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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1110/2008 НА СЪВЕТА
от 10 ноември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран
чужбина, за да се предотврати възможността тези
дейности да способстват за дейности чувствителни от
гледна точка на разпространението на ядрени оръжия
или за разработване на носители на ядрени оръжия. За
тази цел някои разпоредби на посочената обща позиция
засягат Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвра
тяване използването на финансовата система за целите на
изпирането на пари и финансирането на тероризъм (2).

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално членове 60 и 301 от него,
като взе предвид Обща позиция 2008/652/ОВППС на Съвета от
7 август 2008 година за изменение на Обща позиция
2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу
Иран (1),
(3)

Следва да бъде пояснено, че представянето и предаването
на дадена банка на необходимите документи с цел окон
чателното им прехвърляне на дадено лице, образувание
или структура, които не са включени в списъка, с оглед
извършване на плащания, разрешени по силата на член 9
от Регламент (ЕО) № 423/2007 (3), не представлява
предоставяне на финансови средства по смисъла на член
7, параграф 3 от посочения регламент.

(4)

Регламент (ЕО) № 423/2007 наложи някои ограни
чителни мерки срещу Иран, в съответствие с Обща
позиция 2007/140/ОВППС. Поради това икономическите
оператори са изложени на риска срещу тях да бъдат
предявени искове и затова е необходимо да се осигури
трайна защита на тези оператори срещу искове,
свързани с всякакъв вид договори или други операции,
чието изпълнение би било засегнато от мерките,
наложени съгласно посочения регламент.

(5)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за
създаване на Европейската общност и поради това,
по-специално с цел гарантиране на еднаквото им
прилагане от икономическите оператори във всички
държави-членки, е необходим законодателен акт на
Общността, осигуряващ тяхното изпълнение в Общността.

(6)

Позоваването в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
423/2007 на член 5, параграф 1, буква в) следва да се
промени, за да бъде отразено изменението, въведено с
Регламент (ЕО) № 618/2007 на Съвета от 5 юни
2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007
относно ограничителни мерки срещу Иран (4).

като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Обща позиция 2008/652/ОВППС предвижда допъл
нителни ограничителни мерки, засягащи, inter alia,
лицата и образуванията, чиито активи са замразени;
въздържане от публична финансова помощ, поспециално експортни кредити, гаранции и застраховки, с
оглед избягването на всякаква финансова помощ, която
способства за дейности чувствителни от гледна точка на
разпространението на ядрени оръжия или за разработване
на носители на ядрени оръжия; както и проверка на
товарите за и от Иран на въздухоплавателни средства и
плавателни съдове, притежавани или контролирани от
„Iran Air Cargo“ и „Islamic Republic of Iran Shipping
Line“, доколкото съществуват основателни причини да се
счита, че такова въздухоплавателно средство или
плавателен съд превозва стоки, забранени по силата на
посочената
обща
позиция.
Обща
позиция
2008/652/ОВППС предвижда още забрана на доставката,
продажбата или прехвърлянето на някои артикули,
материали, оборудване, стоки и технологии, които могат
да спомогнат за осъществяване на дейности чувствителни
по отношение на разпространението на ядрени оръжия
или за разработване на носители на ядрени оръжия.
Обща позиция 2008/652/ОВППС призовава държавитечленки, inter alia, да проявяват бдителност по
отношение на дейностите на финансовите институции
под тяхна юрисдикция с всички банки със седалище в
Иран, както и с техните клонове и представителства в

(1) ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.

(2) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(3) ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.
(4) ОВ L 143, 6.6.2007 г., стр. 1.
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(7)

Регламент (ЕО) № 423/2007 следва съответно да бъде
изменен.

(8)

За да се гарантира ефективността на предвидените в
настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила
незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 423/2007 се изменя, както следва:
а) В член 1 се добавят следните букви:
„л) „договор или операция“ означава всяка операция, неза
висимо от формата й и от приложимото към нея законо
дателство, включваща един или повече договори или
подобни задължения между едни и същи или различни
страни; за тази цел терминът „договор“ включва всяка
гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова
и всеки кредит, юридически самостоятелни или не, както
и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща
от подобна операция или свързана с нея;
м) „иск“ означава всеки иск за обезщетение или всеки друг
иск от този вид, като иск за компенсация или иск във
връзка с гаранция, по-специално всеки иск за удължаване
на сроковете или за изплащане на гаранция или обратна
гаранция, по-специално финансова, независимо от формата;
н) „лице, образувание или структура в Иран“ означава:
i) държавата Иран или всеки публичен орган на тази
държава;
ii) всяко физическо лице, което се намира или пребивава
в Иран;
iii) всяко юридическо лице, образувание или структура,
чието седалище се намира в Иран;
iv) всяко юридическо лице, образувание или структура,
пряко или косвено контролирано(а) от едно или
повече от посочените по-горе лица.“

11.11.2008 г.

като важни. Приложение IA съдържа списък на тези
стоки и технологии.“

в) В член 3 се добавя следният параграф:

„1а. За всеки износ, за който се изисква разрешение
съгласно настоящия регламент, разрешението се издава от
компетентните органи на държавата-членка, където е
установен износителят и в съответствие с условията, пред
видени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1334/2000. Разре
шението важи за цялата Общност.“

г) Член 4 се заменя със следния текст:

„Забранява се придобиването, вносът или превоза от Иран на
стоките и технологиите, изброени в приложения I и IА, неза
висимо дали съответният артикул е с произход от Иран или
не“.

