Регламент (ЕО) № 936/97

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 1, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 1, параграф 1, първа алинея, първо тире

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

Член 1, параграф 1, първа алинея, второ тире

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

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграфи 2 и 3

Член 1, параграфи 2 и 3

Член 2

Член 2

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, първо тире

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 3, параграф 1, второ тире

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 4, уводни думи

Член 4, уводни думи

Член 4, буква в)

Член 4, буква a)

Член 4, буква г)

Член 4, буква б)

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, буква а)

Член 8, параграф 2, първа алинея

Член 8, параграф 2, буква б)

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 2, буква в)

Член 8, параграф 2, трета алинея

Член 8, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 8, параграф 3, първа алинея, уводни думи

Член 8, параграф 3, първа алинея, първо тире

Член 8, параграф 3, първа алинея, буква a)

Член 8, параграф 3, първа алинея, второ тире

Член 8, параграф 3, първа алинея, буква б)

Член 8, параграф 3, първа алинея, трето тире

Член 8, параграф 3, първа алинея, буква в)

Член 8, параграф 3, втора и трета алинеи

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 3, четвърта алинея

Член 8, параграф 5

Член 8, параграф 3, пета алинея

Член 8, параграф 6

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

—

Член 11

—

Член 12

Член 13

Член 13

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

—

Приложение IV

—

Приложение V

—

Приложение VI

—

Приложение VII

—

Приложение VIII

14.8.2008 г.

14.8.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 811/2008 НА КОМИСИЯТА
от 13 август 2008 година
за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от
дивата фауна и флора
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от
9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата
фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и поспециално член 19, параграф 2 от него,
след консултация с Групата за научен преглед,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 338/97
предвижда възможността Комисията да установи огра
ничения за въвеждането на определени видове в
Общността в съответствие с условията, посочени в букви
от а) до г) от него. В допълнение, мерки за прилагането на
подобни ограничения бяха постановени в Регламент (ЕО)
№ 865/2006 от 4 май 2006 г. за установяване на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и
флора чрез регулиране на търговията с тях (2).
Списък на видовете, чието въвеждане в Общността е
временно преустановено, бе установен в Регламент (ЕО)
№ 1037/2007 на Комисията от 29 август 2007 г.
относно временно преустановяване на въвеждането в
Общността на екземпляри от някои видове от дивата
фауна и флора (3).
На основата на актуална информация Групата за научен
преглед заключи, че природозащитният статус на някои
видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО)
№ 338/97, ще бъде сериозно застрашен, ако не бъде
временно ограничено тяхното въвеждане в Общността от
някои страни на произход. Следователно въвеждането на
изброените по-долу видове следва временно да бъде преу
становено:
— Falco cherrug от Армения, Бахрейн, Ирак, Мавритания
и Таджикистан; Ovis vignei bocharensis от Узбекистан,

— Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus,
Lophaetus occipitalis и Poicephalus gulielmi от Гвинея,
— Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus
bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (диви и
отглеждани във ферма екземпляри) и Calabaria rein
hardtii (диви екземпляри) от Того,
— Agapornis pullarius и Poicephalus robustus от Кот
д'Ивоар,
— Stephanoaetus coronatus от Кот д'Ивоар и Того,
— Pyrrhura caeruleiceps от Колумбия; Pyrrhura pfrimeri от
Бразилия,
— Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus,
Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus,
Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus
pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis,
Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia
duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae,
Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia
neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia raza
findratsirae, Euphorbia suzannae-manieri и Euphorbia
waringiae от Мадагаскар,
— Varanus niloticus и Kinixys homeana (диви екземпляри
от Того, отглеждани във ферма екземпляри от Бенин)
от Бенин и Того,
— Python regius, Geochelone sulcata (отглеждани във ферма
екземпляри) и Pandinus imperator (отглеждани във
ферма екземпляри) от Бенин,
— Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys
platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus,
Hippocampus kelloggi и Seriatopora stellata от
Индонезия,
— Peltocephalus dumerilianus от Гвиана,

— Odobenus rosmarus от Гренландия,
(1) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 318/2008 на Комисията (ОВ L 95, 8.4.2008 г.,
стр. 3).
(2) ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 100/2008 на Комисията (ОВ L 31, 5.2.2008 г., стр. 3).
(3) ОВ L 238, 11.9.2007 г., стр. 3.

— Chitra chitra от Малайзия; Cryptophyllobates azurei
ventris, Dendrobates variabilis и Dendrobates ventrima
culatus от Перу,
— Hippocampus kuda от Индонезия и Виетнам,
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— Ornithoptera urvillianus (отглеждани във ферма
екземпляри), Ornithoptera victoriae (отглеждани във
ферма екземпляри), Tridacna gigas и Heliopora coerulea
от Соломоновите острови,
— Tridacna derasa от Виетнам; Tridacna rosewateri от
Мозамбик,
— Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi
и Trachyphyllia geoffroyi от Фиджи,

(4)

(5)

14.8.2008 г.

(6)

Поради това следва да бъде изменен списъкът на видовете,
чието въвеждане в Общността е временно преустановено,
и Регламент (ЕО) № 1037/2007 следва да бъде заменен от
съображения за яснота.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета за търговия с
видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

— Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp.,
Cynarina lacrymalis и Scolymia vitiensis от Тонга,

Член 1

— Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. и Zamiaceae spp. от
Мадагаскар, Мозамбик и Виетнам.

При спазване на разпоредбите на член 71 от Регламент (ЕО) №
865/2006 въвеждането в Общността на екземпляри от видовете
от дивата фауна и флора, изброени в приложението към
настоящия регламент, временно се преустановява.

Всички нови ограничения, наложени съгласно настоящия
регламент, са съгласувани с държавите, от които произ
хождат съответните видове.

Член 2

На своята четиринадесета сесия Конференцията на
страните по Конвенцията за международна търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)
промени номенклатурата и реорганизира списъка на
животинските видове в приложенията към CITES, така
че разредите, семействата и видовете да бъдат подредени
в азбучен ред. Затова видовете, изброени в приложението
към Регламент (ЕО) № 1037/2007, следва да бъдат преи
менувани и пренаредени.

Регламент (ЕО) № 1037/2007 се отменя.
Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания
на настоящия регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейските
общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.
За Комисията
Stavros DIMAS

Член на Комисията

14.8.2008 г.
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L 219/19

ПРИЛОЖЕНИЕ
Екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, чието въвеждане в Общността
е временно преустановено
Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

ФАУНА
ХОРДОВИ
БОЗАЙНИЦИ
ЧИФТОКОПИТНИ
Bovidae (Кухороги)
Capra falconeri

Диви

Ловни трофеи

Узбекистан

а

Ovis ammon nigrimontana

Диви

Ловни трофеи

Казахстан

а

Диви

Ловни трофеи

Беларус, Киргизстан, Турция

а

Диви

Ловни трофеи

Азербайджан, Молдова, Украйна

а

Ursus arctos (кафява мечка)

Диви

Ловни трофеи

Британска Колумбия

а

Ursus thibetanus (тибетска мечка)

Диви

Ловни трофеи

Русия

а

Диви

Всички

Еквадор, Перу

а

Диви

Всички

Армения, Бахрейн, Ирак, Мавритания,
и Таджикистан

а

ХИЩНИЦИ
Canidae (Кучета)
Canis lupus (Вълк)
Felidae (Котки)
Lynx lynx (Рис)
Ursidae (Мечки)

ПТИЦИ
СОКОЛОПОДОБНИ
Accipitridae (Ястребови)
Leucopternis occidentalis
Falconidae (Соколови)
Falco cherrug

Екземпляри от видове, включени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, чието въвеждане в Общността
е временно преустановено
Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

ФАУНА
ХОРДОВИ
БОЗАЙНИЦИ
ЧИФТОКОПИТНИ
Bovidae (Кухороги)
Ovis vignei bocharensis

Диви

Всички

Узбекистан

б

Saiga borealis

Диви

Всички

Русия

б

Saiga tatarica

Диви

Всички

Казахстан, Русия

б

Официален вестник на Европейския съюз
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Camelidae (Камили)
Диви

Всички освен:
— екземпляри, регистрирани
в Аржентина, при
условие че разреши
телните за внос в
държавата-членка трябва
предварително да бъдат
потвърдени от секре
тариата;
— продукти, получени от
стригане на живи
животни, проведено по
одобрената програма за
управление, обозначени
по подходящ начин и
регистрирани;
— износ с нетърговски цели
на ограничени количества
вълна за промишлено
тестване, до 500 kg
годишно.

Аржентина

б

Диви

Всички

Узбекистан

б

Hexaprotodon liberiensis (синоним
на Choeropsis liberiensis)

Диви

Всички

Кот д'Ивоар, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Нигерия, Сиера Леоне

б

Hippopotamus amphibius

Диви

Всички

Демократична република Конго, Гамбия,
Малави, Нигер, Нигерия, Руанда, Сиера
Леоне, Того

б

Moschus anhuiensis

Диви

Всички

Китай

б

Moschus berezovskii

Диви

Всички

Китай

б

Moschus chrysogaster

Диви

Всички

Китай

б

Moschus fuscus

Диви

Всички

Китай

б

Moschus moschiferus

Диви

Всички

Китай, Русия

б

Диви

Всички

Боливия, Перу

б

Cryptoprocta ferox

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Eupleres goudotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Fossa fossana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Leopardus colocolo

Диви

Всички

Чили

б

Leopardus pajeros

Диви

Всички

Чили

б

Leptailurus serval

Диви

Всички

Алжир

б

Panthera leo

Диви

Всички

Етиопия

б

Prionailurus bengalensis

Диви

Всички

Макао

б

Lama guanicoe

Cervidae (Еленови)
Cervus elaphus bactrianus
Hippopotamidae (Хипопо
тамови)

Moschidae (Кабаргови)

ХИЩНИЦИ
Canidae (Кучета)
Chrysocyon brachyurus
Eupleridae (Мадагаскарски
виверови)

Felidae (Котки)

14.8.2008 г.
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BG

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

L 219/21

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Диви

Всички

Того

б

Диви

Всички

Танзания

б

Диви

Всички

Гренландия

б

Диви

Всички

Бруней, Китай, Индонезия, Малайзия,
Тайланд

б

Zaglossus bartoni

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Zaglossus bruijni

Диви

Всички

Индонезия

б

Диви

Всички

Ангола

б

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Alouatta guariba

Диви

Всички

Всички

б

Alouatta macconnelli

Диви

Всички

Тринидад и Тобаго

б

Ateles belzebuth

Диви

Всички

Всички

б

Ateles fusciceps

Диви

Всички

Всички

б

Ateles geoffroyi

Диви

Всички

Всички

б

Ateles hybridus

Диви

Всички

Всички

б

Ateles paniscus

Диви

Всички

Перу

б

Lagothrix cana

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lagotricha

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix lugens

Диви

Всички

Всички

б

Lagothrix poeppigii

Диви

Всички

Всички

б

Callithrix geoffroyi (синоним на C.
jacchus geoffroyi)

Диви

Всички

Бразилия

б

Cebus capucinus

Диви

Всички

Белиз

б

Cercocebus atys

Диви

Всички

Гана

б

Cercopithecus ascanius

Диви

Всички

Бурунди

б

Cercopithecus cephus

Диви

Всички

Централноафриканска република

б

Profelis aurata
Mustelidae (Порови)
Lutra maculicollis
Odobenidae (Моржови)
Odobenus rosmarus
Viverridae (Виверови)
Cynogale bennettii
ЕДНОПРОХОДНИ
Tachyglossidae (Ехидни)

НЕЧИФТОКОПИТНИ
Equidae (Коне)
Equus zebra hartmannae
ЛЮСПЕНИЦИ
Manidae (Панголини)
Manis temminckii
ПРИМАТИ
Atelidae (Ревачи, паяко
образни маймуни)

Cebidae (Капуцинови)

Cercopithecidae (Котко
подобни маймуни)

Официален вестник на Европейския съюз
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Cercopithecus dryas (включително
C. salongo)

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Cercopithecus erythrogaster

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus erythrotis

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus hamlyni

Диви

Всички

Всички

б

Cercopithecus mona

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus petaurista

Диви

Всички

Того

б

Cercopithecus pogonias

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Cercopithecus preussi (синоним на
C. lhoesti preussi)

Диви

Всички

Камерун, Екваториална Гвинея, Нигерия

б

Colobus polykomos

Диви

Всички

Кот д'Ивоар

б

Colobus vellerosus

Диви

Всички

Кот д'Ивоар, Гана, Нигерия, Того

б

Lophocebus albigena (синоним на
Cercocebus albigena)

Диви

Всички

Нигерия

б

Macaca arctoides

Диви

Всички

Индия, Малайзия, Тайланд

б

Macaca assamensis

Диви

Всички

Непал

б

Macaca cyclopis

Диви

Всички

Всички

б

Macaca fascicularis

Диви

Всички

Бангладеш, Индия

б

Macaca maura

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca leonina

Диви

Всички

Китай

б

Macaca nemestrina pagensis

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigra

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca nigrescens

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca ochreata

Диви

Всички

Индонезия

б

Macaca sylvanus

Диви

Всички

Алжир, Мароко

б

Papio anubis

Диви

Всички

Либия

б

Papio papio

Диви

Всички

Гвинея-Бисау

б

Procolobus badius (синоним на
Colobus badius)

Диви

Всички

Всички

б

Procolobus verus (синоним на
Colobus verus)

Диви

Всички

Бенин, Кот д'Ивоар, Гана, Сиера Леоне,
Того

б

Trachypithecus phayrei (синоним на
Presbytis phayrei)

Диви

Всички

Камбоджа, Китай, Индия

б

Trachypithecus vetulus (синоним на
Presbytis senex)

Диви

Всички

Шри Ланка

б

Диви

Всички

Нигерия

б

Galagonidae (Галагови)
Euoticus pallidus (синоним на
Galago elegantulus pallidus)

14.8.2008 г.
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и
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Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Galago demidoff (синоним на
Galago demidovii)

Диви

Всички

Буркина Фасо, Централноафриканска
република

б

Galago granti

Диви

Всички

Малави

б

Galago matschiei (синоним на
G. inustus)

Диви

Всички

Руанда

б

Arctocebus aureus

Диви

Всички

Централноафриканска република, Габон

б

Arctocebus calabarensis

Диви

Всички

Нигерия

б

Nycticebus pygmaeus

Диви

Всички

Камбоджа, Лаос

б

Perodicticus potto

Диви

Всички

Того

б

Chiropotes chiropotes

Диви

Всички

Бразилия, Гвиана

б

Chiropotes israelita

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes satanas

Диви

Всички

Бразилия

б

Chiropotes utahickae

Диви

Всички

Бразилия

б

Pithecia pithecia

Диви

Всички

Гвиана

б

Ratufa affinis

Диви

Всички

Сингапур

б

Ratufa bicolor

Диви

Всички

Китай

б

Диви

Всички

Белиз, Уругвай

б

Anas bernieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Oxyura jamaicensis

Всички

Живи

Всички

г

Chalcostigma olivaceum

Диви

Всички

Перу

б

Heliodoxa rubinoides

Диви

Всички

Перу

б

Диви

Всички

Танзания, Замбия

б

Goura cristata

Диви

Всички

Индонезия

б

Goura scheepmakeri

Диви

Всички

Индонезия

б

Lorisidae (Лориеви)

Pithecidae

ГРИЗАЧИ
Sciuridae (Катерици)

НЕПЪЛНОЗЪБИ
Myrmecophagidae (Мравояди)
Myrmecophaga tridactyla
ПТИЦИ
ГЪСКОПОДОБНИ
Anatidae (Патицови)

БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ
Trochilidae (Колиброви)

ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ
Balaenicipitidae (Китоглави
чапли)
Balaeniceps rex
ГЪЛЪБОПОДОБНИ
Columbidae (Гълъбови)

Официален вестник на Европейския съюз
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Диви

Всички

Индонезия

б

Диви

Всички

Тайланд

б

Tauraco corythaix

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tauraco fischeri

Диви

Всички

Танзания

б

Tauraco macrorhynchus

Диви

Всички

Гвинея

б

Tauraco porphyreolopha

Диви

Всички

Уганда

б

Accipiter brachyurus

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Accipiter erythropus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter gundlachi

Диви

Всички

Куба

б

Accipiter imitator

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Accipiter melanoleucus

Диви

Всички

Гвинея

б

Accipiter ovampensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Aquila rapax

Диви

Всички

Гвинея

б

Aviceda cuculoides

Диви

Всички

Гвинея

б

Buteo albonotatus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo galapagoensis

Диви

Всички

Еквадор

б

Buteo platypterus

Диви

Всички

Перу

б

Buteo ridgwayi

Диви

Всички

Доминиканска република, Хаити

б

Erythrotriorchis radiatus

Диви

Всички

Австралия

б

Gyps africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps bengalensis

Диви

Всички

Всички

б

Gyps coprotheres

Диви

Всички

Мозамбик, Намибия, Свазиленд

б

Gyps indicus

Диви

Всички

Всички

б

Gyps rueppellii

Диви

Всички

Гвинея

б

Gyps tenuirostris

Диви

Всички

Всички

б

Harpyopsis novaeguineae

Диви

Всички

Индонезия, Папуа-Нова Гвинея

б

Hieraaetus ayresii

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Hieraaetus spilogaster

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Leucopternis lacernulatus

Диви

Всички

Бразилия

б

Lophaetus occipitalis

Диви

Всички

Гвинея

б

Lophoictinia isura

Диви

Всички

Австралия

б

Macheiramphus alcinus

Диви

Всички

Гвинея

б

Polemaetus bellicosus

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Goura victoria
СИНЯВИЦОПОДОБНИ
Bucerotidae (Птици-носорози)
Buceros rhinoceros
КУКУВИЦОПОДОБНИ
Musophagidae