д) Вмъква се следният член:

„Член 4а
За да се предотврати пренасянето на стоки и технологии,
изброени в приложения I и IА, товарните самолети и
търговските плавателни съдове, притежавани или контро
лирани от „Iran Air Cargo“ и „Islamic Republic of Iran
Shipping Line“, се изисква да предоставят на компетентните
митнически органи на съответната държава-членка
информация, преди пристигане или преди заминаване, за
всички стоки, които влизат на територията на Общността
или излизат от нея.

Правилата, уреждащи задължението за предоставяне на
информация преди пристигане или преди заминаване, поспециално сроковете, които трябва да се спазват, и данните,
които трябва да се изискат, се определят в съответните
разпоредби относно входните и изходните митнически
манифести, както и относно митническите декларации, в
Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и
на Съвета от 13 април 2005 г. за изменение на Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически
кодекс на Общността (1) и Регламент (ЕО) № 1875/2006 на
Комисията от 18 декември 2006 г. за изменение на Регламент
(ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане
на Регламент (ЕИО) № 2913/92 (2).

б) В член 2, параграф 1, буква а) се добавя следната точка:
„iii) някои други стоки и технологии, които могат да
спомогнат за дейности, свързани с обогатяването, прера
ботването или тежката вода, или да допринесат за разра
ботването на носители на ядрени оръжия или за осъще
ствяване на дейности, свързани с други въпроси, по
които МААЕ е изразила загриженост или е определила

Освен това, „Iran Air Cargo“ и „ Islamic Republic of Iran
Shipping Line“ или техни представители декларират дали
стоките попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) №
1334/2000 или на настоящия регламент, и в случай че
тези стоки подлежат на разрешителен режим, посочват
подробна информация за предоставеното им в тази връзка
разрешение.

11.11.2008 г.
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До 30 юни 2009 г. входните и изходните митнически
манифести и изискваните допълнителни елементи съгласно
посоченото по-горе могат да се представят в писмена форма
чрез използването на търговска, пристанищна или транс
портна информация, при условие че в нея са посочени
необходимите данни. В случай на използване на декларация
за износ, данните, предвидени в приложение 30А към
Регламент (ЕО) № 1875/2006 не се изисква да се посочват
преди 30 юни 2009 г.
Считано от 1 юли 2009 г. изискваните допълнителни
елементи съгласно посоченото по-горе се представят или в
писмена форма, или като се използват входните и изходните
митнически манифести, според случая.
___________
(1) ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.
(2) ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.“

е) Член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.

Забранява се:

а) предоставянето, пряко или косвено, на техническа помощ
по отношение на стоките и технологиите, изброени в
общия списък на военно оборудване на Европейския
съюз или свързано със снабдяването, производството,
поддръжката и използването на стоките, изброени в този
списък, на физически или юридически лица, образувания
или структури, намиращи се в Иран или с цел използване
в тази държава;
б) предоставянето, пряко или косвено, на техническа помощ
или брокерски услуги, по отношение на стоките и техно
логиите, изброени в приложения I и IА, или свързано със
снабдяването, производството, поддръжката и използването
на стоките, изброени в приложения I и IА, на физически
или юридически лица, образувания или структури,
намиращи се в Иран или с цел използване в тази държава;
в) предоставянето на инвестиции на предприятия, които
участват в Иран в производството на стоки и технологии,
изброени общия списък с военно оборудване на Евро
пейския съюз или в приложения I и IА;
г) предоставянето, пряко или косвено, на финансиране или
финансова помощ по отношение на стоките и техно
логиите, изброени в общия списък на военно оборудване
на Европейския съюз или в приложения I и IА, вклю
чително по-специално субсидии, заеми или експортно
кредитно застраховане, за всяка продажба, доставка,
пренасяне или износ на такива стоки или за всяко предос
тавяне на съответна техническа помощ, на физически или
юридически лица, образувания или структури в Иран или
с цел използване в тази държава;
д) участие, съзнателно или доброволно в дейности, имащи за
предмет или последица заобикаляне на забраните,
посочени в букви а)—г).“
ж) В член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:

L 300/3

„1.
Замразяват се всички финансови средства и иконо
мически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията
или структурите, изброени в приложение IV, както и
всички финансови средства и икономически ресурси, прите
жавани, държани или контролирани от тези лица, обра
зувания или структури. Приложение IV включва лицата,
образуванията и структурите, определени от Съвета за
сигурност на ООН или от Комитета по санкциите в съот
ветствие с параграф 12 от Резолюция 1737 (2006) на
Съвета за сигурност на ООН и параграф 7 от Резолюция
1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.“
з) Вмъкват се следните членове:
„Член 11а
1.
Финансовите и кредитните институции, които попадат в
приложното поле на член 18, в рамките на дейностите си с
посочените в параграф 2 финансови и кредитни институции и
с цел да се избегне тези дейности да способстват за осъще
ствяване на дейности чувствителни по отношение на разпро
странението ядрени или за разработване на носители на
ядрени оръжия:
а) проявяват постоянна бдителност по отношение на
движението по сметките, по-специално най-малко
посредством своите програми от мерки за бдителност над
клиентите, и в рамките на задълженията си във връзка с
изпирането на пари и финансирането на тероризма;
б) изискват попълването на всички информационни полета на
платежните нареждания, които се отнасят до наредителя
или до бенефициера на операцията и ако тази информация
не е предоставена, отказват операцията;
в) поддържат всички регистри на операции за период от пет
години и ги предоставят на компетентните национални
органи при поискване;
г) ако подозират или имат основателни причини да
подозират, че средствата са свързани с финансиране на
разпространението на ядрени оръжия, незабавно уведомят
за своите подозрения звеното за финансово разузнаване
(ЗФР) или всеки друг компетентен орган, определен от
съответната държава-членка, както е посочено в интернет
страниците, изброени в приложение III, без да се засягат
членове 5 и 7. ЗФР или този друг компетентен орган
изпълнява ролята на национален център за получаване и
анализ на декларациите за съмнителни операции, свързани
с потенциално финансиране на разпространението на
ядрени оръжия. На ЗФР или на този друг компетентен
орган се осигурява пряк или косвен своевременен достъп
до информацията с финансов, административен и правен
характер, която му е необходима за правилно изпълнение
на неговите функции, които включват по-специално анализ
на декларациите за съмнителни операции.
2.
Мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за
дейностите на финансовите и кредитните институции с:
а) финансовите и кредитните институции със седалище в
Иран, по-специално Bank Saderat;
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б) клоновете и дъщерните дружества, попадащи в
приложното поле на член 18, на кредитни и финансови
институции със седалище в Иран, посочени в приложение
VI;

в) клоновете и дъщерните дружества, непопадащи в
приложното поле на член 18, на кредитни и финансови
институции със седалище в Иран, посочени в приложение
VI;

г) финансовите и кредитните институции, чието седалище не
е в Иран и които не попадат в приложното поле на член
18, но са контролирани от лица и образувания със
седалище в Иран, посочени в приложение VI.

Член 11б
1.
Клоновете и дъщерните дружества на Bank Saderat,
които попадат в приложното поле на член 18, уведомяват
компетентния орган на държавата-членка, в която са уста
новени, както е посочено в интернет страниците от списъка
в приложение III, за всички извършени или получени от тях
парични преводи, за наименованията на страните, за сумата и
датата на транзакцията, в срок от пет работни дни след
извършването или получаването на съответния превод на
средства. Ако информацията е налице, в декларацията
трябва да се уточни естеството на транзакцията и според
случая естеството на стоките, за които се отнася транзакцията
и по-конкретно да се посочи дали става въпрос за стоки,
обхванати от Регламент (ЕО) № 1334/2000 или от
настоящия регламент, и в случай че износът на тези стоки е
подложен на разрешителен режим, да се посочи номерът на
предоставеното разрешение.

2.
При спазване и съобразно договореностите относно
условията за обмена на информация, уведомените компе
тентни органи незабавно предават тези данни, съобразно
потребностите за предотвратяване на всяка транзакция,
способстващи за дейности чувствителни от гледна точка на
разпространението на ядрени оръжия или разработването на
носители на ядрени оръжия, на компетентните органи на
други държави-членки, в които са установени страните по
тези операции.“

и) В член 12, параграф 2 се заменя със следния текст:
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„3.
Предвиденото в членове 11а и 11б доброволно
разкриване, от страна на институция или лице, попадащи в
обхвата на настоящия регламент, или от страна на управля
ващите или служителите на такава институция или лице, на
информацията, посочена в членове 11а и 11б, не поражда
каквато и да било отговорност за институцията или лицето,
управляващите или служителите ѝ (му).“

к) Вмъква се следният член:

„Член 12а
1.
Не се удовлетворява никой иск за обезщетение, нито
който и да е друг иск от този вид, като иск за компенсация
или иск във връзка с гаранция, по-специално иск за удъл
жаване на сроковете или за изплащане на гаранция или
обратна гаранция, по-специално финансова, независимо от
формата, предявен от:

а) лицата, образуванията или структурите, изброени в
приложения IV, V и VI;

б) всички други лица, образувания или структури в Иран,
включително иранското правителство;

в) всички лица, образувания или структури, действащи чрез
или за сметка на едно от тези лица или образувания;

във връзка с договор или операция, чието изпълнение би било
пряко или непряко, изцяло или отчасти засегнато от мерките,
наложени с настоящия регламент.

2.
Изпълнението на договор или операция трябва да се
счита за засегнато от мерките, наложени с настоящия
регламент, когато съществуването или съдържанието на иска
пряко или непряко произтича от тези мерки.

3.
Във всяко производство за изпълнение подаден иск,
тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е
забранено съгласно параграф 1, пада върху лицето, което
иска изпълнение по съответния иск.“

л) В член 15, параграф 1 се добавя следната буква:
„2.
Забраната, посочена в член 5, параграф 1, буква г) и в
член 7, параграф 3, не поражда каквато и да било отго
ворност за съответните физически или юридически лица
или образувания, ако те не са знаели и не са имали осно
вателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в
нарушение на тази забрана.“

й) В член 12 се добавя следният параграф:

„г) изменя приложение VI въз основа на решенията, взети по
отношение на приложения III и IV към Обща позиция
2008/652/ОВППС.“

м) Текстът на приложение I към настоящия регламент се добавя
като приложение IА.
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н) Приложение II се заменя с текста в приложение II към
настоящия регламент.

L 300/5

п) Текстът на приложение IV към настоящия регламент се
добавя като приложение VI.
Член 2

о) Приложение III се заменя с текста в приложение III към
настоящия регламент.

Настоящият регламент влиза в сила в деня, след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Съвета
Председател
B. KOUCHNER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
"ПРИЛОЖЕНИЕ IA
Стоки и технологии, посочени в член 2, параграф 1, буква а), подточка iii)
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
1. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до
описанията на стоки и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2000.
2. Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО)
№ 1183/2007“, отбелязва, че характеристиките на продукта, посочени в колона „Описание“, са извън параметрите,
определени в описанието на стоката с двойна употреба, към която е препратката.
3. Определенията на термини в 'единични кавички' са дадени в техническата бележка към съответната стока.
4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007.