СОКОЛОПОДОБНИ
Accipitridae (Ястребови)

14.8.2008 г.
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

L 219/25

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Spizaetus africanus

Диви

Всички

Гвинея

б

Spizaetus bartelsi

Диви

Всички

Индонезия

б

Stephanoaetus coronatus

Диви

Всички

Кот д'Ивоар, Гвинея, Того

б

Terathopius ecaudatus

Диви

Всички

Гвинея

б

Torgos tracheliotus

Диви

Всички

Камерун, Судан

б

Trigonoceps occipitalis

Диви

Всички

Кот д'Ивоар, Гвинея

б

Urotriorchis macrourus

Диви

Всички

Гвинея

б

Falco chicquera

Диви

Всички

Гвинея, Того

б

Falco deiroleucus

Диви

Всички

Белиз, Гватемала

б

Falco fasciinucha

Диви

Всички

Ботсуана, Етиопия, Кения, Малави,
Мозамбик, Южна Африка, Судан,
Танзания, Замбия, Зимбабве

б

Falco hypoleucos

Диви

Всички

Австралия, Папуа-Нова Гвинея

б

Micrastur plumbeus

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор

б

Диви

Всички

Камерун, Гвинея, Того

б

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

Anthropoides virgo

Диви

Всички

Судан

б

Balearica pavonina

Диви

Всички

Гвинея, Мали

б

Balearica regulorum

Диви

Всички

Ангола, Ботсуана, Бурунди, Демократична
република Конго, Кения, Лесото, Малави,
Мозамбик, Намибия, Руанда, Южна
Африка, Свазиленд, Уганда, Замбия,
Зимбабве

б

Grus carunculatus

Диви

Всички

Южна Африка, Танзания

б

Диви

Всички

Всички (освен Виетнам)

б

Диви

Всички

Малайзия

б

Falconidae (Соколови)

Sagittariidae (Секретарови)
Sagittarius serpentarius
КОКОШОПОДОБНИ
Phasianidae (Фазанови)
Polyplectron schleiermacheri
ЖЕРАВОПОДОБНИ
Gruidae (Жеравови)

ВРАБЧОПОДОБНИ
Pittidae (Питови)
Pitta nympha
Pycnonotidae (бюлбюлови)
Pycnonotus zeylanicus
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Основан на член
4, параграф 6,
буква:

ПАПАГАЛОПОДОБНИ
Cacatuidae (Какаду)
Диви

Всички

Индонезия

б

Charmosyna aureicincta

Диви

Всички

Фиджи

б

Charmosyna diadema

Диви

Всички

Всички

б

Lorius domicella

Диви

Всички

Индонезия

б

Trichoglossus johnstoniae

Диви

Всички

Филипини

б

Диви

Всички

Танзания

б

Отглеждани във ферма

Всички

Мозамбик

б

Agapornis lilianae

Диви

Всички

Танзания

б

Agapornis nigrigenis

Диви

Всички

Всички

б

Agapornis pullarius

Диви

Всички

Ангола, Демократична република Конго,
Кот д'Ивоар, Гвинея, Кения, Мали, Того

б

Alisterus chloropterus chloropterus

Диви

Всички

Индонезия

б

Amazona agilis

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona autumnalis

Диви

Всички

Еквадор

б

Amazona collaria

Диви

Всички

Ямайка

б

Amazona mercenaria

Диви

Всички

Венецуела

б

Amazona xanthops

Диви

Всички

Боливия, Парагвай

б

Ara chloropterus

Диви

Всички

Аржентина, Панама

б

Ara severus

Диви

Всички

Гвиана

б

Aratinga acuticaudata

Диви

Всички

Уругвай

б

Aratinga aurea

Диви

Всички

Аржентина

б

Aratinga auricapillus

Диви

Всички

Всички

б

Aratinga erythrogenys

Диви

Всички

Перу

б

Aratinga euops

Диви

Всички

Куба

б

Bolborhynchus ferrugineifrons

Диви

Всички

Колумбия

б

Coracopsis vasa

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cyanoliseus patagonus

Диви

Всички

Чили, Уругвай

б

Deroptyus accipitrinus

Диви

Всички

Перу, Суринам

б

Eclectus roratus

Диви

Всички

Индонезия

б

Forpus xanthops

Диви

Всички

Перу

б

Hapalopsittaca amazonina

Диви

Всички

Всички

б

Hapalopsittaca fuertesi

Диви

Всички

Колумбия

б

Cacatua sanguinea
Loriidae (Лори)

Psittacidae (Папагали)
Agapornis fischer

14.8.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

L 219/27

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Hapalopsittaca pyrrhops

Диви

Всички

Всички

б

Leptosittaca branickii

Диви

Всички

Всички

б

Nannopsittaca panychlora

Диви

Всички

Бразилия

б

Pionus chalcopterus

Диви

Всички

Перу

б

Poicephalus cryptoxanthus

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus gulielmi

Диви

Всички

Камерун, Кот д'Ивоар, Конго, Гвинея

б

Poicephalus meyeri

Диви

Всички

Танзания

б

Poicephalus robustus

Диви

Всички

Ботсуана, Демократична република Конго,
Кот д'Ивоар, Гамбия, Гвинея, Мали,
Намибия, Нигерия, Сенегал, Южна
Африка, Свазиленд, Того, Уганда

б

Poicephalus rufiventris

Диви

Всички

Танзания

б

Polytelis alexandrae

Диви

Всички

Австралия

б

Prioniturus luconensis

Диви

Всички

Филипини

б

Psittacula alexandri

Диви

Всички

Индонезия

б

Psittacula finschii

Диви

Всички

Бангладеш, Камбоджа

б

Psittacula roseata

Диви

Всички

Китай

б

Psittacus erithacus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Либерия, Мали, Нигерия,
Того

б

Psittacus erithacus timneh

Диви

Всички

Гвинея, Гвинея-Бисау

б

Psittrichas fulgidus

Диви

Всички

Всички

б

Pyrrhura albipectus

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura caeruleiceps

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura calliptera

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura leucotis

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura orcesi

Диви

Всички

Еквадор

б

Pyrrhura pfrimeri

Диви

Всички

Бразилия

б

Pyrrhura subandina

Диви

Всички

Колумбия

б

Pyrrhura viridicata

Диви

Всички

Колумбия

б

Tanygnathus gramineus

Диви

Всички

Индонезия

б

Touit melanonotus

Диви

Всички

Бразилия

б

Touit surdus

Диви

Всички

Бразилия

б

Triclaria malachitacea

Диви

Всички

Аржентина, Бразилия

б

Asio capensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo blakistoni

Диви

Всички

Китай, Япония, Русия

б

Bubo lacteus

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo philippensis

Диви

Всички

Филипини

б

Bubo poensis

Диви

Всички

Гвинея

б

Bubo vosseleri

Диви

Всички

Танзания

б

СОВОПОДОБНИ
Strigidae (Совови)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 219/28

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Glaucidium capense

Диви

Всички

Демократична република Конго, Руанда

б

Glaucidium perlatum

Диви

Всички

Камерун, Гвинея

б

Ketupa ketupu

Диви

Всички

Сингапур

б

Nesasio solomonensis

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея, Соломонови острови

б

Ninox affinis

Диви

Всички

Индия

б

Ninox rudolfi

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus angelinae

Диви

Всички

Индонезия

б

Otus capnodes

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus fuliginosus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus insularis

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Otus leucotis

Диви

Всички

Гвинея

б

Otus longicornis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mindorensis

Диви

Всички

Филипини

б

Otus mirus

Диви

Всички

Филипини

б

Otus pauliani

Диви

Всички

Коморски острови

б

Otus roboratus

Диви

Всички

Перу

б

Pseudoscops clamator

Диви

Всички

Перу

б

Pulsatrix melanota

Диви

Всички

Перу

б

Scotopelia bouvieri

Диви

Всички

Камерун

б

Scotopelia peli

Диви

Всички

Гвинея

б

Scotopelia ussheri

Диви

Всички

Кот д'Ивоар, Гана, Гвинея, Либерия, Сиера
Леоне

б

Strix uralensis davidi

Диви

Всички

Китай

б

Strix woodfordii

Диви

Всички

Гвинея

б

Phodilus prigoginei

Диви

Всички

Демократична република Конго

б

Tyto aurantia

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto inexspectata

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto manusi

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Tyto nigrobrunnea

Диви

Всички

Индонезия

б

Tyto sororcula

Диви

Всички

Индонезия

б

Caiman crocodilus

Диви

Всички

Ел Салвадор, Гватемала, Мексико

б

Palaeosuchus trigonatus

Диви

Всички

Гвиана

б

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Tytonidae (Забулени сови)

ВЛЕЧУГИ
КРОКОДИЛИ
Alligatoridae (Алигаторови)

Crocodylidae (Крокодилови)
Crocodylus niloticus

14.8.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

L 219/29

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

ГУЩЕРИ
Agamidae (Агами)
Uromastyx aegyptia

Източник „F“ (1)

Всички

Египет

б

Uromastyx dispar

Диви

Всички

Алжир, Мали, Судан

б

Uromastyx geyri

Диви

Всички

Мали, Нигер

б

Brookesia decaryi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma boettgeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma brevicornis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma capuroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma cucullata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma fallax

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma furcifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gallus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma gastrotaenia

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma globifer

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma guibei

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma hilleniusi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma linota

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma malthe

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma nasuta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma oshaughnessyi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma parsonii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma peyrierasi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Calumma tsaratananensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Chamaeleo deremensis

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo eisentrauti

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo ellioti

Диви

Всички

Бурунди

б

Chamaeleo feae

Диви

Всички

Екваториална Гвинея

б

Chamaeleo fuelleborni

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo gracilis

Диви

Всички

Бенин

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин

б

Отглеждани във ферма

Дължина от рилото до ануса,
по-голяма от 8 cm

Того

б

Chamaeleo montium

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo pfefferi

Диви

Всички

Камерун

б

Chamaeleo senegalensis

Отглеждани във ферма

Дължина от рилото до ануса,
по-голяма от 6 cm

Того

б

Chamaeleo werneri

Диви

Всички

Танзания

б

Chamaeleo wiedersheimi

Диви

Всички

Камерун

б

Furcifer angeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer antimena

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer balteatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Chamaeleonidae (Хамелеони)

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 219/30

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Furcifer belalandaensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer bifidus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer campani

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer labordi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer minor

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer monoceras

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer petteri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer rhinoceratus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer tuzetae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Furcifer willsii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cordylus mossambicus

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus tropidosternum

Диви

Всички

Мозамбик

б

Cordylus vittifer

Диви

Всички

Мозамбик

б

Phelsuma abbotti

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma antanosy

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma barbouri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma breviceps

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma comorensis

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma dubia

Диви

Всички

Коморски острови, Мадагаскар

б

Phelsuma flavigularis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma guttata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma klemmeri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma laticauda

Диви

Всички

Коморски острови

б

Phelsuma modesta

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma mutabilis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pronki

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma pusilla

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma seippi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma serraticauda

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma standingi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Phelsuma v-nigra

Диви

Всички

Коморски острови

б

Uroplatus ebenaui

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus fimbriatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus guentheri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus henkeli

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus lineatus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus malama

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus phantasticus

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Cordylidae

Gekkonidae (Геконови)

14.8.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и
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Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Uroplatus pietschmanni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Uroplatus sikorae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Heloderma horridum

Диви

Всички

Гватемала, Мексико

б

Heloderma suspectum

Диви

Всички

Мексико, Съединени американски щати

б

Conolophus pallidus

Диви

Всички

Еквадор

б

Conolophus subcristatus

Диви

Всички

Еквадор

б

Iguana iguana

Диви

Всички

Ел Салвадор

б

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Varanus bogerti

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus dumerilii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus exanthematicus

Диви

Всички

Бенин, Того

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин

б

Отглеждани във ферма

С дължина, по-голяма от 35
cm

Того

б

Varanus jobiensis (синоним на
V. karlschmidti)

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus niloticus

Диви

Всички

Бенин, Бурунди, Мозамбик, Того

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Диви

Всички

Того

б

Отглеждани във ферма

Всички

Того

б

Varanus prasinus beccarii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvadorii

Диви

Всички

Индонезия

б

Varanus salvator

Диви

Всички

Китай, Индия, Сингапур

б

Varanus telenesetes

Диви

Всички

Папуа-Нова Гвинея

б

Varanus teriae

Диви

Всички

Австралия

б

Varanus yemenensis

Диви

Всички

Всички

б

Boa constrictor

Диви

Всички

Ел Салвадор, Хондурас

б

Calabaria reinhardtii

Диви

Всички

Того

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин, Того

б

Eunectes deschauenseei

Диви

Всички

Бразилия

б

Eunectes murinus

Диви

Всички

Парагвай

б

Gongylophis colubrinus

Диви

Всички

Танзания

б

Naja atra

Диви

Всички

Лаос

б

Naja kaouthia

Диви

Всички

Лаос

б

Naja siamensis

Диви

Всички

Лаос

б

Helodermatidae (Отровни
гущери)

Iguanidae (Игуани)

Scincidae (Сцинкови)
Corucia zebrata
Varanidae (Варанови)

Varanus ornatus

ЗМИИ
Boidae (Боидни)

Elapidae (Аспидови)

Официален вестник на Европейския съюз

BG
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Pythonidae (Питонови)
Liasis fuscus

Диви

Всички

Индонезия

б

Morelia boeleni

Диви

Всички

Индонезия

б

Python molurus

Диви

Всички

Китай

б

Python regius

Диви

Всички

Бенин, Гвинея

б

Python reticulatus

Диви

Всички

Индия, Малайзия (полуостровна),
Сингапур

б

Python sebae

Диви

Всички

Мавритания, Мозамбик

б

Отглеждани във ферма

Всички

Мозамбик

б

Chrysemys picta

Всички

Живи

Всички

г

Trachemys scripta elegans

Всички

Живи

Всички

г

Callagur borneoensis

Диви

Всички

Всички

б

Cuora amboinensis

Диви

Всички

Индонезия, Малайзия

б

Cuora galbinifrons

Диви

Всички

Китай

б

Heosemys spinosa

Диви

Всички

Индонезия

б

Leucocephalon yuwonoi

Диви

Всички

Индонезия

б

Malayemys subtrijuga

Диви

Всички

Индонезия

б

Notochelys platynota

Диви

Всички

Индонезия

б

Siebenrockiella crassicollis

Диви

Всички

Индонезия

б

Erymnochelys madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Peltocephalus dumerilianus

Диви

Всички

Гвиана

б

Podocnemis erythrocephala

Диви

Всички

Колумбия, Венецуела

б

Podocnemis expansa

Диви

Всички

Колумбия, Еквадор, Гвиана, Перу,
Тринидад и Тобаго, Венецуела

б

Podocnemis lewyana

Диви

Всички

Всички

б

Podocnemis sextuberculata

Диви

Всички

Перу

б

Podocnemis unifilis

Диви

Всички

Суринам

б

Aldabrachelys gigantea

Диви

Всички

Сейшелски острови

б

Chelonoidis denticulata

Диви

Всички

Боливия, Еквадор

б

Geochelone elegans

Диви

Всички

Пакистан

б

Geochelone platynota

Диви

Всички

Мианмар

б

Geochelone sulcata

Отглеждани във ферма

Всички

Того, Бенин

б

Gopherus agassizii

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus berlandieri

Диви

Всички

Всички

б

Gopherus polyphemus

Диви

Всички

Съединени американски щати

б

Indotestudo elongata

Диви

Всички

Бангладеш, Китай, Индия

б

КОСТЕНУРКИ
Emydidae (Блатни костенурки)

Geoemydidae (Азиатски речни
костенурки)

Podocnemididae (Мадага
скарски и американски стра
ничношийни костенурки)

Testudinidae (Сухоземни
костенурки)

14.8.2008 г.
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Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Indotestudo forstenii

Диви

Всички

Всички

б

Indotestudo travancorica

Диви

Всички

Всички

б

Kinixys belliana

Диви

Всички

Мозамбик

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин

б

Диви

Всички

Бенин, Того

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин

б

Kinixys spekii

Диви

Всички

Мозамбик

б

Manouria emys

Диви

Всички

Бангладеш, Индия, Индонезия, Мианмар,
Тайланд

б

Manouria impressa

Диви

Всички

Виетнам

б

Stigmochelys pardalis

Диви

Всички

Демократична република Конго,
Мозамбик, Уганда, Танзания

б

Отглеждани във ферма

Всички

Мозамбик, Замбия

б

Източник „F“ (1)

Всички

Замбия

б

Диви

Всички

Китай, Казахстан, Пакистан

б

Amyda cartilaginea

Диви

Всички

Индонезия

б

Chitra chitra

Диви

Всички

Малайзия

б

Pelochelys cantorii

Диви

Всички

Индонезия

б

Cryptophyllobates azureiventris

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates auratus

Диви

Всички

Никарагуа

б

Dendrobates pumilio

Диви

Всички

Никарагуа

б

Отглеждани във ферма

Всички

Никарагуа

б

Dendrobates tinctorius

Диви

Всички

Суринам

б

Dendrobates variabilis

Диви

Всички

Перу

б

Dendrobates ventrimaculatus

Диви

Всички

Перу

б

Mantella aurantiaca

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella baroni (синоним на
Phrynomantis maculatus)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella aff. baroni

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella bernhardi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella cowani

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella crocea

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella expectata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella haraldmeieri (синоним на
M. madagascariensis haraldmeieri)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella laevigata

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Kinixys homeana

Testudo horsfieldii
Trionychidae (Мекочерупчести
костенурки)

ЗЕМНОВОДНИ
БЕЗОПАШАТИ
ЗЕМНОВОДНИ
Dendrobatidae (Дърволази)

Mantellidae

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 219/34

Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и

14.8.2008 г.

Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Mantella madagascariensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella manery

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella milotympanum (синоним
на
M. aurantiaca milotympanum)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella nigricans (синоним на
M. cowani nigricans)

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella pulchra

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Mantella viridis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Conraua goliath

Диви

Всички

Камерун

б

Rana catesbeiana

Всички

Живи

Всички

г

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus barbouri

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus comes

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus histrix

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kelloggi

Диви

Всички

Индонезия

б

Hippocampus kuda

Диви

Всички

Индонезия, Виетнам

б

Hippocampus spinosissimus

Диви

Всички

Индонезия

б

Диви

Всички

Никарагуа

б

Отглеждани във ферма

Всички

Бенин

б

Ornithoptera croesus

Диви

Всички

Индонезия

б

Ornithoptera tithonus

Диви

Всички

Индонезия

б

Microhylidae
Scaphiophryne gottlebei
Ranidae (Водни жаби)

ЛЪЧЕПЕРКИ
БОДЛОПЕРКИ
Labridae (Зеленушки)
Cheilinus undulatus
МОРСКИ ИГЛИ
Syngnathidae (Морски игли)

ЧЛЕНЕСТОНОГИ
ПАЯКООБРАЗНИ
ПАЯЦИ
Theraphosidae
Brachypelma albopilosum
СКОРПИОНИ
Scorpionidae
Pandinus imperator
НАСЕКОМИ
ПЕПЕРУДИ
Papilionidae

14.8.2008 г.
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Вид

Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и
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Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Отглеждани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Отглеждани във ферма

Всички

Соломонови острови

б

Диви

Всички

Индонезия

б

Отглеждани във ферма

Всички

Индонезия

б

Диви

Всички

Гренада, Хаити

б

Hippopus hippopus

Диви

Всички

Нова Каледония, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna crocea

Диви

Всички

Фиджи, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna derasa

Диви

Всички

Фиджи, Нова Каледония, Филипини,
Палау, Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna gigas

Диви

Всички

Фиджи, Индонезия, Маршалови острови,
Микронезия, Палау, Папуа-Нова Гвинея,
Соломонови острови, Тонга, Вануату,
Виетнам

б

Tridacna maxima

Диви

Всички

Микронезия, Фиджи, Маршалови острови,
Мозамбик, Нова Каледония, Тонга,
Вануату, Виетнам

б

Tridacna rosewateri

Диви

Всички

Мозамбик

б

Tridacna squamosa

Диви

Всички

Фиджи, Мозамбик, Нова Каледония,
Тонга, Вануату, Виетнам

б

Tridacna tevoroa

Диви

Всички

Тонга

б

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Диви

Всички

Тонга

б

Диви

Всички

Хаити

б

Ornithoptera urvillianus

Ornithoptera victoriae

Troides andromache

МЕКОТЕЛИ
МИДИ
КОРЕМОНОГИ
Strombidae
Strombus gigas
VENEROIDA
Tridacnidae

МЕШЕСТИ
HELIOPORACEA
Helioporidae
Heliopora coerulea
SCLERACTINIA
Acroporidae
Montipora caliculata
Agariciidae
Agaricia agaricites

Официален вестник на Европейския съюз
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Обхванат/и източник/ци

Обхванат/и екземпляр/и
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Страна на произход

Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Caryophylliidae
Catalaphyllia jardinei

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Catalaphyllia jardinei

Диви

Всички

Соломонови острови

б

Euphyllia cristata

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia divisa

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Euphyllia fimbriata

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Plerogyra spp.

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Plerogyra simplex

Диви

Всички

Фиджи

б

Plerogyra sinuosa

Диви

Всички

Тонга

б

Favites halicora

Диви

Всички

Тонга

б

Platygyra sinensis

Диви

Всички

Тонга

б

Hydnophora microconos

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Hydnophora rigida

Диви

Всички

Фиджи

б

Acanthastrea spp.

Диви

Всички

Тонга

б

Blastomussa spp.

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Blastomussa wellsi

Диви

Всички

Фиджи

б

Cynarina lacrymalis

Диви

Всички

Тонга

б

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всички

Тонга

б

Scolymia vitiensis

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Диви

Всички

Indonesia

б

Диви

Всички

Фиджи

б

Faviidae

Merulinidae

Mussidae

Pocilloporidae
Seriatopora stellata
Trachyphilliidae
Trachyphyllia geoffroyi
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Основан на член
4, параграф 6,
буква:

Диви

Всички с изключение на
екземпляри от морски ферми
върху изкуствен субстрат

Индонезия

б

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Швейцария,
Украйна

б

Pachypodium inopinatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rosulatum

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Pachypodium rutenbergianum ssp.
sofiense

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Euphorbia ankarensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia banae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia berorohae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bongolavensis

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia bulbispina

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia duranii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia fiananantsoae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia guillauminiana

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia iharanae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia kondoi

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia labatii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia lophogona

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia millotii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia neohumbertii

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia pachypodoides

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia razafindratsirae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia suzannae-manieri

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Euphorbia waringiae

Диви

Всички

Мадагаскар

б

Anacamptis pyramidalis

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Barlia robertiana

Диви

Всички

Турция

б

Cephalanthera rubra

Диви

Всички

Норвегия

б

Cypripedium japonicum

Диви

Всички

Китай, Северна Корея, Япония, Южна
Корея

б

Cypripedium macranthos

Диви

Всички

Южна Корея, Русия

б

Cypripedium margaritaceum

Диви

Всички

Китай

б

Trachyphyllia geoffroyi

ФЛОРА
Amaryllidaceae (Кокичеви)
Galanthus nivalis
Apocynaceae (Зимэеленови)

Cycadaceae (Цикасови)
Cycadaceae spp.
Euphorbiaceae (Млечкови)

Orchidaceae (Салепови)
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Cypripedium micranthum

Диви

Всички

Китай

б

Dactylorhiza latifolia

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza romana

Диви

Всички

Турция

б

Dactylorhiza russowii

Диви

Всички

Норвегия

б

Dactylorhiza traunsteineri

Диви

Всички

Лихтенщайн

б

Dendrobium bellatulum

Диви

Всички

Виетнам

б

Dendrobium wardianum

Диви

Всички

Виетнам

б

Himantoglossum hircinum

Диви

Всички

Швейцария

б

Nigritella nigra

Диви

Всички

Норвегия

б

Ophrys holoserica

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys insectifera

Диви

Всички

Лихтенщайн, Норвегия

б

Ophrys pallida

Диви

Всички

Алжир

б

Ophrys sphegodes

Диви

Всички

Швейцария

б

Ophrys tenthredinifera

Диви

Всички

Турция

б

Ophrys umbilicata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis coriophora

Диви

Всички

Русия, Швейцария

б

Orchis italica

Диви

Всички

Турция

б

Orchis laxiflora

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis mascula

Диви/отглеждани
ферма

Всички

Албания

б

Orchis morio

Диви

Всички

Турция

б

Orchis pallens

Диви

Всички

Русия

б

Orchis provincialis

Диви

Всички

Швейцария

б

Orchis punctulata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis purpurea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Orchis simia

Диви

Всички

Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша
югославска република Македония,
Швейцария, Турция

б

Orchis tridentata

Диви

Всички

Турция

б

Orchis ustulata

Диви

Всички

Русия

б

Phalaenopsis parishii

Диви

Всички

Виетнам

б

Serapias cordigera

Диви

Всички

Турция

б

Serapias parviflora

Диви

Всички

Турция

б

Serapias vomeracea

Диви

Всички

Швейцария, Турция

б

Spiranthes spiralis

Диви

Всички

Лихтенщайн, Швейцария

б

Cyclamen intaminatum

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen mirabile

Диви

Всички

Турция

б

Cyclamen pseudibericum

Диви

Всички

Турция

б

във

Primulaceae (Игликови)
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Диви

Всички

Турция

б

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Диви

Всички

Мадагаскар, Мозамбик, Виетнам

б

Stangeriaceae
Stangeriaceae spp.
Zamiaceae
Zamiaceae spp.

(1) Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите от глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и производни продукти от тях.
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/73/ЕО НА СЪВЕТА
от 15 юли 2008 година
за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и
зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО,
88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО,
90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO,
2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO
(текст от значение за ЕИП)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Освен това, тъй като държавите-членки отговарят за
контрола на условията, които следва да бъдат спазени
от различните здравни заведения за животни с оглед на
тяхното вписване, отговорността за съставянето на
списъците следва да се носи от държавите-членки, а не
от Комисията.

(5)

В тази връзка държавите-членки следва да съставят и
поддържат актуални списъци на съответните здравни
заведения за животни и да ги предоставят на останалите
държави-членки и на обществеността. С цел хармони
зиране на формулярите на тези списъци и на начините
за осигуряване на лесен достъп до актуализираните
списъци за Общността е необходимо да се създадат
общи критерии съгласно процедурата на комитология.

(6)

За да се осигурят яснота и съгласуваност на правилата на
Общността, новата процедура следва да се прилага и в
зоотехническата област, по-специално за сдруженията на
животновъди, одобрени за поддържане или съставяне на
родословни книги в държавите-членки, както и за инфор
мацията, която да се предоставя от държавите-членки във
връзка с конни състезания в съответствие с Директива
90/428/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно
търговията с еднокопитни животни, предназначени за
състезания, и определянето на условията за участие в
тези състезания (1).

(7)

Подобно на правилата, които се прилагат за вътреобщ
ностната търговия, вносът на сперма, яйцеклетки и
ембриони е уреден по такъв начин, че здравните
заведения за животни с произход от трети държави
следва да спазят определени условия, за да се сведе до
минимум рискът за здравето на животните. Съответно
вносът на такъв генетичен материал в Общността следва
да се разрешава единствено от центрове за събиране или
съхраняване на сперма и екипи за събиране или произ
водство на ембриони, официално одобрени за износ в
Общността от компетентните органи на съответната
трета държава в съответствие с изискванията на
Общността и вследствие на ветеринарни инспекции от
Общността, когато е уместно.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 37 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
като взе предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет,
като има предвид, че:
(1)

Законодателството на Общността във ветеринарната област
предвижда, че събирателните центрове за животни от рода
на едрия рогат добитък, на свине, кози и овце, разпреде
лителните центрове за еднокопитни, търговците на тези
животни, заведенията за отглеждане на домашни птици,
центровете за събиране или съхраняване на сперма и
екипите за събиране или за производство на ембриони,
както и определени органи, институти и центрове
(„здравни заведения за животни“) следва да отговарят на
определени условия и следва да бъдат официално
одобрени от държавите-членки за вътреобщностна
търговия с определени живи животни и техните
продукти, и по-специално с генетичен материал от
животни, като сперма, яйцеклетки и ембриони.

(2)

Законодателството на Общността предвижда различни
процедури във връзка с регистрирането, вписването, актуа
лизирането, предаването и публикуването на тези здравни
заведения за животни. Различията в процедурите обаче
усложняват вписването и актуализирането и силно
затрудняват практическото използване на тези списъци
от компетентните контролни служби и съответните
оператори.

(3)

Поради това тези процедурите следва да се хармонизират
и да се предвидят по-систематични, съгласувани и единни
правила по отношение на петте ключови елемента на тези
процедури, а именно регистриране, вписване, актуали
зиране, предаване и публикуване на списъците.

(1) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 60.
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(8)

В зависимост от вида на генетичния материал и от
съответните животински видове действащите процедури
по вписване на здравни заведения за животни и по актуа
лизиране на свързаните с тях списъци могат да бъдат
различни, като варират от решения, приети по проце
дурата на комитология в съответствие с Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за устано
вяване на условията и реда за упражняване на изпълни
телните правомощия, предоставени на Комисията (1), до
обикновена консултация с държавите-членки.

(9)

Едновременното наличие на различни процедури може да
доведе до объркване и несигурност сред администра
тивните служители в трети държави, в селскостопанския
сектор и сред търговските оператори. Тъй като третите
държави проверяват условията, които различните
здравни заведения за животни следва да изпълняват, за
да бъдат включени в списъка на одобрените за износ в
Общността в съответствие с общностните изисквания,
настоящата правна рамка за издаването на разрешения
на тези заведения следва да бъде хармонизирана и
опростена, така че отговорността за съставянето и актуа
лизирането на списъците да се носи от съответните трети
държави, а не от Комисията. Важно е да се гарантира, че
няма да бъде засегнато равнището на гаранциите за
здравето на животните, предоставяни от съответната
трета държава. Мерките за опростяване не засягат
правото на Комисията да предприема при необходимост
защитни мерки.

(10)

(11)

(12)

Поради тази причина съществуващите различни
процедури следва да бъдат заменени с процедура,
съгласно която вносът в Общността да е разрешен един
ствено от трети държави, в които компетентните органи
съставят и актуализират списъците и ги съобщават на
Комисията. Комисията следва да информира държавитечленки за тези списъци и да ги предоставя на обществе
ността за информация. Когато съобщените от трети
държави списъци дават повод за загриженост, следва да
се приемат защитни мерки в съответствие с Директива
97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за опре
деляне на принципите, които регулират организацията
на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в
Общността от трети страни (2).

За да се осигурят яснота и съгласуваност на законодател
ството на Общността, тази процедура следва да се прилага
също и за онези органи в трети държави, които са
одобрени с цел водене на родословни книги на дребен,
едър или рогат добитък, както и на еднокопитни, в съот
ветствие със зоотехническото законодателство на
Общността.

Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за
определяне на принципите на организация на ветери
нарните проверки на животни, въведени в Общността от

(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).
(2) ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).
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трети страни (3) предвижда, че когато животни, внесени от
трети държави, се настаняват в карантинен център в
рамките на Общността, този карантинен център следва
да бъде одобрен, а списъкът на карантинните центрове
— публикуван в Официален вестник на Европейския
съюз. За да се осигурят яснота и съгласуваност на
общностните правила, следва да се прилага опростена
процедура и за актуализация на списъка на карантинните
центрове в държавите-членки.

(13)

Във ветеринарната област Комисията отговаря за съста
вянето и актуализирането на списъците на одобрени
национални референтни лаборатории и други одобрени
лаборатории въз основа на информацията, предоставена
от държавите-членки.

(14)

В съответствие с законодателството на Общността изме
ненията на тези списъци се извършват по искане на
държава-членка и с решение, прието съгласно проце
дурата на комитология в съответствие с Решение
1999/468/ЕО, или на Съвета по предложение на
Комисията.

(15)

Измененията на тези списъци обаче често са чисто
формални, например промени в координатите на нацио
налните референтни лаборатории или съответни други
одобрени лаборатории.

(16)

Текущата практика обхваща единствено периодично
актуализиране на списъците на тези лаборатории с цел
намаляване на броя на решенията, които следва да се
приемат от Комисията. Тази практика обаче не
гарантира своевременното актуализиране на тези
списъци. Това би могло да постави под въпрос правния
статут на националните референтни лаборатории и
другите одобрени лаборатории.

(17)

Тъй като държавите-членки определят националните
референтни лаборатории и предоставят всички
необходими данни и актуализации, следва държавитечленки да носят отговорността за съставянето на
списъците на такива лаборатории, а не Комисията.
Аналогично, отговорността за съставяне на списъци на
други одобрени лаборатории следва да се носи от
държавите-членки.

(18)

Следователно държавите-членки следва да съставят и
актуализират списъците на националните референтни
лаборатории и съответните други одобрени лаборатории
и да ги предоставят на останалите държави-членки и на
обществеността. С цел хармонизиране на образците на
тези списъци и начина на осигуряване на лесен достъп
до актуализираните списъци за Общността следва да се
създадат общи критерии съгласно процедурата на коми
тология.

(3) ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО.

L 219/42

BG

Официален вестник на Европейския съюз

(19)

Когато обаче списъците касаят одобрени лаборатории,
които се намират в трети държави, Комисията следва да
отговаря и занапред за съставянето и публикуването на
списъците на тези лаборатории.

(20)

За да се избегнат евентуални проблеми, свързани с пода
ваните от държавите-членки заявления за одобряване на
лаборатории съгласно Решение 2000/258/ЕО на Съвета от
20 март 2000 г. за определяне на специален институт,
който отговаря за определяне на критериите, необходими
за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг
на ефикасността на ваксините против бяс (1), в настоящата
директива следва да се предвидят преходни мерки.