Общи бележки
1. Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на
забрана (включително инсталации), съдържащи една или повече забранени съставни части, когато тези съставни части са
основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.
Внимание: При вземане на решение дали забранената съставна част (забранените съставни части) следва да се
разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и
вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от
забранената съставна част (забранените съставни части) основен елемент на доставяните стоки.
2. Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)
(Да се чете във връзка с раздел IА.Б.)
1. Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или
„използване“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са забранени съгласно част А (Стоки) по-долу, се
забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел IА.Б.
2. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранени стоки, остават забранени,
дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.
3. Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране,
експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен
в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007.
4. Забраните върху прехвърлянето на „технологии“ не се прилагат по отношение нито на информацията, която е „обще
ствено достояние“, нито на „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата
информация за кандидатстване за патент.

IA.A. СТОКИ
A0. Ядрени материали, съоръжения и оборудване

№

IA.A0.001

Описание

Лампи с кух катод, както следва:
a) лампи с кух катод от йод, с прозорци на катода от чист силиций или
кварц
б) лампи с кух катод от уран

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

–
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Описание
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Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A0.005

Съставни части и изпитвателно оборудване за съд на ядрен реактор, различни
от определените в рубрика 0А001, както следва:
1. Салници
2. Вътрешни съставни части
3. Оборудване за поставяне на салници, изпитване и измерване

0A001

IA.A0.006

Системи за откриване на атомни вещества, установяване или количествено
определяне на радиоактивни материали и лъчение от атомен произход и
специално разработени съставни части за тях, различни от определените в
рубрика 0A001.й или 1A004.в

0A001.й
1A004.в

IA.A0.007

Клапани със сифонно уплътнение, изработени от алуминиева сплав или
неръждаема стомана тип 304, 304 L или 316 L.
Забележка: Тази рубрика не касае клапаните със сифонно уплътнение, опре
делени в рубрики 0B001.в.6 и 2A226.

0B001.в.6
2A226

IA.A0.012

Екранирани помещения за манипулиране, съхранение и боравене с
радиоактивни вещества (горещи камери)

0B006

IA.A0.013

„Природен уран“ или „обеднен уран“, или торий под формата метал, сплав,
химическо съединение или концентрат, и всякакъв друг материал, съдържащ
едно или повече от гореспоменатите вещества, различни от определените в
рубрика 0C001.

0C001

A1. Материали, химични продукти, „микроорганизми“ и „токсини“

№

Описание

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A1.001

Разтворител на бис (2-етилхексил) фосфорна киселина (HDEHP или D2HPA)
CAS 298-07-7, в каквото и да е количество, с чистота, най-малко 90 %.

–

IA.A1.002

Флуор газ (CAS 7782-41-4), с чистота, най-малко 95 %.

–

IA.A1.005

Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет
над 100 g флуор на час.
Забележка: Тази рубрика не касае електролитните елементи, определени в
рубрика 1B225.

1B225

IA.A1.008

Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, с първоначална
относителна пропускливост от 120 000 или повече и с дебелина между 0,05
mm и 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани
материали, както следва:
a. въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, прите
жаващи която и да е от следните характеристики:
1. „Относителен модул“ над 10 × 106 m; или
2. „Относителна якост на опън“ над 17 × 104 m;
б. стъклени „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи която и
да е от следните характеристики:
1. „Относителен модул“ над 3,18 × 106 m; или
2. „Относителна якост на опън“ над 76,2 × 103 m;
в. импрегнирани с термореактивна смола, непрекъснати „прежди“, „ровинги“,
„въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително
импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или
нишковидни материали“, различни от определените в рубрика II.A1.010.а
или б.
Забележка: Тази рубрика не касае влакнестите или нишковидни материали,
определени в рубрики 1C010.а, 1C010.б, 1C210.а и 1C210.б.

1C010.a
1C010.б
1C210.a
1C210.б
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Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A1.010

Влакна, импрегнирани със смола или катран (предварително импрегнирани
материали), метални или покрити с въглерод влакна (предварително
формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, както следва:
а) изработени от „влакнести или нишковидни материали“, определени в
рубрика IIA1.009 по-горе;
б) импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни
материали“ (предварително импрегнирани), определени в рубрики
1С010.а, 1С010.б или 1С010.в, за ремонтиране на самолетни
конструкции или ламинати, в които размерът на отделните предварително
импрегнирани листа не е по-голям от 50 × 90 cm;
в) предварително импрегнирани материали, определени в рубрики 1С010.а,
1С010.б или 1С010.в, когато са импрегнирани с фенолни или епоксидни
смоли с температура на преход към стъкло (Tg), по-ниска от 433 K
(160 °C), и температура на втвърдяване, по-ниска от температурата на
преход към стъкло.
Забележка: Тази рубрика не касае влакнести или нишковидни материали,
определени в рубрика 1C010.д.

1C010.д
1C210

IA.A1.011

Усилени силициево-карбидни керамични композитни материали, използваеми
за накрайници, въздухоплавателни средства, изпускателни клапи, използваеми
в „ракетни снаряди“, различни от определените в рубрика 1С107.

1C107

IA.A1.012

Мартензитни стомани, различни от определените в рубрика 1C116 или
1C216, ‚издържащи на‘ максимална якост на опън от 2 050 MPa или
повече при 293 К (20 °С).
Техническа бележка: Фразата „мартензитни стомани издържащи на“, обхваща
мартензитни стомани преди и след топлинна обработка.

1C216

IA.A1.013

Волфрам, тантал, волфрамов карбид, танталов карбид и сплави, притежаващи
и двете дадени по-долу характеристики:
а) във форми с кухини, разположени в цилиндрична или сферична симетрия
(включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 50 mm
и 300 mm; и
б) маса, по-голяма от 5 kg.
Забележка: Тази рубрика не касае волфрама, волфрамовия карбид и сплавите,
определени в рубрика 1C226.

1C226

A2. Обработка на материали

№

IA.A2.001

Описание

Системи за вибрационни изпитания, оборудване и съставни части за тях,
различни от определените в рубрика 2В116:
а) системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка
и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена
система вибрации при средно квадратично отклонение (rms), равно на или
по-голямо от 0,1g в целия диапазон от 0,1 Hz до 2 кHz и придаващи
сила от 50 kN, измерена на ‚празна маса‘, или по-голяма;
б) цифрови контролери, съчетани със специални „програмни продукти“ за
вибрационно изпитване, с „честотна лента в реално време“, по-голяма от
5 kHz, разработени за използване в системи за вибрационни изпитания,
описани в буква а);
в) вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без
свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN,
измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за
вибрационни изпитания, описани в буква а);
г) подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства,
проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система в
състояние да придаде ефективна съчетана сила от 50 kN, измерена на
„празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни
изпитания, описани в буква а).
Техническа бележка: „Празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по
която няма закрепващи устройства или приспосо
бления.

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

2B116
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Описание
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Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A2.004

Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за
осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в
горещи камери, различни от определените в рубрика 2В225, притежаващи
някои от изброените по-долу характеристики:
а) способност за проникване през 0,3 m или по-дебела стена на гореща
камера (проникване през стената); или
б) способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с
дебелина от 0,3 m или повече (преминаване над стената).
Техническа бележка: Манипулаторите с дистанционно управление предават
движенията на човека оператор към механичната
работна ръка, която има устройство за хващане. Те
могат да са от вида водач/подчинен или да се
задвижват с джойстик или клавиатура.

2B225

IA.A2.011

Центрофужни сепаратори с възможности за непрекъснато разделяне без
аерозолно разпространение и изработени от:
1. сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;
2. флуорополимери;
3. стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емай
лирани покрития или стъклени облицовки);
4. никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от
40 %;
5. тантал или танталови сплави;
6. титан или титанови сплави; или
7. Цирконий или циркониеви сплави.
Забележка: Тази рубрика не касае центрофужните сепаратори, определени в
рубрика 2B352.в.

2B352.в

IA.A2.012

Агломерирани метални филтри, изработени от никел или никелова сплав с
тегловно съдържание на никел повече от 40 % .
Забележка: Тази рубрика не касае филтрите, определени в рубрика 2B352.г.

2B352.г

A3. Електроника

№

Описание

Свързан артикул от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A3.001

Източници на постоянен ток с високо напрежение, притежаващи и двете от
следните характеристики:
а) способни да произвеждат непрекъснато в продължение на 8 часа
напрежение от 10 kV или повече, при отдаден ток от 5kW или повече,
със или без спадове; и
б) стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от 4
часа.
Забележка: Тази рубрика не касае източниците на ток, определени в рубрики
0B001.й.5 и 3A227.

3A227

IA.A3.002

Масови спектрометри, различни от описаните в 3A233 или 2B002ж,
способни да измерват йони с маса от 200 атомни единици или по-голяма
и имащи разделителна способност, по-висока от 2 части на 200, както
следва, плюс йонни източници за тях:
а) индуктивно свързани плазмени масови спектрометри (ICP/MS);
б) масови спектрометри с тлеещ разряд (GDMS);
в) масови спектрометри с топлинна йонизация;
г) масови спектрометри с електронно бомбардиране, при които камерата на
източника е изработена от, облицована или покрита с „материали,
устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)“;

3A233
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Свързан артикул от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

д) масови спектрометри с молекулярен лъч, имащи една от следните харак
теристики:
1. камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с
неръждаема стомана или молибден, и е оборудвана с охлаждаща
среда, способна да охлажда до 193 K (-80 °C) или по-ниска темпе
ратура; или
2. камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с
„материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)“;
е) масови спектрометри, снабдени с йонен източник за микрофлуориране,
проектиран за актиниди или техни флуориди.

A6. Сензори и лазери

№

Описание

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A6.001

Пръчки от итрий-алуминиев гранат (YAG)

–

IA.A6.003

Коригиращи системи с динамично чело на вълната, които да се използват с
лазерен лъч с диаметър над 4 mm и специално разработени съставни части за
тях, в това число контролни системи и датчици за определяне на началото на
фазата и „деформиращи се огледала“, включително биморфни огледала.
Забележка: Тази рубрика не касае огледалата, определени в рубрики
6A004.a, 6A005.д и 6A005.е.

6A003

IA.A6.004

Аргонови йонни „лазери“ със средна мощност на изход, равна на или поголяма от 5 W.
Забележка: Тази рубрика не касае аргоновите йонни „лазери“, определени в
рубрики 0B001.ж.5, 6A005 и 6A205.a.

6A005.a.6
6A205.a

IA.A6.006

Регулиращи се полупроводникови „лазери“ и регулиращи се полупровод
никови „лазерни“ решетки с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm,
както и групирани решетки на полупроводникови „лазери“, съдържащи поне
една регулируема полупроводникова „лазерна решетка“ с такава дължина на
вълната.
Забележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.
2. Тази рубрика не касае полупроводниковите „лазери“, определени в
рубрики 0B001.з.6, 6А005.б.

6A005.б

IA.A6.008

„Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната
на изход над 1 000 nm, но не повече от 1 100 nm, и енергия на изход 10 J
на импулс.
Забележка: Тази рубрика не касае „лазерите“ с добавка на неодим (различни
от стъклените), определени в рубрика 6A005.в.2.б.