(21)

Член 6, параграф 2, буква а) от Директива 64/432/ЕИО на
Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със
здравето на животните, които засягат търговията в
Общността с говеда и свине (2) предвижда, че говедата за
разплод и доотглеждане, предназначени за вътреобщностна
търговия, следва да идват от стадо говеда, което е официално
признато за „свободно от туберкулоза“, а за животни на
възраст повече от шест седмици — да са реагирали отри
цателно на интрадермален туберкулинов тест, направен до
30 дни преди напускане на стадото на произход. Поради
традиционните практики за отглеждане на животни и
търговията с тях някои държави-членки срещат трудности
при спазването на изискването за този тест, който се
извършва преди преместването на животните. Ето защо е
необходимо да се предвиди възможност за извършване на
интрадермалния туберкулинов тест на място, различно от
мястото на произход, която ще бъде установена съгласно
процедурата на комитология.

(22)

(23)

Освен това определени приложения към Директива
64/432/ЕИО, които са от чисто технически характер,
като тези, които са свързани със здравните изследвания
на животните, списъка на задължително оповестяваните
болести или на здравните сертификати за животни,
следва да бъдат изменяни посредством процедурата на
комитология, за да могат да се съобразяват своевременно
с новите научни постижения. Все пак изменението на
приложенията, постановяващи подробните условия по
отношение на статута на свободни от заболяване, които
могат да се отразят върху търговията вътре в Общността,
следва да бъде запазено за Съвета.
Събирането и производството на генетичен материал са
напреднали в технологично и научно отношение в
сравнение с началото на 90-те години на миналия век.
Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за
определяне на ветеринарно-санитарните изисквания
относно търговията и вноса в Общността на животни,
сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на
ветеринарно-санитарните изисквания, определени в
специалните правила на Общността, посочени в
приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (3) не

(1) ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40. Решение, последно изменено с
Решение 2003/60/ЕО на Комисията (ОВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 30).
(2) ОВ 121, 29.7.1964, стр.1977/64. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията (ОВ L 294, 13.11.2007 г.,
стр. 26).
(3) ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54. Директива, последно изменена с
Решение 2007/265/ЕО на Комисията (ОВ L 114, 1.5.2007 г.,
стр. 17).
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е актуализирана, така че да вземе предвид това развитие и
новите стандарти на Международното бюро по епизоотии
(МБЕ). Поради това е уместно да се измени въпросната
директива и да се включат в обхвата ѝ разпоредби,
отнасящи се до търговията и вноса на генетичен материал,
извлечен от животни, различни от тези от рода на овцете,
козите, конете и свинете. Освен това на държавите-членки
следва да се разреши да прилагат националните си правила
до момента, когато бъдат установени хармонизирани
подробни правила в тази област. Съответно на държавитечленки следва да се разреши да прилагат националните си
правила по отношение на вноса на животните, включен в
посочената директива, до установяването на хармонизирани
подробни правила.

(24)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество (4) Съветът
следва да насърчава държавите-членки да изготвят, за
себе си и в интерес на Общността, свои собствени
таблици, които, доколкото е възможно, да илюстрират
съответствието между директивата и мерките за нейното
транспониране и да ги направят обществено достояние.

(25)

Директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО (5), 88/407/ЕИО (6),
88/661/ЕИО (7),
89/361/ЕИО (8),
89/556/ЕИО (9),
90/426/ЕИО (10),
90/427/ЕИО (11),
90/428/ЕИО,
90/539/ЕИО (13),
91/68/ЕИО (14),
90/429/ЕИО (12),
92/65/ЕИО,
91/496/ЕИО,
92/35/ЕИО (15),
92/66/ЕИО (16), 92/119/ЕИО (17) и 94/28/EO (18),
2000/75/EO (19) на Съвета, Решение 2000/258/ЕО на
Съвета, директиви 2001/89/EO (20), 2002/60/EO (21) и
2005/94/EO (22) на Съвета следва да бъдат съответно
изменени,

(4) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
(5) ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 8. Директива, последно изменена с
Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).
(6) ОВ L 194, 22.7.1988 г., стр. 10. Директива, последно изменена с
Решение 2008/120/ЕО на Комисията (ОВ L 42, 16.2.2008 г.,
стр. 63).
(7) ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 36. Директива, последно изменена с
Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).
(8) ОВ L 153, 6.6.1989 г., стр. 30.
(9) ОВ L 302, 19.10.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Решение 2006/60/ЕО на Комисията (ОВ L 31, 3.2.2006 г., стр. 24).
(10) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО.
(11) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 55.
(12) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 62. Директива, последно изменена с
Регламент (ЕО) № 806/2003.
(13) ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията.
(14) ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО.
(15) ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията.
(16) ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/104/ЕО.
(17) ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69. Директива, последно изменена с
Директива 2007/10/ЕО на Комисията (ОВ L 63, 1.3.2007 г.,
стр. 24).
(18) ОВ L 178, 12.7.1994 г., стр. 66.
(19) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 74. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията.
(20) ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията.
(21) ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27. Директива, последно изменена с
Решение 2007/729/ЕО на Комисията.
(22) ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменения на Директива 64/432/ЕИО
Директива 64/432/ЕИО се изменя, както следва:
1. В член 6, параграф 2, буква а) първата алинея се заменя със
следното:
„идват от стадо говеда, за което официално е доказано
отсъствие на туберкулоза, а в случай на животни на възраст
повече от шест седмици — да са реагирали отрицателно на
интрадермален туберкулинов тест, направен в съответствие с
разпоредбите на точка 2.2 от приложение Б или до 30 дни
преди напускане на стадото на произход, или на място и при
условия, които следва да се определят в съответствие с проце
дурата, посочена в член 17.“
2. Създава се следният член:
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дейност, заедно с техните номера на одобрение, и предоставят
този списък на останалите държави-членки и на обществе
ността.
6.
Подробни правила за единно прилагане на параграф 5
могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член
17, параграф 2.“
5. Член 16 се заменя със следното:
„Член 16
Приложение A и приложение Г, глава I се изменят от Съвета
с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията,
по-специално при тяхното адаптиране към технологичните и
научните постижения.
Приложения Б, В, приложение Г, глава II и приложения Д и
Е се изменят от Комисията в съответствие с процедурата,
посочена в член 17.“
6. Приложение Б се изменя, както следва:

„Член 6а
Държавите-членки
определят
държавни
институти,
национални референтни лаборатории или официални
институти, които да отговарят за координиране на стан
дартите и методите за диагностициране, посочени в
приложения А—Г. Актуализирани списъци на тези органи
се поддържат от държавите-членки, които ги предоставят на
останалите държави-членки и на обществеността.
Задачите и отговорностите на тези държавни институти,
национални референтни лаборатории и официални
институти са определени в приложения Б и В, както и в
глава II от приложение Г.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член
17, параграф 2.“
3. В член 11 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Компетентният орган издава номер на одобрение за
всеки одобрен събирателен център. Одобрението за даден
събирателен център може да бъде ограничено до определен
животински вид, за определени животни за разплод и
отглеждане или за животни за клане.
Компетентният орган съставя и актуализира списъка на
одобрените събирателни центрове и техните номера на
одобрение и ги предоставя на останалите държави-членки и
на обществеността.“
4. В член 13 се добавят следните параграфи:
„5.
Държавите-членки съставят и актуализират списък на
одобрените търговци и регистрираните помещения,
използвани от търговците във връзка с тяхната търговска

а) точка 4.1 се заменя със следното:
„4.1. Задачи и задължения
Държавните институти, националните референтни лабо
ратории или официалните институти, определени в съот
ветствие с член 6а, отговарят за официалното тестване на
туберкулини или реактиви, посочени съответно в
параграфи 2 и 3, в техните съответни държави-членки,
за да гарантират, че всеки един от тези туберкулини или
реактиви съответства на стандартите, посочени съответно в
точка 2.1 и параграф 3.“;
б) точка 4.2 се заличава.
7. Приложение В се изменя, както следва:
а) в точка 4.1 уводното изречение се заменя със следното:
„Националните референтни лаборатории, определени в
съответствие с член 6а, отговарят за:“;
б) точка 4.2 се заличава.
8. В приложение Г, глава II, буква A точки 2 и 3 се заменят със
следното:
„2. Държавните институти, националните референтни лабо
ратории или официалните институти, определени в съот
ветствие с член 6а за координиране на стандартите и
методите за диагностициране на тестовете за ензоотична
левкоза по говедата, следва да отговарят за калибрирането
на стандартните работни антигени на лабораторията
спрямо официалния ЕО стандартен серум (EI серум),
осигурен от Националния ветеринарен институт към
Техническия университет на Дания.
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3. Стандартните антигени, използвани в лабораторията,
следва да бъдат предавани най-малко веднъж годишно
на държавните институти, националните референтни
лаборатории и официалните институти, определени в
съответствие с член 6а, за тестване спрямо официалния
ЕО стандартен серум. Освен чрез това стандартизиране,
използваният антиген може да се калибрира в съот
ветствие с метода, описан в буква Б.“
Член 2
Изменения на Директива 77/504/ЕИО
В Директива 77/504/ЕИО се създава следният член:

„Член 4а
1.
Държавите-членки съставят и актуализират списък на
посочените в член 1, буква б), първо тире, органи, които са
официално признати за целите на поддържане или съставяне
на родословни книги, и го предоставят на останалите
държави-членки и на обществеността.
2.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
член могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в
член 8, параграф 2.“
Член 3
Изменения на Директива 88/407/ЕИО
Директива 88/407/ЕИО се изменя, както следва:
1. В член 5 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Всички центрове за събиране или съхраняване на
сперма се регистрират и за всеки център се определя вете
ринарен регистрационен номер. Всяка държава-членка съставя
и актуализира списък на центровете за събиране или съхра
няване на сперма, както и на техните ветеринарни регистра
ционни номера, който предоставя на останалите държавичленки и на обществеността.
3.
Подробни правила за еднаквото прилагане на
настоящия член могат да се приемат съгласно процедурата,
посочена в член 18, параграф 2.“
2. Член 9 се заменя със следното:
„Член 9
1.
Държавите-членки разрешават внос единствено на
сперма, изпратена от център за събиране или съхранение на
сперма, който се намира в някоя от третите държави, фигу
риращи в посочения в член 8 списък, и за който компе
тентният орган на съответната трета държава е в състояние
да гарантира, че са спазени следните условия:
а) отговаря на условията:

14.8.2008 г.

i) за одобрение на центрове за събиране или съхраняване
на сперма, определени в глава I от приложение А;
ii) свързани с контрола на такива центрове, определен в
глава II от същото приложение;
б) официално е одобрен от компетентния орган на третата
държава за износ в Общността;
в) работи под надзора на ветеринарен лекар на центъра;
г) подлежи на инспекция от официалния ветеринарен лекар
на третата държава поне два пъти годишно.
2.
Списъкът на центрове за събиране или съхраняване на
сперма, които са одобрени от компетентния орган на третата
държава, фигурираща в посочения в член 8 списък, в съот
ветствие с условията, определени в параграф 1 от настоящия
член, и от които може да бъде изпращана сперма в
Общността, се съобщава на Комисията.
Компетентният орган на третата държава следва незабавно да
спре действието или да оттегли одобрението на център за
събиране или съхраняване на сперма, когато той престане
да отговаря на условията, определени в параграф 1, и
следва незабавно да уведоми Комисията за това.
Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и
актуализирани списъци, които получава от компетентния
орган на третата държава в съответствие с настоящия
параграф, и ги предоставя на обществеността за информация.
3.
Подробни правила за еднаквото прилагане на
настоящия член могат да се приемат съгласно процедурата,
посочена в член 18, параграф 2.“
3. Член 12 се заменя със следното:
„Член 12
Правилата, установени в Директива 97/78/ЕО, се прилагат поспециално по отношение на организирането на контрола,
извършван от държавите-членки, и на последващите
действия във връзка с него, както и на защитните мерки,
които следва да се прилагат в съответствие с процедурата,
посочена в член 22 от споменатата директива.“
Член 4
Изменения на Директива 88/661/ЕИО
Директива 88/661/ЕИО се изменя, както следва:
1. Създава се следният член:
„Член 4а
Държавите-членки съставят и актуализират списъка на
органите, посочени в член 1, буква в), първо тире, и го
предоставят на останалите държави-членки и на обществе
ността.
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Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член
11, параграф 2.“
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2. Член 8 се заменя със следното:

„Член 8
2. Създава се следният член:

„Член 7а
Държавите-членки съставят и актуализират списъка на
органите, посочени в член 1, буква г), първо тире, и го
предоставят на останалите държави-членки и на обществе
ността.

Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член
11, параграф 2.“

Член 5
Изменения на Директива 89/361/ЕИО
Член 5 от Директива 89/361/ЕИО се заменя със следното:

1.
Държавите-членки разрешават внос единствено на
ембриони, изпратени от екип за събиране или производство
на ембриони, който се намира в някоя от третите държави,
фигуриращи в посочения в член 7 списък, и за който компе
тентният орган на съответната трета държава е в състояние да
гарантира, че са спазени следните условия:

а) отговаря на условията:

i) за одобрение на екипите за събиране и производство на
ембриони, определени в глава I от приложение А;

ii) свързани със събирането, обработката, съхраняването и
транспорта на ембриони от тези екипи, определени в
глава II от посоченото приложение;

б) официално е одобрен от компетентния орган на третата
държава за износ в Общността;

„Член 5
Държавите-членки съставят и актуализират списъка на
органите, посочени в член 2, буква б), първо тире, които са
официално одобрени да поддържат или съставят родословни
книги и които отговарят на критериите, определени в съот
ветствие с член 4, първо тире, и го предоставят на останалите
държави-членки и на обществеността.

Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в
член 8.“

в) подлежи на инспекция от официалния ветеринарен лекар
на третата държава поне два пъти годишно.

2.
Списъкът на екипи за събиране или производство на
ембриони, които са одобрени от компетентния орган на
третата държава, фигурираща в посочения в член 7 списък,
в съответствие с условията, определени в параграф 1 от
настоящия член, и от които могат да бъдат изпращани
ембриони в Общността, се съобщава на Комисията.

Член 6
Изменения на Директива 89/556/ЕИО
Директива 89/556/ЕИО се изменя, както следва:

Компетентният орган на третата държава следва незабавно да
спре действието или да оттегли одобрението на екипа за
събиране или производство на ембриони, когато той
престане да отговаря на условията, определени в параграф
1, и следва незабавно да уведоми Комисията за това.

1. В член 5, параграф 2, първата алинея се заменя със следното:

„2.
Компетентният орган на всяка съответна държавачленка регистрира екипи за събиране на ембриони и за
всеки от тях определя ветеринарен регистрационен номер.

Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на
екипите за събиране на ембриони и на техните ветеринарни
регистрационни номера, който предоставя на останалите
държави-членки и на обществеността.“

Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и
актуализирани списъци, които получава от компетентния
орган на съответната трета държава в съответствие с
настоящия параграф, и ги предоставя на обществеността за
информация.

3.
Подробни правила за еднаквото прилагане на
настоящия член могат да се приемат съгласно процедурата,
посочена в член 18, параграф 2.“
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3. Член 11 се заменя със следното:

„2.
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Обаче,

— задълженията, посочени в член 3, не засягат организи
рането на:

„Член 11
Правилата, установени в Директива 97/78/ЕО, се прилагат поспециално по отношение на организирането на контрола,
извършван от държавите-членки, и на последващите
действия във връзка с него, както и на защитните мерки,
които следва да се прилагат в съответствие с процедурата,
посочена в член 22 от споменатата директива.“

а) състезания, предназначени за еднокопитни, реги
стрирани в специална родословна книга с цел подоб
ряване на породата;
б) регионални състезания с цел селекциониране на едно
копитни;

Член 7
Изменения на Директива 90/426/ЕИО
В член 7 от Директива 90/426/ЕИО параграф 1 се заменя със
следното:

„1.
Еднокопитните животни следва да бъдат транспор
тирани възможно най-бързо от стопанството на произход,
директно или през одобрен пазар или разпределителен
център, определен като събирателен пункт в член 2,
параграф 2, буква о) от Директива 64/432/ЕИО, до местоназ
начението с превозни средства или контейнери, които са били
редовно почиствани и дезинфекцирани с дезинфектант на
интервали, които се определят от държавата-членка на
изпращане. Превозните средства следва да са направени по
такъв начин, че конският тор, боклукът или фуражът да не
могат да изпадат от превозното средство по време на транс
портирането. Транспортирането следва да се извършва по
начин, който осигурява ефективна санитарна защита и
хуманно отношение към еднокопитните животни.“

в) исторически или традиционни събития.
Държавите-членки, които имат намерение да се възползват
от тези възможности, съобщават предварително за това
свое намерение, както и обосновката си, на останалите
държави-членки и на обществеността;
— за всяко състезание или вид състезание на държавитечленки се разрешава да заделят чрез органите,
официално одобрени или признати за тази цел,
определен процент от парите за награда или от
печалбата, посочени в параграф 1, буква в), за защитата,
развитието и подобряването на разплода.
Процентът не може да надвишава 20 %, считано от 1993
г.
Критериите за разпределението на тези фондове в
съответните държави-членки се съобщават на останалите
държави-членки и на обществеността.“

Член 8

Член 10

Изменения на Директива 90/427/ЕИО
Член 5 от Директива 90/427/ЕИО се заменя със следното:

Изменения на Директива 90/429/ЕИО
Директива 90/429/ЕИО се изменя, както следва:
1. В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„Член 5
Държавите-членки съставят и актуализират списъка на
органите, поддържащи или съставящи родословни книги
съгласно посоченото в член 2, буква в), първо тире, които
са одобрени или признати въз основа на критериите, опре
делени в съответствие с член 4, параграф 2, буква а), и го
предоставят на останалите държави-членки и на обществе
ността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в
член 10.“

„2.
Всички центрове за събиране на сперма се регистрират
и за всеки център се определя ветеринарен регистрационен
номер.
Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на
центрове за събиране на сперма и на техните ветеринарни
регистрационни номера, който предоставя на останалите
държави-членки и на обществеността.“
2. Член 8 се заменя със следното:
„Член 8

Член 9
Изменения на Директива 90/428/ЕИО
В член 4 от Директива 90/428/ЕИО параграф 2 се заменя със
следното:

1.
Държавите-членки разрешават внос единствено на
сперма, изпратена от център за събиране на сперма, който
се намира в някоя от третите държави, фигуриращи в
посочения в член 7 списък, и за който компетентният
орган на съответната трета държава е в състояние да
гарантира, че са спазени следните условия:
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1. Член 4 се заменя със следното:

а) отговаря на условията:
i) за одобрение на центрове за събиране на сперма, опре
делени в глава I от приложение А;
ii) свързани с контрола на такива центрове, определен в
глава II от същото приложение;
б) официално е одобрен от компетентния орган на третата
държава за износ в Общността;
в) работи под надзора на ветеринарен лекар на центъра;
г) подлежи на инспекция от официалния ветеринарен лекар
на съответната трета държава поне два пъти годишно.
2.
Списъкът на центрове за събиране на сперма, които са
одобрени от компетентния орган на третата държава, фигу
рираща в посочения в член 7 списък, в съответствие с
условията, определени в параграф 1 от настоящия член, и
от които може да бъде изпращана сперма в Общността, се
съобщава на Комисията.
Компетентният орган на третата държава следва незабавно
спре действието или да оттегли одобрението на център
събиране на сперма, когато той престане да отговаря
условията, определени в параграф 1, и следва незабавно
уведоми Комисията за това.