6A005.в.2

IA.A6.010

Радиационно втвърдени камери или лещи за тях, различни от определените в
рубрика 6A203.в., специално разработени или класифицирани като радиа
ционно втвърдени, за да могат да устоят на обща доза облъчване, по-голяма
от 50 × 103 Gy (силиций) [5 × 106 rad (силиций)] без влошаване на
работата.
Техническа бележка: Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули
на килограм, поета от неекранирана силициева мостра,
когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A203.в
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Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

IA.A6.011

Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни усилватели и осци
латори, притежаващи всички изброени характеристики:
1. работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;
2. средна мощност на изход, по-голяма от 10 W, но ненадвишаваща 30 W;
3. честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и
4. продължителност на импулса, по-малка от 100 ns.
Забележки:
1. Тази рубрика не касае еднорежимните осцилатори.
2. Тази рубрика не касае регулиращите се импулсни матрични лазерни усил
ватели и осцилатори, определени в рубрики 6A205.в, 0B001.ж.5 и
6A005.

6A205.в

IA.A6.012

Импулсни „лазери“ с въглероден диоксид, притежаващи всички изброени подолу характеристики:
1. работещи при дължини на вълните между 9 000 nm и 11 000 nm;
2. честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;
3. средна мощност на изход, по-голяма от 100 W, но ненадвишаваща 500
W; и
4. продължителност на импулса, по-малка от 200 ns.
Забележка: Тази рубрика не касае регулиращите се импулсни матрични
лазерни усилватели и осцилатори с въглероден диоксид, опре
делени в рубрики 6A205.г, 0B001.з.6 и 6A005.г.

6A205.г

IA.Б. ТЕХНОЛОГИИ

№

IA.B.001

Описание

Технологии, необходими за разработването, производството или използването
на продуктите от част IА.А (Стоки) по-горе.

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

–"
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
Стоки и технологии, посочени в член 3
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
1. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до
описанията на стоки и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2000.

2. Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО)
№ 1183/2007“, отбелязва, че характеристиките на продукта, посочени в колона „Описание“, са извън параметрите,
определени в описанието на стоката с двойна употреба, към която е препратката.

3. Определенията на термини в 'единични кавички' са дадени в техническата бележка към съответната стока.

4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007.

Общи бележки
1. Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не
са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато
тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за
други цели.

Внимание: При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) тряб
ва/следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество,
стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да
направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на
доставяните стоки.

2. Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)
(Да се чете във връзка с раздел II.Б.)
1. Продажбата, доставката, преноса или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или
„използване“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ подлежат на контрол съгласно част А (Стоки)
по-долу, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел II.Б.

2. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролирани стоки, продължават да
бъдат предмет на контрол, дори когато са приложими за стоки, които не са контролирани.

3. Мерките за контрол не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране,
експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са контролирани или чиито износ е бил разрешен
в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007.

4. Мерките за контрол върху преноса на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която е „обществено
достояние“, нито на „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата
информация за кандидатстване за патент.

11.11.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/13

II.A. СТОКИ
A0. Ядрени материали, съоръжения и оборудване

№

Описание

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

II.A0.002

Фарадееви изолатори с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

–

II.A0.003

Оптични решетки с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

–

II.A0.004

Оптични влакна с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm с антио
тразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm и с
диаметър на сърцевината, по-голям от 0,4 mm, но без да надхвърля 2 mm.

–

II.A0.008

Плоски, изпъкнали и вдлъбнати огледала, със силно отразяващи или контро
лирани многослойни покрития с дължина на вълната между 500 nm и
650 nm.

0B001.ж.5

II.A0.009

Лещи, поляризатори, полувълнови забавящи пластини, четвъртвълнови
забавящи пластини , лазерни прозорци от силиций или кварц и ротатори,
покрити с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и
650 nm

0B001.ж

II.A0.010

Тръби, тръбопроводи, фланци, фитинги, направени от или облицовани с
никел или никелова сплав, с тегловно съдържание на никел повече от
40 %, различни от определените в рубрика 2B350.з.1.

2B350

II.A0.011

Вакуумни помпи, различни от определените в рубрика 0B002.е.2. или
2B231, както следва:

0B002.f.2

— турбомолекулярни помпи с дебит, равен на или по-голям от 400 l/s;

2B231

— помпи с предварителен вакуум, коренен тип, с дебит на обемната
смукателна вентилация, по-голям от 200 m3/h.
Сухи скрол-компресори със сифонно уплътнение и сухи вакуумни скролпомпи със сифонно уплътнение.

A1. Материали, химични продукти, „микроорганизми“ и „токсини“

№

II.A1.003

Описание

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

Салници и уплътнения, изработени от който и да е от следните материали:
а) съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална
структура без разпъване;
б) флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно
отношение свързан флуор;
в) еластомери от флуориран полиамид с тегловно съдържание на свързан
флуор 30 % или повече;
г) полихлоротрифлуороетилен (ПХТФЕ), например Kel-F®;
д) флуороеластомери Vito;
е) политетрафлуороетилен (ПТФЕ).

II.A1.004

Лично оборудване за откриване на лъчение с атомен произход, включително
лични дозиметри.
Забележка: Тази рубрика не касае системите за откриване на атомни
вещества, определени в рубрика 1A004.в.

1A004.в
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Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

II.A1.006

Платинирани катализатори, различни от определените в рубрика 1А225,
специално разработени или подготвени за ускоряване на обменната
реакция на водородни изотопи между водорода и водата, за извличане на
тритий от тежка вода или за производство на тежка вода и нейни заме
стители.

1B231, 1A225

II.A1.007

Алуминий и негови сплави, различни от определените в 1C002б.4 или
1C202а, в сурова или полуобработена форма, имащи една от следните харак
теристики:

1C002.б.4
1C202.a

а) притежаващи максимална якост на опън от 460 MPa или повече при
293 К (20 °C); или
б) притежаващи якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C).

A2. Обработка на материали

№

II.A2.002

Описание

Машинни инструменти за шлайфане, имащи точности на позициониране по
която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или помалки (по-добри) от 15 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или
равнозначни национални стандарти.

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

2B201.б
2B001.в

Забележка: Тази рубрика не касае машинните инструменти за шлайфане,
определени в рубрики 2B201.б и 2B001.в.

II.A2.002a

II.A2.003

Съставни части и цифрови уреди за управление, специално проектирани за
машинните инструменти, определени в рубрики 2B001, 2B201 или в
II.А2.002 по-горе.

Машини за балансиране и свързано оборудване, както следва:

2B119

а) машини за балансиране, разработени или изменени за стоматологично или
друго медицинско оборудване, притежаващи всички изброени по-долу
характеристики:
1. неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;
2. способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./
мин.;
3. способни да коригират дисбаланси в две или повече плоскости; и
4. способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от
0,2 g mm на kg роторна маса;
б) индикаторни глави, предназначени или изменени за употреба с машините,
описани в буква а) по-горе.
Техническа бележка: Индикаторните глави са известни също като контролноизмервателна апаратура за балансиране.

II.A2.005

Пещи за топлинна обработка с контролирана атмосфера, както следва:
пещи, способни за работа при температура над 400 °C.

2B226, 2B227

11.11.2008 г.
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№

Описание

II.A2.006

Окислителни пещи, способни за работа при температура над 400 °C.

II.A2.007

„Датчици за налягане“, различни от определените в рубрика 2В230, способни
да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 200 kPa,
притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

L 300/15

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

2B226, 2B227
2B230

а) напорни елементи, направени от или защитени с „материали, устойчиви на
корозия от ураниев хексафлуор (UF6)“; и
б) имащи някоя от следните характеристики:
1. естествена големина, по-малка от 200 kPa и ‚точност‘, по-висока от
± 1 % от естествената големина; или
2. естествена големина 200 kPa или по-голяма и ‚точност‘, по-висока от
2 kPa.
Техническа бележка: По смисъла на 2B230 ‚точност‘ включва нелинейност,
хистерезис и повторяемост в температурата на средата.
II.A2.008

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни
колони, центробежни контактори); и разпределители на течност, разпреде
лители на пара или колектори на течност, предназначени за такова
оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкос
новение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от
следните материали:

2B350.д

1. сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;
2. флуорополимери;
3. стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емай
лирани покрития или стъклени облицовки);
4. графит или ‚въглероден графит‘;
5. никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от
40 %;
6. тантал или танталови сплави;
7. титан или титанови сплави;
8. цирконий или циркониеви сплави; или
9. неръждаема стомана.
Техническа бележка: ‚Въглероден графит‘ е съединение от аморфен въглерод и
графит, в коетотегловното съдържание на графит е 8 %
или повече.
II.A2.009

Промишлено оборудване и съставни части, различни от определените в
рубрика 2В350.г, както следва:
топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от
0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове
(сърцевини), изработени за такива топлообменници или кондензатори, при
които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработва
ния(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:
1. сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;
2. флуорополимери;
3. стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емай
лирани покрития или стъклени облицовки);
4. графит или ‚въглероден графит‘;
5. никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от
40 %;
6. тантал или танталови сплави;
7. титан или титанови сплави;
8. цирконий или циркониеви сплави;

2B350.d

L 300/16

Официален вестник на Европейския съюз

BG

№

Описание

11.11.2008 г.

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

9. силициев карбид;
10. титанов карбид; или
11. неръждаема стомана.
Забележка: Тази рубрика не касае радиаторите на транспортните средства.
II.A2.010

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от определените в рубрика
2В350.и, подходящи за корозивни флуиди, при които максималната пропу
скателна способност, специфицирана от производителя, е по-голяма от
0,6 m3/час, или вакуумни помпи, при които максималната пропускателна
способност, специфицирана от производителя, е над 5 m3/час (при стан
дартни температурни условия (273 K (0 °C)) и налягане (101,3 kPa)); и
кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или
жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко
съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от
следните материали:
1. неръждаема стомана,
2. алуминиеви сплави.

A6. Сензори и лазери

№

II.A6.002

Описание

Инфрачервени оптични прибори с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm
и съставни части за тях, включително съставни части от кадмиев телурид
(CdTe).

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

6A003

Забележка: Тази рубрика не касае камерите и съставните части, определени в
рубрика 6А003.
II.A6.005

Полупроводникови „лазери“ и съставни части за тях, както

6A005.б

а) единични полупроводникови „лазери“ с изходна мощност, по-голяма от
200 mW всеки, в количества, по-големи от 100;
б) полупроводникови „лазерни“ решетки с изходна мощност, по-голяма от
20 W.
Забележки:
1. Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.
2. Тази рубрика не касае „лазерите“, определени в рубрики 0В001.ж.5,
0В001.з.6 и 6А005.б.
3. Тази рубрика не касае „лазерните“ диоди с дължина на вълната между
1 200 nm и 2 000 nm.
II.A6.007

„Регулиращи се“ „лазери“ в твърдо състояние, както следва, и специално
разработени съставни части за тях:
а) титан-сапфирни лазери,

6A005.в.1

б) лазери с александрит.
Забележка: Тази рубрика не касае титан-сапфирните лазери и лазерите с
александрит, определени в рубрики 0B001.ж.5, 0B001.з.6 и
6А005.в.1.
II.A6.009

Съставни части на акустично-оптични прибори, както следва:
а) кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства с
честота на повторяемост, равна на или надхвърляща 1 kHz;
б) източници на честота на повторяемост;
в) затвори на Покелс.

6A203.б.4.в
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A7. Навигационна и авиационна електроника

№

II.A7.001

Описание

Инерционни навигационни системи и специално разработени съставни части
за тях, както следва:
I.