да
за
на
да

Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и
актуализирани списъци, които получава от компетентния
орган на съответната трета държава в съответствие с
настоящия параграф, и ги предоставя на обществеността за
информация.
3.
Подробни правила за еднаквото прилагане на
настоящия член могат да се приемат съгласно процедурата,
посочена в член 18, параграф 2.“
3. В член 15 параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Правилата, установени в Директива 97/78/ЕО, се
прилагат по-специално по отношение на организирането на
контрола, извършван от държавите-членки, и на послед
ващите действия във връзка с него, както и на защитните
мерки, които следва да се прилагат в съответствие с проце
дурата, посочена в член 22 от посочената директива.“
Член 11
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„Член 4
Всяка държава-членка определя национална референтна лабо
ратория, която да отговаря за координирането на диагно
стичните методи, предвидени в настоящата директива, и
тяхното използване от одобрените лаборатории, разположени
на нейна територия.
Всяка държава предоставя координатите на своята
национална референтна лаборатория, както и всички
последващи промени, на останалите държави-членки и на
обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в член
32, параграф 2.“
2. Създава се следният член:
„Член 6а
Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на заве
денията, одобрени в съответствие с член 6, точка 1, буква а),
както и на техните отличителни номера, и го предоставя на
останалите държави-членки и на обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия член
могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в
член 32.“
3. Приложение I се изменя, както следва:
i) точка 1 се заличава;
ii) точка 2 се заменя със следното:
„2. Националните референтни лаборатории за заболявания
по птиците, определени в съответствие с член 4,
отговарят във всяка държава-членка за координи
рането на диагностичните методи, предвидени в
настоящата директива. За целта те:
а) могат да снабдяват одобрените лаборатории с
реактиви, необходими за диагностично тестване;
б) контролират качеството на реактивите, използвани
от лабораториите, одобрени с цел извършване на
диагностичните тестове, предвидени в настоящата
директива;

Изменения на Директива 90/539/ЕИО
Директива 90/539/ЕИО се изменя, както следва:

в) организират периодични сравнителни тестове.“
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Член 12
Изменения на Директива 91/68/ЕИО
Директива 91/68/ЕИО се изменя, както следва:

1. В член 8а, параграф 3 се заменя със следното:

„3.
Компетентният орган издава номер на одобрение за
всеки одобрен събирателен център. Одобрението може да
бъде ограничено до един или няколко животински вида,
обхванати от настоящата директива, до животни за разплод
или угояване или до животни за клане.

Компетентният орган съставя и актуализира списъка на
одобрените събирателни центрове и на техните уникални
номера на одобрение, който предоставя на останалите
държави-членки и на обществеността.“

2. В член 8б се добавя следният параграф:

„5.
Държавите-членки съставят и актуализират списък на
одобрените търговци и на регистрираните помещения,
използвани от търговците във връзка с тяхната търговска
дейност, заедно с техните номера на одобрение, и го
предоставят на останалите държави-членки и на обществе
ността.

Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
параграф могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 15, параграф 2.“

Член 13
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ността. Карантинните центрове подлежат на инспекцията,
предвидена в член 19.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящата
алинея могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 22.“
Член 14
Изменения на Директива 92/35/ЕИО
Директива 92/35/ЕИО се изменя, както следва:
1. Член 14 се заменя със следното:
„Член 14
1.
Държавите-членки определят национална лаборатория,
която да извършва лабораторните изследвания, предвидени в
настоящата директива, и предоставя координатите на тази
лаборатория, както и всички последващи промени, на оста
налите държави-членки и на обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
параграф могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 19.
2.
Функциите и задълженията на националните лабо
ратории, определени в съответствие с параграф 1, са уста
новени в приложение I.
3.
Националните лаборатории, определени в съответствие с
параграф 1, поддържат връзка с референтната лаборатория на
Общността, посочена в член 15.“
2. Раздел А от приложение I се заличава.

Изменения на Директива 91/496/ЕИО
В член 10 от Директива 91/496/ЕИО параграф 4 се заменя със
следното:

„4. а) Установената в член 22 процедура трябва да се следва
при одобряването и последващото актуализиране на
списъка на карантинните центрове, посочени в параграф
1, първо тире. Комисията публикува списъка на тези
карантинни центрове, както и всички последващи актуа
лизации на този списък в Официален вестник на Евро
пейския съюз.

б) Карантинните центрове, посочени в параграф 1, второ
тире и в параграф 2, първо тире, които отговарят на
условията, определени в приложение Б, се одобряват от
държавите-членки, като за всеки център се определя
номер на одобрение. Всяка държава-членка съставя и
актуализира списъка на одобрените карантинни
центрове и на техните номера на одобрение и го
предоставя на останалите държави-членки и на обществе

Член 15
Изменения на Директива 92/65/ЕИО
Директива 92/65/ЕИО се изменя, както следва:
1. Член 11 се заменя със следното:
„Член 11
1.
Държавите-членки гарантират, че без да се засягат
решенията, които следва да се вземат в изпълнение на
членове 21 и 23, предмет на търговия са единствено
спермата, яйцеклетките и ембрионите, които отговарят на
условията, определени в параграфи 2, 3, 4 и 5.
2.
Спермата от животни от рода на овцете, козите и
конете, без да се засягат критериите, които следва да се
спазват с оглед вписването на еднокопитни животни в
родословни книги за определени конкретни породи, следва:
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— да е събрана, обработена и съхранявана с цел изкуствено
осеменяване в център, одобрен от здравна гледна точка в
съответствие с приложение Г, глава I, или ако се отнася за
животни от рода на овце и кози, чрез дерогация от горе
посоченото — в стопанство, което отговаря на изиск
ванията на Директива 91/68/ЕИО,

регистрационни номера, който предоставя на останалите
държави-членки и на обществеността.

— да е събрана от животни, които изпълняват условията,
определени в приложение Г, глава II,

5.
Изискванията за здравето на животните и образците на
здравните сертификати, приложими за сперма, яйцеклетки и
ембриони от животинските видове, неупоменати в параграфи
2 и 3, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в
член 26.

— да е събрана, обработена, съхранена, складирана и транс
портирана в съответствие с приложение Г, глава III,
— да е придружена по време на транспортирането ѝ до
друга държава-членка от здравен сертификат, отговарящ
на образеца, който се определя съгласно процедурата по
член 26.

Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
параграф могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 26.

До установяването на изискванията за здравето на животните
и образците на здравните сертификати, които се отнасят за
търговията с тази категория сперма, яйцеклетки и ембриони,
продължават да се прилагат националните правила.“
2. В член 13, параграф 2, буква г) се заменя със следното:

3.
Яйцеклетките и ембрионите от животни от рода на
овцете, козите, конете и свинете следва:
— да са взети от женски животни донори, които отговарят
на условията, определени в приложение Г, глава IV, от
екип за събиране или да са произведени от екип за произ
водство, одобрени от компетентния орган на държаватачленка и изпълняващи условията, които следва да се
установят в приложение Г, глава I в съответствие с проце
дурата, посочена в член 26,
— да са събрани, обработени и съхранени в подходяща лабо
ратория и да са складирани и транспортирани в съот
ветствие с приложение Г, глава III,
— да са придружени по време на транспортирането им до
друга държава-членка от здравен сертификат, отговарящ
на образеца, който следва да се определи в съответствие
с процедурата, посочена в член 26.
Спермата, използвана за осеменяване на женските животни
донори, следва да отговаря на разпоредбите на параграф 2
в случай на овце, кози и коне, а за свине — на разпоредбите
на Директива 90/429/ЕИО.
Допълнителни гаранции могат да се определят в съответствие
с процедурата, посочена в член 26.

„г) Компетентният орган регистрира всички одобрени органи,
институти и центрове и им издава номер на одобрение.
Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на
одобрените органи, институти и центрове, заедно с
техните номера на одобрение, който предоставя на оста
налите държави-членки и на обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящата
буква могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 26.“
3. В член 17, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:
„2.
Могат да бъдат внасяни в Общността единствено посо
чените в член 1 животни, сперма, яйцеклетки и ембриони,
които отговарят на следните изисквания:
а) следва да идват от трета държава, фигурираща в списък,
който следва да се състави в съответствие с параграф 3,
буква а);
б) следва да са придружени от здравен сертификат,
съответстващ на образеца, който ще бъде изготвен
съгласно процедурата, посочена в член 26, подписан от
компетентния орган на държавата износител и удосто
веряващ, че:
i) животните:

4.
Одобрените центрове, посочени в параграф 2, първо
тире, и одобрените екипи, посочени в параграф 3, първо
тире, се регистрират от компетентния орган на съответната
държава-членка, като за всеки център и за всеки екип се
определя ветеринарен регистрационен номер.
Всяка държава-членка съставя и актуализира списък на тези
одобрени центрове и екипи заедно с техните ветеринарни

— отговарят на допълнителните условия или за тях са
предоставени равностойните гаранции, посочени в
параграф 4; и
— идват от одобрени центрове, органи, институти, за
които са предоставени гаранции, най-малкото
равностойни на гаранциите в приложение В;
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ii) спермата, яйцеклетките и ембрионите идват от
одобрени центрове за събиране и съхранение или от
екипи за събиране и производство, за които са предос
тавени гаранции, най-малкото равностойни на
гаранциите, които следва да се установят в приложение
Г, глава I съгласно процедурата по член 26.

До установяването на списъците на трети държави, на
одобрените заведения, описани в буква б), на изискванията
за здравето на животните и образците на здравни серти
фикати, посочени в буквии а) и б), продължават да се
прилагат националните правила, при условие че не са поблагоприятни от определените в глава II.

3.

Установява се следното:

а) в съответствие с процедурата, посочена в член 26, списък
на трети държави или части от трети държави, които са в
състояние да предоставят на държавите-членки и на
Комисията гаранции, равностойни на гаранциите, пред
видени в глава II във връзка с животни, сперма, яйце
клетки и ембриони;

б) в съответствие с настоящата буква, списък на одобрените
центрове или екипи, посочени в член 11, параграф 2,
първо тире и параграф 3, първо тире, намиращи се в
една от третите държави, които фигурират в списъка,
посочен в буква а) от настоящия параграф, и за които
компетентният орган е в състояние да предостави
гаранциите, предвидени в член 11, параграфи 2 и 3.
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специално тези за защита на Общността от определени
екзотични заболявания или за гаранции, които са равно
стойни на предвидените в настоящата директива.
Специфичните изисквания и равностойните гаранции,
определени за трети държави, не могат да бъдат по-благо
приятни от тези, предвидени в глава II.“
4. В член 20 първата алинея се заменя със следното:
„Правилата, установени в Директива 97/78/ЕО, се прилагат
по-специално за организирането на контрола, извършван от
държавите-членки, и последващите действия във връзка него,
както и за защитните мерки, които следва да се прилагат в
съответствие с процедурата, описана в член 22 от споменатата
директива.“
Член 16
Изменения на Директива 92/66/ЕИО
Директива 92/66/ЕИО се изменя, както следва:
1. Член 14 се изменя, както следва:
а) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Националните лаборатории, посочени в параграф 1,
отговарят за координирането на стандартите и методите за
диагностициране, използването на реагенти и тестването на
ваксини.“;
б) в параграф 3 уводното изречение се заменя със следното:

Списъкът на одобрени центрове и екипи, посочени в първа
алинея, както и техните ветеринарни регистрационни
номера се съобщават на Комисията.

Компетентният орган на третата държава следва незабавно
да спре действието или да оттегли одобрението на центъра
или екипа, когато той престане да отговаря на условията,
определени в член 11, параграфи 2 и 3, и следва
незабавно да уведоми Комисията за това.

Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и
актуализирани списъци, които получава от компетентния
орган на третата държава в съответствие с втора и трета
алинея, и ги предоставя на обществеността за информация.

Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящата
буква могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 26;

в) в съответствие с процедурата, посочена в член 26, специ
фичните изисквания за здравето на животните, по-

„3.
Националните лаборатории, посочени в параграф 1,
отговарят за координиране на стандартите и на диагно
стичните методи, определени във всяка лаборатория за
диагностика на нюкасълска болест на територията на
държавата-членка. За целта:“;
в) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Националните лаборатории, посочени в параграф 1,
поддържат връзка с референтната лаборатория на
Общността, посочена в член 15.
5.
Държавите-членки
поддържат
актуализирани
списъци на националните лаборатории или институти,
посочени в параграф 1, и ги предоставят на останалите
държави-членки и на обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
параграф могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 25, параграф 2.“
2. Приложение IV се заличава.

14.8.2008 г.
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Член 17

Член 19

Изменения на Директива 92/119/ЕИО

Изменения на Директива 2000/75/ЕО

Директива 92/119/ЕИО се изменя, както следва:

Директива 2000/75/ЕО се изменя, както следва:

1. В член 17 параграф 5 се заменя със следното:

1. Член 15 се заменя със следното:

„5.
Държавите-членки поддържат актуализирани списъци
на националните лаборатории, посочени в параграф 1,
които предоставят на останалите държави-членки и на обще
ствеността.“
2. В приложение II точка 5 се заличава.
Член 18
Изменения на Директива 94/28/ЕО
Директива 94/28/ЕО се изменя, както следва:
1. Член 3 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
На Комисията се изпраща списък на органите, отго
варящи за съответните видове и/или породи, които компе
тентният орган на третата държава е одобрил за целите на
настоящата директива.

„Член 15
1.
Държавите-членки определят национална лаборатория,
която да отговаря за извършване на лабораторните
изследвания, предвидени в настоящата директива, и
предоставят координатите на тази лаборатория, както и
всички последващи промени на останалите държави-членки
и на обществеността.
Подробни правила за еднаквото прилагане на настоящия
параграф могат да се приемат в съответствие с процедурата,
посочена в член 20, параграф 2.
2.
Задачите на националните лаборатории, определени в
съответствие с параграф 1, са посочени в приложение I.
3.
Националните лаборатории, определени в съответствие с
параграф 1 от настоящия член, си сътрудничат с референтната
лаборатория на Общността, посочена в член 16.“
2. Раздел А от приложение I се заличава.
Член 20

Компетентният орган на третата държава следва незабавно
да спре действието или да оттегли одобрението на орган,
който престане да отговаря на условията, определени в
член 3, параграф 2, буква б), и следва незабавно да
уведоми Комисията за това.
Комисията предоставя на държавите-членки всички нови и
актуализирани списъци, които получава от компетентния
орган на съответната трета държава в съответствие с втора
алинея, и ги предоставя на обществеността за
информация.“;
б) в параграф 2 буква а) се заличава;
в) параграф 3 се заличава.
2 В член 10 се добавя следната алинея:
„Когато е налице сериозно нарушение на разпоредбите на
член 3, параграф 2, буква б), по-специално при констатации
във връзка с контрола на място, посочен в първата алинея от
настоящия член, могат да се приемат мерки за спиране на
вноса на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, посочени
в член 1, параграф 1, в съответствие с процедурата по
член 12.“

Изменения на Решение 2000/258/ЕО
Решение 2000/258/ЕО се изменя, както следва:
1. Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
1.
Въз основа на положителен резултат от оценяването на
лаборатория заявител в държава-членка, който е доку
ментиран от AFSSA, Нанси, компетентният орган на
държавата-членка може да разреши на лабораторията
заявител да извършва серологични тестове за контрол на
ефикасността на ваксините против бяс.
Държавите-членки изготвят и актуализират списък на
одобрените лаборатории, който предоставят на останалите
държави-членки и на обществеността.
2.
Въз основа на положителен резултат от оценяването на
лаборатория заявител в трета държава, който е документиран
от AFSSA, Нанси, и вследствие на заявление за одобрение от
компетентния орган на третата държава по произход на лабо
раторията заявител, на същата се разрешава в съответствие с
посочената в член 5, параграф 2 процедура да извършва
серологични тестове за контрол на ефикасността на
ваксините против бяс.
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3.
Подробни правила за еднаквото прилагане на
настоящия член могат да се приемат съгласно процедурата,
посочена в член 5, параграф 2.“
2. Създава се следният член:
„Член 5а
Заявления за одобрение на лаборатории, подадени от
държавите-членки преди 1 януари 2010 г. съгласно член 3
и приложение II, остават в обхвата на настоящото решение
във версията му от преди 3 септември 2008 г.“
3. Приложения I и II се заменят с текста на приложението към
настоящата директива.
Член 21
Изменения на Директива 2001/89/ЕО
Директива 2001/89/ЕО се изменя, както следва:
1. В член 17, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

14.8.2008 г.

„б) националната лаборатория отговаря за координирането
на стандартите и методите за диагностициране във всяка
държава-членка в съответствие с приложение IV.

Държавите-членки предоставят координатите на нацио
налната си лаборатория, както и всички последващи
промени, на останалите държави-членки и на обществе
ността по начин, който може да е уточнен в съответствие
с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.“

2. Приложение IV се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното:
„Задължения на националните лаборатории за африканска
чума по свинете“;
б) точка 1 се заличава.

Член 23
Изменения на Директива 2005/94/ЕО

„б) във всяка държава-членка има национална лаборатория,
която отговаря за координирането на методите и стан
дартите за диагностика в съответствие с разпоредбите на
приложение III.

В член 51 от Директива 2005/94/ЕО параграф 2 се заменя със
следното:

Държавите-членки предоставят координатите на нацио
налната си лаборатория, както и всички последващи
промени, на останалите държави-членки и на обществе
ността по начин, който може да е уточнен в съответствие
с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.“

„2.
Държавите-членки определят национална референтна
лаборатория и предоставят координатите ѝ, както и всички
последващи промени, на останалите държави-членки и на
обществеността по начин, който може да е уточнен в съот
ветствие с процедурата, посочена в член 64, параграф 2.“

2. Приложение III се изменя, както следва:

Член 24
Транспониране

а) заглавието се заменя със следното:
„Задължения на националните лаборатории за класическа
чума по свинете“;

1.
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими, за да се
съобразят с настоящата директива най-късно до 1 януари
2010 г. Те незабавно изпращат на Комисията текста на тези
разпоредби.

б) точка 1 се заличава.
Член 22
Изменения на Директива 2002/60/ЕО

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

Директива 2002/60/ЕО се изменя, както следва:
1. В член 18, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, обхваната от директивата.

14.8.2008 г.
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Член 25
Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 26
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 юли 2008 година.
За Съвета
Председател
M. BARNIER
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Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

AFSSA, Nancy
Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages
Technopôle Agricole et Vétérinaire
BP 40 009
54220 Malzéville Cedex
France

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Конкретният институт, който отговаря за определяне на критериите за стандартизиране на серологичните тестове за
контрол на действието на ваксините против бяс:
— координира създаването, подобряването и стандартизирането на методите за серологично титруване на месоядни
животни, ваксинирани против бяс;
— оценява тези лаборатории в държави-членки, които са подали заявление за извършване на серологичните титрувания,
посочени в първо тире; резултатът от оценяването следва да се изпрати на лабораторията заявител и на компетентните
органи на държавата-членка, когато има положителен резултат за целите на одобрението;
— оценява тези лаборатории в трети държави, които са подали заявление за извършване на серологични титрувания,
посочени в първо тире; резултатът от оценяването следва да се изпрати на лабораторията заявител и на Комисията,
когато резултатът е положителен за целите на одобрението;
— предоставя на тези лаборатории всякаква полезна информация относно аналитичните методи и сравнителните проби и
организира сесии за обучение и допълнителни курсове за обучение на техните служители;
— организира междулабораторни тестове за установяване на способността (тестове за опитност);
— оказва научна и техническа помощ на Комисията и на съответните компетентни органи по въпроси, посочени в
настоящото приложение, по-специално в случаи на разногласие по отношение на резултатите от серологичните
титрувания.“

14.8.2008 г.
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ДИРЕКТИВА 2008/83/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 13 август 2008 година
за изменение на Директива 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от
Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики,
които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на
някои сортове зеленчукови видове
(текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Приложения I и II към Директива 2003/91/ЕО се заменят с
текста на приложението към настоящата директива.

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни
2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови
култури (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б)
от нея,

Член 2

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/91/ЕО на Комисията (2) беше приета, за
да се гарантира, че сортовете, които държавите-членки
включват в националните си каталози, съответстват на
насоките, изготвени от Службата на Общността за
сортовете растения (CPVO) по отношение на минимално
изискваните характеристики, които следва да бъдат
обхванати от изследването, и минималните условия за
изследване на сортовете, доколкото такива насоки са
били установени. За други сортове в директивата се
предвижда да се прилагат насоките на Международния
съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

За изследвания, започнали преди 1 ноември 2008 г., държавитечленки могат да прилагат Директива 2003/91/ЕО във версията,
приложима преди изменението ѝ с настоящата директива.
Член 3
Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от
31 октомври 2008 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези
разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпо
редбите и настоящата директива.
Те прилагат посочените разпоредби от 1 ноември 2008 г.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.
Член 4

(2)

Оттогава CPVO и UPOV са изготвили допълнителни
насоки за редица други видове и са актуализирали вече
съществуващите.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 5

(3)

Поради това Директива 2003/91/ЕО следва да бъде
съответно изменена.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 13 август 2008 година.

(4)

Мерките,
ветствие
семена и
и горско

предвидени в настоящата директива, са в съот
със становището на Постоянния комитет по
посадъчен материал за земеделие, градинарство
стопанство,

(1) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с
Директива 2006/124/ЕО на Комисията (ОВ L 339, 6.12.2006 г.,
стр. 12).
(2) ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11. Директива, последно изменена с
Директива 2007/49/ЕО (ОВ L 195, 27.7.2007 г., стр. 33).

За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на протоколите за
изследвания на CPVO
Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (Лукова група)

Лук и шалот

TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/1 от 15.11.2001 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Apium graveolens L.

Целина

TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Целина

TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

TP 130/1 от 27.3.2002 г.

Brassica oleracea L.

Карфиол

TP 45/1 от 15.11.2001 г.

Brassica oleracea L.

Броколи или калабрезе

TP 151/2 от 21.3.2007 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 от 1.12.2005 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 от 25.3.2004 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и
червено главесто зеле

TP 48/2 от 1.12.2005 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Люти чушки или чушки

TP 76/2 от 21.3.2007 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна ендивия и широколистна
ендивия

TP 118/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория обикновена

TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Диня

TP 142/1 от 21.3.2007 г.

Cucumis melo L.

Пъпеш

TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 от 13.3.2008 г.

Cucurbita pepo L.

Тикви или тиквички

TP 119/1 от 25.3.2004 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/1 от 25.3.2004 г.

Daucus carota L.

Моркови и моркови за фураж

TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Копър

TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Маруля

TP 13/3 от 21.3.2007 г.

Lycopersicon esculentum Mill.

Домат

TP 44/3 от 21.3.2007 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Магданоз

TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Градински фасул

TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/2 от 1.12.2005 г.

Pisum sativum L. (partim)

Набръчкан градински грах, кръгъл
градински грах и захарен градински грах

TP 7/1 от 6.11.2003 г.
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Научно наименование

Общоприето наименование
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Протокол на CPVO

Raphanus sativus L.

Репички

TP 64/1 от 27.3.2002 г.

Solanum melongena L.

Патладжан или син домат

TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/2 от 13.3.2008 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска (кълнова) салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Сладка царевица и пуклива царевица

TP 2/2 от 15.11.2001 г.

Текстът на посочените протоколи може да бъде намерен на интернет страницата на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за
изследване на UPOV
Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Allium fistulosum L.

Лук батун

TG/161/3 от 1.4.1998 г.

Allium schoenoprasum L.

Сибирски лук

TG/198/1 от 9.4.2003 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло или манголд

TG/106/4 от 31.3.2004 г.

Beta vulgaris L.

Салатно цвекло, включително
„Cheltenham“

TG/60/7 от 9.4.2008 г.

Brassica oleracea L.

Къдраво зеле

TG/90/6 от 31.3.2004 г.

Brassica rapa L.

Ряпа

TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска
цикория

TG/154/3 от 18.10.1996 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TG/155/4 от 28.3.2007 г.

Raphanus sativus L.

Черна ряпа

TG/63/6 от 24.3.1999 г.

Rheum rhabarbarum L.

Ревен

TG/62/6 от 24.3.1999 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен или кокеш

TG/116/3 от 21.10.1988 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на интернет страницата на UPOV (www.upov.int).“
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 април 2008 година
за сключване на споразумение между Европейската космическа агенция и Европейския съюз
относно сигурността и обмена на класифицирана информация
(2008/667/ПВР)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

РЕШИ:

Член 1
като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 24 от него,

Споразумението между Европейската космическа агенция и Евро
пейския съюз относно сигурността и обмена на класифицирана
информация се одобрява от името на Европейския съюз.

като взе предвид препоръката на председателството,

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Член 2

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На своето заседание от 14 май 2007 г. Съветът реши да
упълномощи председателството, подпомагано от гене
ралния секретар/върховен представител (ГС/ВП) и с пълно
ценното участие на Комисията, да започне в съответствие
с член 24 от Договора за Европейския съюз преговори с
Европейската космическа агенция за сключване с
агенцията от страна на Европейския съюз на изчерпателно
споразумение в областта на сигурността.
След като бе упълномощено да започне преговори, пред
седателството, подпомагано от ГС/ВП, проведе преговори
за споразумение с Европейската космическа агенция
относно сигурността и обмена на класифицирана
информация.
Споразумението следва да бъде одобрено,

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето/
лицата, упълномощено/и да подпише/подпишат споразумението,
което обвързва Европейския съюз.
Член 3
Настоящото решение поражда действие от деня на приемането
му.
Член 4
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.
Съставено в Люксебмург на 7 април 2008 година.
За Съвета
Председател
R. ŽERJAV
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ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската космическа агенция и Европейския съюз относно сигурността и обмена на
класифицирана информация
ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ,
наричана по-долу „ЕКА“, представлявана от своя генерален директор,
и
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,
наричан по-долу „ЕС“, представляван от председателството на Съвета на Европейския съюз,
наричани по-долу „страните“,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за Европейския съюз,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Конвенцията за създаване на Европейска космическа агенция, подписана в Париж на 30 май
1975 г. и влязла в сила на 30 октомври 1980 г.,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между държавите, които са страни по Конвенцията за създаване на Европейска
космическа агенция, и Европейската космическа агенция относно защитата и обмена на класифицирана информация,
подписано в Париж на 19 август 2002 г. и влязло в сила на 20 юни 2003 г.,
КАТО ОТЧИТАТ, че ЕКА и ЕС споделят целите за повишаване на собствената им сигурност по всички възможни начини,
КАТО ОТЧИТАТ, че между ЕКА и ЕС следва да се развие сътрудничество по въпроси от общ интерес, свързани със
сигурността, и че на 22 май 2007 г. Съветът на Европейския съюз и Съветът на ЕКА одобриха резолюция относно
Европейската космическа политика, в която се подчертава, inter alia, необходимостта от подобряване на взаимодействието
в областта на сигурността,
КАТО ОТЧИТАТ, че в този контекст съществува постоянна необходимост от обмен на класифицирана информация между
ЕКА и ЕС,
КАТО ПРИЗНАВАТ, че цялостното и ефективно консултиране и сътрудничество може да наложи достъп до класифицирана
информация на ЕКА и ЕС, както и обмен на класифицирана информация между тях,
КАТО ОСЪЗНАВАТ, че подобен достъп и обмен на класифицирана информация изискват подходящи мерки за сигурност,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
За изпълнение на целите за укрепване на сигурността на всяка
една от страните по всички възможни начини Споразумението
между Европейската космическа агенция и Европейския съюз
относно сигурността и обмена на класифицирана информация
(наричано по-долу „споразумението“) се прилага за класифи
цирана информация, определена в член 2, която е предоставена
или разменена между страните.
Член 2
За целите на настоящото споразумение „класифицирана
информация“ означава всякаква информация (а именно знание,

което може да бъде съобщено под всякаква форма) или материал,
включително документи, определени от всяка една от страните с
цел изискване на защита срещу непозволено разгласяване, която
се обозначава като такава с класификация за сигурност (наричана
по-долу „класифицирана информация“).

Член 3
За целите на настоящото споразумение,

а) „ЕКА“ означава Европейската космическа агенция;
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б) „ЕС“ означава Съвета на Европейския съюз (наричан по-долу
„Съветът“), генералния секретар/върховен представител и гене
ралния секретариат на Съвета, и Комисията на Европейските
общности (наричана по-долу „Европейската комисия“).

14.8.2008 г.

отношение на някои категории информация, свързани с
техните оперативни изисквания.
Член 6

Член 4
Всяка от страните:
а) пази и съхранява класифицирана информация по настоящото
споразумение, предоставена от една от страните на другата
или разменена между тях;
б) гарантира, че предоставена или разменена класифицирана
информация по настоящото споразумение запазва класифи
кацията за сигурност, дадена ѝ от предоставящата страна.
Получаващата страна пази и съхранява подобна класифи
цирана информация съгласно разпоредбите, определени в
собствените ѝ нормативни документи относно сигурността
на класифицираната информация с равностойна класификация
за сигурност, съгласно посоченото в договореностите за
сигурност, които предстои да се установят съгласно член 11;
в) не използва подобна класифицирана информация по
настоящото споразумение за цели, различни от установените
от предоставящата страна;
г) не разкрива подобна класифицирана информация по
настоящото споразумение на трети страни или на която и
да е институция или орган на ЕС, които не са посочени в
член 3, без предварителното съгласие на предоставящата
страна;
д) не позволява достъп до подобна класифицирана информация
на физически лица, освен ако не е необходимо те да я знаят
и, при необходимост, ако са преминали проверка за сигурност
до необходимото ниво.

Всяка от страните и нейните органи, определени в член 3 от
настоящото споразумение, гарантират, че разполагат със система
и мерки за сигурност, базирани на основните принципи и
минимални стандарти за сигурност, определени в съответните
законови и подзаконови разпоредби и отразени в договоре
ностите, които предстои да се установят съгласно член 11, с
цел да се гарантира, че към класифицираната информация по
настоящото споразумение се прилага равностойно ниво на
защита.
Член 7
1.
Страните гарантират, че всички лица, които при
изпълнение на служебните си задължения изискват достъп или
чиито задължения или функции им позволяват достъп до класи
фицирана информация, предоставена или разменена съгласно
настоящото споразумение, са преминали изискваната проверка
за сигурност, преди да им бъде предоставен достъп до такава
информация.
2.
Процедурите за преминаване на проверка за сигурност се
изработват така, че да се определи дали дадено лице, като се
вземат предвид неговата лоялност и благонадеждност, може да
има достъп до класифицирана информация.
Член 8
Страните взаимно се подпомагат по отношение на сигурността на
класифицираната информация по настоящото споразумение и по
въпроси от общ интерес в областта на сигурността. Посочените в
член 11 органи провеждат, в рамките на съответните им
задължения, установени съгласно посочения член, взаимни
консултации и проверки за сигурност с цел оценка на ефектив
ността на договореностите за сигурност.
Член 9

Член 5
1.
Класифицирана информация може да се разгласява или
разпространява в съответствие с принципа на контрол от
първоизточника от едната страна — предоставящата страна, на
другата страна — получаващата страна.
2.
Разпространяването или разгласяването на класифицирана
информация на получатели, различни от посочените в член 3,
изисква решение на получаващата страна след писмено съгласие
от предоставящата страна, в съответствие с принципа на контрол
от първоизточника, както е определено в разпоредбите ѝ за
сигурност.
3.
При изпълнението на параграфи 1 и 2 по-горе не е
възможно широко разпространение на информацията, освен
ако страните не установят и съгласуват процедури по

1.

За целите на настоящото споразумение

а) по отношение на ЕС:
цялата кореспонденция се изпраща на Съвета на следния
адрес:
Council of the European Union
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B 1048 Brussels.

Цялата кореспонденция се препраща от главния регистратор
на Съвета до държавите-членки и до Европейската комисия
при спазване на параграф 2.
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б) по отношение на ЕКА,
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5.
По отношение на ЕКА договореностите в областта на сигур
ността, посочени в параграф 1, подлежат на одобрение от
нейния Съвет.

цялата кореспонденция се изпраща на следния адрес:
6.
По отношение на ЕС договореностите в областта на сигур
ността, посочени в параграф 1, подлежат на одобрение от
Комитета за сигурност на Съвета.

ESA Security Office
Via Galileo Galilei
I-00044 Frascati.

2.
По изключение кореспонденция от едната страна, която е
достъпна само за определени компетентни служители, органи
или служби на тази страна, може по оперативни причини да
се адресира и да е достъпна само за определени компетентни
служители, органи или служби на другата страна, специално
посочени като получатели, като се взема предвид тяхната компе
тентност и съгласно принципа „необходимост да се знае“. По
отношение на ЕС тази кореспонденция се предава чрез главния
регистратор на Съвета или главния регистратор на Дирекцията за
сигурност на Европейската комисия, когато е адресирана до
Европейската комисия. По отношение на ЕКА подобна кореспон
денция се предава чрез службата за сигурност на ЕКА.

Член 10
Генералният директор на ЕКА, генералният секретар на Съвета и
членът на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на
сигурността, следят за прилагането на настоящото споразумение.

Член 11
1.
За целите на прилагането на настоящото споразумение
между трите органа, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се уста
новяват договорености в областта на сигурността с оглед опре
деляне на стандартите за взаимна защита и опазване на сигур
ността на класифицираната информация, предоставена или
разменена по настоящото споразумение.

2.
Службата за сигурност на ЕКА под ръководството на гене
ралния директор на ЕКА разработва договореностите за
сигурност с оглед защита и опазване на сигурността на класифи
цираната информация, предоставена на или разменена с ЕКА по
настоящото споразумение.

3.
Службата за сигурност на генералния секретариат на
Съвета под ръководството и от името на генералния секретар
на Съвета, действащ от името на Съвета и под негов контрол,
разработва тези договорености с оглед защита и опазване на
класифицираната информация, предоставена на или разменена
с Европейския съюз съгласно настоящото споразумение.

4.
Дирекцията за сигурност на Европейската комисия,
действаща под ръководството на члена на Комисията,
отговарящ за въпросите на сигурността, разработва договоре
ностите в областта на сигурността за защита и опазване на класи
фицирана информация, предоставена или разменена в рамките на
Европейската комисия и нейните помещения съгласно
настоящото споразумение.

Член 12
Органите, посочени в член 11, създават процедури, които да
бъдат следвани в случай на доказано или предполагаемо
нарушение по отношение на класифицираната информация по
настоящото споразумение, включително нотифициране на
другата страна за обстоятелствата и предприетите действия.

Член 13
Всяка страна поема своите разходи по прилагане на настоящото
споразумение.

Член 14
Преди предоставянето или обмена на класифицирана
информация по настоящото споразумение между страните посо
чените в член 11 органи, отговарящи за сигурността, следва да са
потвърдили, че получаващата страна е в състояние да пази и
съхранява информацията по настоящото споразумение по
начин, съответстващ на договореностите, които предстои да се
установят съгласно посочения член.

Член 15
Настоящото споразумение не възпрепятства страните да сключват
други споразумения, свързани с предоставянето и обмена на
класифицирана информация, за която се прилага настоящото
споразумение, при условие че не противоречат на разпоредбите
на настоящото споразумение.

Член 16
Всякакви различия между ЕКА и ЕС, възникващи от тълкуването
или прилагането на настоящото споразумение, са предмет на
преговори между страните.

Член 17
1.
Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от
първия месец след датата, на която страните се нотифицират
взаимно за изпълнението на вътрешните процедури, необходими
за тази цел.

2.
Всяка от страните уведомява другата страна относно
всякакви промени в нейните законови и подзаконови
разпоредби, които биха могли да засегнат защитата на класифи
цираната информация, посочена в настоящото споразумение.

L 219/62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3.
Настоящото споразумение може да бъде преразгледано с цел обмисляне на евентуални изменения по
искане на всяка една от страните.
4.
Всякакво изменение на настоящото споразумение се извършва само писмено и по взаимно съгласие от
страните. То влиза в сила след взаимна нотификация, както е предвидено в параграф 1.
Член 18
Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от едната страна чрез писмено известие за денонсиране,
изпратено до другата страна. Подобно денонсиране поражда действие шест месеца след получаването на
нотификацията от другата страна, но не засяга задълженията, поети съгласно разпоредбите на настоящото
споразумение. По-специално цялата класифицирана информация, предоставена или разменена съгласно
настоящото споразумение, продължава да бъде защитена в съответствие с изложените тук разпоредби.
В доказателство за което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписват настоящото спора
зумение.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2008 година в два екземпляра на английски език.
За Европейския съюз

За Европейската космическа агенция

Генерален секретар

Генерален директор

J. SOLANA MADARIAGA

J.-J. DORDAIN

14.8.2008 г.

14.8.2008 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
от 23 юли 2008 година
за назначаване на съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности
(2008/668/ЕО, Евратом)
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

РЕШИХА:

Член 1
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 224 от него,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия, и по-специално член 140 от него,
като имат предвид, че:
Съгласно членове 5 и 7 във връзка с член 47 от Протокола
относно статута на Съда на Европейските общности и вследствие
на оставката на г-н John D. COOKE следва да бъде назначен
един съдия в Първоинстанционния съд на Европейските
общности за остатъка от мандата на г-н John D. COOKE, а
именно до 31 август 2013 г.,

Г-н Kevin O’HIGGINS се назначава за съдия в Първоинстан
ционния съд на Европейските общности за периода от
1 септември 2008 г. до 31 август 2013 г.
Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз. Съставено в Брюксел на 23 юли 2008 година.
Съставено в Брюксел на 23 юли 2008 година.
Председател
P. SELLAL
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СПОРАЗУМЕНИЯ

СЪВЕТ
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Сейшели
Европейската общност и правителството на Република Сейшели се уведомиха взаимно, съответно на
28 февруари 2007 г. и 24 юли 2008 г., за приключването на процедурите, необходими за влизане в
сила на споразумението (1).
Вследствие на това споразумението влезе в сила на 24 юли 2008 г. съгласно член 16 от него.

(1) ОВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 1.

14.8.2008 г.

14.8.2008 г.
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III
(Актове, приети по силата на Договора за ЕС)

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
РЕШЕНИЕ 2008/669/ОВППС НА СЪВЕТА
от 16 юни 2008 година
за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Гвинея-Бисау относно
статута на мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в
Република Гвинея-Бисау
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 24 от него,
като взе предвид препоръката на председателството,

РЕШИ:

Член 1
Одобрява от името на Европейския съюз Споразумението между
Европейския съюз и Република Гвинея-Бисау относно статута на
мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в
областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау.

като има предвид, че:
(1)

(2)

На 19 ноември 2007 г. Съветът сметна за уместно да се
предприеме действие в рамките на Европейската политика
за сигурност и отбрана (ЕПСО) в контекста на реформата в
областта на сигурността (РОС) в Гвинея-Бисау, в съот
ветствие със и в допълнение на Европейския фонд за
развитие и другите дейности на Общността.
След разполагането на втора мисия на ЕС за установяване
на факти през октомври 2007 г., на 10 декември 2007 г.
Съветът одобри Обща концепция за потенциално действие
в рамките на ЕПСО в подкрепа на извършваната от
Гвинея-Бисау РОС.

(3)

На 12 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие
2008/112/ОВППС относно мисията на Европейския съюз
в подкрепа на реформата в областта на сигурността в
Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1).

(4)

Договорено е споразумение между Европейския съюз и
Република Гвинея-Бисау относно статута на мисията на
Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта
на сигурността в Република Гвинея-Бисау.

(5)

Споразумението следва да бъде одобрено,

(1) ОВ L 40, 14.2.2008 г., стр. 11.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото
решение (2).
Член 2
Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/ата,
упълномощено/и да подпише/ат споразумението, с което да
обвърже/ат Европейския съюз (3).
Член 3
Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.
Член 4
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2008 година.
За Съвета
Председател
D. RUPEL

(2) Стр. 66 от настоящия брой на Официален вестник.
(3) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат
на Съвета.
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14.8.2008 г.

ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейския съюз и Република Гвинея-Бисау относно статута на мисията на Европейския
съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „ЕС“,
от една страна, и
РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ, наричана по-долу „приемащата държава“,
от друга страна,
наричани по-долу заедно „страните“,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД:
— размяната на писма между генералния секретар/върховен представител за общата външна политика и политика на
сигурност г-н Javier Solana и негово превъзходителство президента на Република Гвинея-Бисау г-н João Bernardo Vieira
по отношение на възможна мисия на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република
Гвинея-Бисау,
— Съвместно действие 2008/112/ОВППС на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в
подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1),
— че настоящото споразумение няма да засегне правата и задълженията на страните по международни споразумения и
други инструменти за създаване на международни съдилища и трибунали, включително Статута на Международния
наказателен съд,
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Обхват и определения
1.
Настоящото споразумение се прилага за мисията на Евро
пейския съюз и нейния личен състав.

2.
Настоящото споразумение се прилага само в рамките на
територията на приемащата държава.

3.

За целите на настоящото споразумение:

а) „EU SSR Guinea-Bissau“ означава мисия на ЕС в приемащата
държава,
създадена
със
Съвместно
действие
2008/112/ОВППС, включително нейните съставни елементи,
военни сили, части, щаб и личен състав, разположени на
територията на приемащата държава и зачислени към EU
SSR Guinea-Bissau;
(1) ОВ L 40, 14.2.2008 г., стр. 11.

б) „ръководител на мисията“ означава ръководителя на мисията
EU SSR Guinea-Bissau, определен от Съвета на Европейския
съюз;
в) „личен състав на EU SSR“ означава ръководителя на мисията,
личния състав, командирован от държавите-членки и инсти
туциите на ЕС, както и от държави извън ЕС, поканени от ЕС
да участват в EU SSR Guinea-Bissau, международните
служители, назначени на договорна основа от EU SSR
Guinea-Bissau, разположени за подготовка, подкрепа и
изпълнение на мисията, както и командирования в рамките
на мисията личен състав от изпращаща държава или
институция на ЕС. Тук не се включват търговските
контрагенти и наетият на място личен състав;
г) „щаб“ означава главния щаб на EU SSR Guinea-Bissau в
Бисау;
д) „изпращаща държава“ означава всяка държава-членка на ЕС
или държава извън ЕС, която е командировала личен състав в
EU SSR Guinea-Bissau;
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е) „бази“ означава всички сгради, помещения и терени,
необходими за провеждането на дейностите на EU SSR
Guinea-Bissau, както и за настаняването на личния състав
на EU SSR Guinea-Bissau;
ж) „личен състав, нает на място“ означава членовете на личния
състав, които са граждани на или пребивават постоянно в
приемащата държава.

L 219/67

2.
Приемащата страна улеснява влизането и напускането на
територията ѝ от EU SSR Guinea-Bissau и от личния състав на
EU SSR Guinea-Bissau. С изключение на паспортния контрол
при влизане и напускане на територията на приемащата
държава, личният състав на EU SSR Guinea-Bissau, след пред
ставяне на доказателство за членство в мисията, е освободен от
прилагането на разпоредбите относно паспортния и митническия
контрол, визови и имиграционни разпоредби, както и всяка
форма на имиграционни проверки в рамките на територията
на приемащата държава.

Член 2
Общи разпоредби
1.
EU SSR Guinea-Bissau и личният състав на EU SSR
Guinea-Bissau спазват законите и подзаконовите актове на прие
мащата държава и се въздържат от всякакви действия или
дейности, които са несъвместими с целите на мисията.
2.
EU SSR Guinea-Bissau е независима по отношение на
изпълнението на своите функции съгласно настоящото спора
зумение. Приемащата държава спазва единния и международен
характер на EU SSR Guinea-Bissau.
3.
Ръководителят на мисията редовно информира правител
ството на приемащата държава за числеността на личния
състав на EU SSR Guinea-Bissau, разположен на територията
на приемащата държава.
Член 3
Идентификация
1.
Членовете на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau се
снабдяват и се идентифицират с идентификационна карта на EU
SSR Guinea-Bissau, която те са задължени да носят постоянно.
На съответните органи на приемащата държава се предоставя
образец на идентификационната карта на EU SSR Guinea-Bissau.

3.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau е освободен от
прилагането на разпоредбите на приемащата държава, уреждащи
регистрацията и контрола на чужди граждани, но личният
състав не придобива право на постоянно пребиваване или место
живеене на територията на приемащата държава.
4.
Имуществото и транспортните средства на EU SSR GuineaBissau, влизащи, преминаващи транзитно или излизащи от тери
торията на приемащата държава в подкрепа на мисията, се осво
бождават от всякакви изисквания за представяне на инвентарни
списъци или други митнически документи, както и от всякакви
проверки.
5.
Използваните в подкрепа на мисията превозни и въздухо
плавателни средства не подлежат на местните изисквания за
издаване на свидетелство или регистрация. Съответните между
народни стандарти и нормативни изисквания продължават да се
прилагат. Ако е необходимо, се сключват допълнителни догово
рености в съответствие с член 19.

2.
Превозните средства и другите транспортни средства на EU
SSR Guinea-Bissau носят отличителна идентификационна
маркировка и/или регистрационни номера на EU SSR GuineaBissau, които се съобщават на съответните органи на приемащата
държава.

6.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau може да
управлява моторни превозни средства, плавателни съдове и
въздухоплавателни средства на територията на приемащата
държава, при условие че притежава валидно национално или
международно свидетелство за управление на превозно
средство, за правоспособност за капитан на кораб или за
пилот, според случая. Приемащата държава признава, без да
налага данъци или такси, валидността на свидетелствата за управ
ление на превозни средства или разрешителните, притежавани от
личния състав на EU SSR Guinea Bissau.

3.
EU SSR Guinea-Bissau има право да поставя знамето на ЕС
в главния си щаб и другаде, самостоятелно или заедно със
знамето на приемащата държава, съобразно решението на ръко
водителя на мисията. Националните флагове и отличията на
националните елементи, влизащи в състава на EU SSR Guinea
Bissau, могат да се поставят на видно място в помещенията на
EU SSR Guinea Bissau, на превозни средства и униформи,
съобразно решението на ръководителя на мисията.

7.
EU SSR Guinea-Bissau и личният състав на EU SSR
Guinea-Bissau, заедно с техните превозни, въздухоплавателни и
други транспортни средства, оборудване и доставки, се прид
вижват свободно и неограничено на територията на приемащата
държава, включително в нейното териториално море и въздушно
пространство. Ако е необходимо, се сключват допълнителни
договорености в съответствие с член 19.

Член 4
Преминаване на границите и движение в рамките на
територията на приемащата държава
1.
Личният състав, имуществото и транспортните средства на
EU SSR Guinea-Bissau пресичат границата на приемащата
държава през официалните гранични контролно-пропускателни
пунктове, през морските пристанища и през международните
въздушни коридори.

8.
За целите на мисията, когато личният състав на EU SSR
Guinea-Bissau и местният личен състав, нает от EU SSR GuineaBissau, извършват служебни пътувания, те могат да използват
пътища, мостове, фериботи, летища и пристанища, без да
заплащат мита, такси, пътни такси, данъци и други налози. EU
SSR Guinea-Bissau не се освобождава от заплащането на такси в
разумен размер за поискани и ползвани услуги, при условията,
прилагани за услугите, предоставяни на личния състав на прие
мащата държава.
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Член 5
Привилегии и имунитети на EU SSR Guinea-Bissau,
предоставени от приемащата държава
1.
Помещенията на EU SSR Guinea-Bissau са неприкос
новени. Представителите на приемащата държава не влизат в
тях без съгласието на ръководителя на мисията.
2.
Помещенията на EU SSR Guinea-Bissau, тяхното обза
веждане и друго имущество, както и транспортните ѝ средства
се ползват с имунитет срещу претърсване, реквизиция, запор и
други мерки на принудително изпълнение.
3.
EU SSR Guinea-Bissau, нейното движимо и недвижимо
имущество, независимо къде се намират и от кого се владеят,
се ползват с имунитет по отношение на всяка форма на съдебен
процес.
4.
Архивите и документацията на EU SSR Guinea-Bissau са
неприкосновени по всяко време и навсякъде.
5.
Официалната кореспонденция на EU SSR Guinea-Bissau е
неприкосновена. „Официална кореспонденция“ означава всяка
кореспонденция, свързана с мисията и нейните функции.
6.
По отношение на закупени и внесени стоки, предоставени
услуги и помещения, използвани от EU SSR Guinea-Bissau за
целите на мисията, EU SSR Guinea-Bissau се освобождава от
всякакви държавни, регионални и общински налози, данъци и
такси с подобен характер. EU SSR Guinea-Bissau не се осво
бождава от налози, данъци и такси, които представляват
плащане за предоставени услуги.
7.
Приемащата държава позволява внасянето на стоки за
мисията и ги освобождава от всякакви мита, такси, пътни
такси, данъци и други подобни налози, различни от таксите за
съхранение, за превоз и други предоставени услуги.
Член 6
Привилегии и имунитети на личния състав на EU SSR
Guinea-Bissau, предоставени от приемащата държава
1.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau не подлежи на
арест или задържане под каквато и да е форма.
2.
Документите, кореспонденцията и имуществото на личния
състав на EU SSR Guinea-Bissau са неприкосновени, освен в
случай на мерки на принудително изпълнение, които са
разрешени съгласно параграф 6.
3.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau се ползва с
имунитет от наказателната юрисдикция на приемащата
държава при всякакви обстоятелства. Имунитетът на личния
състав на EU SSR Guinea-Bissau по отношение на наказателната
юрисдикция може да бъде снет от съответната изпращаща
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държава или институция на ЕС, според случая. Подобно
снемане на имунитет винаги следва да бъде изрично.

4.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau се ползва с
имунитет от гражданската и административната юрисдикция на
приемащата държава по отношение на устни или писмени изка
звания, както и на всякакви действия, предприети от него в
изпълнение на неговите официални функции. Когато пред съд
на приемащата държава се образува гражданско производство
срещу член на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau, ръко
водителят на мисията и компетентният орган на изпращащата
държава или институция на ЕС се нотифицират незабавно. Преди
началото на съдебното производство ръководителят на мисията и
компетентният орган на изпращащата държава или съответната
институция на ЕС удостоверяват за съда дали въпросното
действие е извършено от член на личния състав на EU SSR
Guinea-Bissau при изпълнението на официалните му функции.
Ако действието е извършено в изпълнение на официални
функции, не се образува производство и се прилагат разпо
редбите на член 16. Ако действието не е извършено в
изпълнение на официални функции, производството може да
продължи. Удостоверяването от страна на ръководителя на
мисията и на компетентния орган на изпращащата държава
или на съответната институция на ЕС има задължителен
характер за юрисдикцията на приемащата държава, която не
може да го оспорва.

Ако член на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau образува
съдебно производство, това го лишава от правото да се позовава
на имунитета по отношение на юрисдикцията при предявяване
на иск/жалба, пряко свързан/а с основния иск/жалба.

5.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau не е задължен да
дава свидетелски показания.

6.
Спрямо членовете на личния състав на EU SSR GuineaBissau не могат да се предприемат никакви мерки на прину
дително изпълнение, освен ако срещу тях не е образувано граж
данско производство, което не е свързано с официалните им
функции. Имуществото на членовете на личния състав на EU
SSR Guinea-Bissau, за което ръководителят на мисията
удостовери, че е необходимо за изпълнението на техните
официални функции, не може да бъде изземвано в изпълнение
на присъда, съдебно решение или заповед. При граждански
производства личният състав на EU SSR Guinea Bissau не
подлежи на ограничения на личната свобода или други ограни
чителни мерки.

7.
Имунитетът на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau по
отношение на юрисдикцията на приемащата държава не го осво
бождава от юрисдикциите на съответните изпращащи държави.

8.
По отношение на услугите, предоставени на EU SSR
Guinea-Bissau, личният състав на EU SSR Guinea-Bissau се осво
бождава от прилагането на разпоредбите за социална сигурност,
които могат да са в сила в приемащата държава.
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9.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau се освобождава
от всякакви форми на данъчно облагане в приемащата държава
на заплатите и възнагражденията, плащани му от EU SSR
Guinea-Bissau или от съответната изпращаща държава, както и
на други доходи, получени извън приемащата държава.
10.
В съответствие със законите и подзаконовите актове,
които може да приеме, приемащата държава разрешава
внасянето на стоки за лично ползване от личния състав на EU
SSR Guinea-Bissau и ги освобождава от всякакви мита, данъци и
други такси освен таксите за съхранение, транспортиране и други
подобни услуги. Приемащата държава също така разрешава
износа на подобни стоки. По отношение на стоките и
услугите, закупени на местния пазар, личният състав на EU
SSR Guinea-Bissau се освобождава от заплащане на данък
добавена стойност и данъци съгласно законите на приемащата
страна.
11.
Личният багаж на членовете на личния състав на EU SSR
Guinea-Bissau се освобождава от проверки, освен ако няма
сериозни основания да се предполага, че съдържа предмети,
които не са предназначени за лично ползване от членовете на
личния състав на EU SSR Guinea-Bissau, или предмети, чийто
внос или износ е забранен от закона или контролиран от разпо
редбите за карантина в приемащата държава. В такъв случай
проверката се извършва само в присъствието на съответния
член на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau или на упъл
номощен представител на EU SSR Guinea-Bissau.
Член 7
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конкретни разпоредби, предложени от приемащата държава, се
съгласуват с ръководителя на мисията преди изпълнението им.
Приемащата държава разрешава и осигурява безплатна подкрепа
на дейностите, свързани с медицинската евакуация на личния
състав на EU SSR Guinea-Bissau. Ако е необходимо, се
сключват допълнителни договорености в съответствие с член 19.
Член 10
Униформа
1.
Личният състав на EU SSR Guinea-Bissau носи национална
униформа или цивилно облекло с идентификация на EU SSR
Guinea-Bissau.
2.
Носенето на униформа се подчинява на правила, издадени
от ръководителя на мисията.
Член 11
Сътрудничество и достъп до информация
1.
Приемащата държава оказва пълно сътрудничество и
подкрепа на EU SSR Guinea-Bissau и на личния състав на EU
SSR Guinea-Bissau.
2.
При искане и при необходимост за изпълнението на
мисията на EU SSR Guinea-Bissau приемащата държава
предоставя ефективен достъп на личния състав на EU SSR
Guinea-Bissau до:

Личен състав, нает на място

а) сгради, помещения, места и официални превозни средства,
които са под контрола на приемащата държава;

Личният състав, нает на място, се ползва с привилегии и
имунитети само доколкото такива са признати от приемащата
държава. Приемащата държава обаче упражнява юрисдикцията
си над членовете на наетия на място личен състав по такъв
начин, че да не се намесва неоснователно в изпълнението на
функциите на мисията.

б) документи, материали и информация, които са под неин
контрол и са от значение за мандата на EU SSR GuineaBissau.

Член 8
Наказателна юрисдикция
Компетентните органи на дадена изпращаща държава имат право
да упражняват на територията на приемащата държава всички
правомощия на наказателна и дисциплинарна юрисдикция,
дадени им от законодателството на изпращащата държава по
отношение на всеки член от личния състав на EU SSR
Guinea-Bissau, подчинен на това законодателство на изпра
щащата държава.
Член 9
Сигурност
1.
Приемащата държава поема със собствени ресурси пълната
отговорност за сигурността на личния състав на EU SSR GuineaBissau.
2.
За тази цел приемащата държава взема всички необходими
мерки за защита, безопасност и сигурност на EU SSR GuineaBissau и личния състав на EU SSR Guinea-Bissau. Всички

Ако е необходимо, се сключват допълнителни договорености в
съответствие с член 19.
3.
Ръководителят на мисията и приемащата държава
провеждат редовни консултации и вземат подходящи мерки, за
да гарантират тясна и взаимна връзка на всяко подходящо ниво.
Приемащата държава може да назначи служител за връзка с EU
SSR Guinea-Bissau.
Член 12
Подкрепа от приемащата държава и сключване на
договори
1.
Приемащата държава се съгласява, ако бъде поискано, да
подпомага EU SSR Guinea-Bissau при намирането на подходящи
помещения.
2.
Ако се изисква и при наличност, приемащата държава
предоставя безплатно помещения, които са нейна собственост,
и помещения, които са собственост на частни юридически
лица, доколкото такива помещения са необходими за осъществя
ването на административните и оперативните дейности на EU
SSR Guinea-Bissau.
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3.
В рамките на своите средства и възможности приемащата
държава съдейства при подготовката, установяването, изпъл
нението и подпомагането на мисията, включително чрез предос
тавянето на съвместно използване на помещения и оборудване на
експертите на EU SSR Guinea-Bissau.

4.
Съдействието и подпомагането на мисията от страна на
приемащата държава се предоставят при същите условия, които
са предвидени за съдействие и подпомагане на личния състав на
приемащата държава.

5.
Правото, приложимо към договорите, сключени от EU SSR
Guinea-Bissau в приемащата държава, се определя в самите
договори.

6.
Договорът може да предвижда, че процедурата за уреждане
на спорове, посочена в член 16, параграфи 3 и 4, се прилага за
спорове, възникващи при прилагането на договора.

Член 13
Промени в помещенията
EU SSR Guinea-Bissau е упълномощена да строи, променя или
изменя по друг начин помещенията, необходими с оглед на
оперативните ѝ изисквания.

Приемащата държава не изисква от EU SSR Guinea-Bissau обез
щетение за подобни строежи, промени или изменения.

Член 14
Починали членове на личния състав на EU SSR GuineaBissau
1.
Ръководителят на мисията има право да поема разходите и
да урежда по подходящ начин репатрирането на починали
членове на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau, както и
на личното им имущество.

2.
Аутопсия на починали членове на личния състав на EU
SSR Guinea-Bissau не може да се извършва без съгласието на
изпращащата държава и в отсъствието на представител на EU
SSR Guinea-Bissau и/или на съответната държава.

3.
Приемащата държава и EU SSR Guinea-Bissau си
сътрудничат в максимална степен за бързото репатриране на
починали членове на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau.

Член 15
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на приемащата държава с оглед избягване на конфликти при
използването на съответните честоти. Приемащата държава
предоставя безплатен достъп до честотния спектър.

2.
EU SSR Guinea-Bissau има право на неограничена кому
никация по радио (включително сателитно, мобилно и
преносимо радио), телефон, телеграф, факс и други средства,
както и право да инсталира необходимото оборудване за
поддръжка на тези комуникации във и между помещенията на
EU SSR Guinea-Bissau, включително поставяне на кабели и
наземни линии за целите на операцията.

3.
В рамките на своите собствени помещения EU SSR GuineaBissau може да осигурява подходящите условия за изпращането
на поща, адресирана от и до EU SSR Guinea-Bissau и/или
личния състав на EU SSR Guinea-Bissau.

Член 16
Искове в случай на смърт, телесни повреди, вреди и
загуби
1.
EU SSR Guinea-Bissau и членовете на личния състав на EU
SSR Guinea-Bissau не носят отговорност за вреди или загуби на
гражданско или държавно имущество, свързани с оперативните
нужди или причинени от дейности, свързани с граждански
безредици или защита на EU SSR Guinea-Bissau.

2.
С оглед постигането на приятелско уреждане исковете за
вреди или загуби на гражданско или държавно имущество, които
не са обхванати от параграф 1, както и исковете при смърт или
телесна повреда на лице и за вреди или загуби на имущество на
EU SSR Guinea-Bissau се предават на EU SSR Guinea-Bissau
чрез компетентните органи на приемащата държава, когато се
отнася за искове, предявени от юридически или физически
лица от приемащата държава, или на компетентните органи на
приемащата държава, когато се отнася за искове, предявени от
EU SSR Guinea-Bissau.

3.
Когато не може да се постигне приятелско уреждане, искът
се подава до комисия по исковете, състояща се от равен брой
представители на EU SSR Guinea-Bissau и на приемащата
държава. Уреждането на исковете става по общо съгласие.

4.
Когато в рамките на комисията по исковете не може да се
постигне задоволително решение, споровете:

а) за искове до 40 000 EUR включително се разрешават с
дипломатически средства между приемащата държава и пред
ставители на ЕС;

Комуникации
1.
EU SSR Guinea-Bissau може да инсталира и използва
устройства за радиопредаване и радиоприемане, както и
сателитни системи. Тя си сътрудничи с компетентните органи

б) за искове, надхвърлящи сумата, посочена в буква а), се
отнасят до арбитражен трибунал, чиито решения са
обвързващи.
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5.
Арбитражният трибунал се състои от трима арбитри, като
приемащата държава посочва един арбитър, EU SSR GuineaBissau посочва един арбитър, а третият се определя съвместно
от приемащата държава и EU SSR Guinea-Bissau. Когато едната
от страните не посочи арбитър в рамките на два месеца или
когато между приемащата държава и EU SSR Guinea-Bissau не
може да се постигне съгласие за третия арбитър, въпросният
арбитър се назначава от председателя на Съда на Европейските
общности.
6.
EU SSR Guinea-Bissau и административните органи на
приемащата държава се договарят за необходимите админи
стративни мерки за определяне на общите условия на работа
на комисията по исковете и на арбитражния трибунал, прило
жимите в рамките на тези органи процедури и условията за
предявяване на искове.
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2.
Никоя разпоредба от настоящото споразумение няма за цел
и не може да се разглежда като дерогация от правата на
държава-членка на ЕС или на друга държава, участваща в EU
SSR Guinea-Bissau, които могат да бъдат дадени по силата на
други споразумения.
Член 19
Изпълнителни договорености
За целите на прилагането на настоящото споразумение въпросите
от оперативен, административен и технически характер могат да
бъдат предмет на отделни договорености, които да се сключат
между ръководителя на мисията и административните органи на
приемащата държава.
Член 20

Член 17

Влизане в сила и прекратяване

Връзка и спорове

1.
Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подпис
ването му и остава в сила до датата на напускане на последния
член на личния състав на EU SSR Guinea-Bissau, съгласно ноти
фикация от EU SSR Guinea-Bissau.

1.
Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на
настоящото споразумение, се разглеждат съвместно от предста
вители на EU SSR Guinea-Bissau и на компетентните органи на
приемащата държава.
2.
Ако не бъде постигнато предварително споразумение,
споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото
споразумение се уреждат изключително чрез дипломатически
средства между приемащата държава и представители на ЕС.
Член 18
Други разпоредби
1.
Когато настоящото споразумение се отнася до привилегии,
имунитети и права на EU SSR Guinea-Bissau и на личния състав
на EU SSR Guinea Bissau, правителството на приемащата
държава отговаря за тяхното изпълнение и спазване от страна
на съответните местни власти на приемащата държава.

2.
Независимо от параграф 1 разпоредбите, които се съдържат
в член 4, параграф 8, член 5, параграфи 1—3, 6 и 7, член 6,
параграфи 1, 3, 4, 6 и 8—10, членове 13 и 16, се смята, че се
прилагат от датата на разполагане на първия член на личния
състав на EU SSR Guinea-Bissau, ако тази дата е по-ранна от
датата на влизане в сила на настоящото споразумение.
3.
Настоящото споразумение може да се изменя с писмено
споразумение между страните.
4.
Прекратяването на настоящото споразумение не засяга
правата и задълженията, произтичащи от изпълнението на спора
зумението преди неговото прекратяване.

Съставено в Бисау на 11 юли 2008 година в два оригинални екземпляра на португалски език.

За Европейския съюз

За Република Гвинея-Бисау

J.-F. PAROT

M.-C. NOBRE CABRAL
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Поправка на Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно
предприятие ENIAC
(Официален вестник на Европейския съюз L 30 от 4 февруари 2008 г)
На страница 35, приложение — Устав на съвместно предприятие ENIAC, в член 19, параграф 3
вместо:

„В годишният план за изпълнение се определя планът за изпълнение на всички дейности на съвместното
предприятие ENIAC за съответната година, включително планираните покани за предложения и действията,
които следва да бъдат изпълнени чрез покани за предложения (...).“

да се чете: „В годишният план за изпълнение се определя планът за изпълнение на всички дейности на съвместното
предприятие ENIAC за съответната година, включително планираните покани за предложения и действията,
които следва да бъдат изпълнени чрез покани за възлагане на поръчки (...).“
На страница 37, приложение — Устав на съвместно предприятие ENIAC, в член 23, точка 3.4.2
вместо:

„3.4.2. При спазване на задълженията относно поверителността, когато се налага участник в проект да
прехвърли своите задължения за предоставяне на права на достъп, той изпраща предварително
известие относно предвиденото прехвърляне на останалите участници в срок от най-малко 45 дни,
(...).“

да се чете: „3.4.2. При спазване на задълженията относно поверителността, когато се налага участник в проект да
прехвърли своите задължения за предоставяне на права на достъп, той изпраща предварително
известие относно предвиденото прехвърляне (1) на останалите участници в срок от най-малко 45
дни, (...).

___________

(1) Участниците могат, с писмено споразумение, да се съгласят на различен срок или да се откажат от правото
си на предварително известяване в случай на прехвърляне на собствеността от един участник на конкретно
определена трета страна.“

14.8.2008 г.
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14.8.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

Поправка на Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно
предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни
системи
(Официален вестник на Европейския съюз L 30 от 4 февруари 2008 г.)
На страница 66, приложение — Устав на съвместно предприятие ARTEMIS, в член 19, параграф 3, първото изречение
вместо:

„В годишния план за изпълнение се определя планът за изпълнение на всички дейности на съвместното
предприятие ARTEMIS за съответната година, включително планираните покани за предложения и действията,
които следва да бъдат изпълнени чрез покани за предложения.“

да се чете: „В годишния план за изпълнение се определя планът за изпълнение на всички дейности на съвместното
предприятие ARTEMIS за съответната година, включително планираните покани за предложения и действията,
които следва да бъдат изпълнени чрез покани за възлагане на поръчки.“.
На страница 68, приложение — Устав на съвместно предприятие ARTEMIS, в член 23 точка 3.4.2
вместо:

„3.4.2. При спазване на задълженията относно поверителността, когато се налага участник в проект да
прехвърли своите задължения за предоставяне на права на достъп, той изпраща предварително
известие относно предвиденото прехвърляне на останалите участници в срок от най-малко 45 дни,
(…)“

да се чете: „3.4.2. При спазване на задълженията относно поверителността, когато се налага участник в проект да
прехвърли своите задължения за предоставяне на права на достъп, той изпраща предварително
известие относно предвиденото прехвърляне (1) на останалите участници в срок от най-малко 45
дни, (…).

___________

(1) Участниците могат, с писмено споразумение, да се съгласят на различен срок или да се откажат от правото
си на предварително известяване в случай на прехвърляне на собствеността от един участник на конкретно
определена трета страна.“
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