Инерционни навигационни системи, сертифицирани за използване на
„граждански въздухоплавателни средства“ от граждански органи на
държава, участваща в Споразумението от Васенаар, и специално разра
ботени съставни части, както следва:
а) инерционни навигационни системи (ИНС/INS) (шарнирно/карданно
окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за
„въздухоплавателни средства“, наземни превозни средства, съдове
(надводни или подводни) или „космически летални апарати“ за
положение, насочване или контрол, притежаващи някои от
изброените по-долу характеристики, както и специално разработени
съставни части за тях:
1. навигационна грешка (свободно-инерциална), последвана от
нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (mn/hr) на
‚възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP) или по-малка (по-добра);
или
2. предвидени да работят при нива на линейно ускорение над 10 g;
б) хибридно инерционни навигационни системи, в които е(са) инте
грирана(и) глобална(и) навигационна(и) спътникова(и) система(и)
(ГНСС/GNSS) или система(и) „Навигация, базирана на база данни“
(НББД/„DBRN“) за положение, насочване или контрол, последвани
от нормално коригиране, притежаващи ИНС/INS точност на
позицията за навигация, след загуба на ГНСС/GNSS или на НББД/
‚DBRN‘ за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10
метра ‚възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP);
в) инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс, или север,
което има някоя от следващите характеристики, и специално разра
ботени компоненти за него:
1. разработени да имат указване на азимут, направление/курс или
север, точността на указване на които е равна на или по-добра
(по-малка) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина; или
2. разработени да имат неексплоатационно ниво на удар от 900 g
или по-голямо при времетраене 1 msec или по-голямо.
Забележка: Параметрите на I.a) и I.б) са приложими при което и да е от
следните условия на околната среда:
1. произволна вибрация на вход с обща величина от 7,7 g
rms през първия половин час и обща продължителност на
изпитанието от час и половина на ос по всяка от трите
перпендикулярни оси, при което произволната вибрация
на вход трябва да отговаря на следното:
а) постоянна стойност на спектралната плътност на
мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен
обхват от 15 до 1 000 Hz; и
б) СПМ отслабва с честота от 0,04 g2/Hz до 0,01 g2/Hz в
честотен обхват от 1 000 до 2 000 Hz;
2. темп на въртене и рискаене, равен на или по-голям от
+ 2,62 rad/s (150 deg/s); или
3. в съответствие с национални стандарти, еквивалентни на
1. или 2. по-горе.
Технически бележки:
1. I.б се отнася до системи, в които ИНС/INS и други независими
помощни средства за навигация са интегрирани в един-единствен
елемент (закрепен) с цел да се подобрят качествата.

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007
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Свързан продукт от
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Регламент (ЕО)
№ 1183/2007

2. ‚Възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP) — в нормално циркулярно
разпределение радиусът на кръга представлява 50 % от направените
индивидуални измервания или радиуса на кръга, в който има 50 %
вероятност да се съдържа.
II. Теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специално
разработено за целите на гражданското геодезично измерване и с
указване на азимут, направление/курс или север, точността на които е
равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45
градуса ширина, и специално разработени съставни части за тях.
III. Инерционно или друго оборудване, ползващо акселерометрите, опре
делени в рубрика 7A001 или 7A101, когато тези акселерометри са
специално конструирани и разработени като MWD-сензори (датчици за
извършване на измервания по време на сондиране) за използване в челото
на сондажа по време на сондиране.

II.B. ТЕХНОЛОГИИ

№

II.B.001

Описание

Технологии, необходими за разработването, производството или използването
на артикулите от част II.А (Стоки) по-горе.“

Свързан продукт от
приложение I към
Регламент (ЕО)
№ 1183/2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Интернет страници с информация за компетентните органи, посочени в член 3, параграфи 4 и 5, член 4a,
член 5, параграф 3, членове 6, 8 и 9, член 10, параграфи 1 и 2, член 11а, член 11б, член 13, параграф 1 и
член 17, и адрес за нотификации на Европейската комисия
БЕЛГИЯ
http://www.diplomatie.be/eusanctions
БЪЛГАРИЯ
http://www.mfa.government.bg
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
ДАНИЯ
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
ГЕРМАНИЯ
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ЕСТОНИЯ
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ИРЛАНДИЯ
http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519
ГЪРЦИЯ
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
ИСПАНИЯ
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
ФРАНЦИЯ
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ИТАЛИЯ
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
КИПЪР
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ЛАТВИЯ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ЛИТВА
http://www.urm.lt
ЛЮКСЕМБУРГ
http://www.mae.lu/sanctions
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УНГАРИЯ
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
МАЛТА
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
НИДЕРЛАНДИЯ
http://www.minbuza.nl/sancties
АВСТРИЯ
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
ПОЛША
http://www.msz.gov.pl
ПОРТУГАЛИЯ
http://www.min-nestrangeiros.pt
РУМЪНИЯ
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
СЛОВЕНИЯ
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
СЛОВАКИЯ
http://www.foreign.gov.sk
ФИНЛАНДИЯ
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ШВЕЦИЯ
http://www.ud.se/sanktioner
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотификации на Европейската комисия:
Commission européenne
DG Relations extérieures
Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)
Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles (Belgique)
Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел.: (32-2) 295 55 85
Факс: (32-2) 299 08 73“
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
„ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Списък на финансовите и кредитните институции, посочени в член 11а, параграф 2
Клонове и дъщерни дружества, попадащи в приложното поле на член 18, на финансови и кредитни институции със
седалище в Иран, посочени в член 11а, параграф 2, буква б) (1)
1. BANK MELLI IRAN *
Франция
43, Avenue Montaigne, 75008 Paris
BIC код: MELIFRPP
Германия
Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,
BIC код: MELIDEHH
Обединеното кралство
Melli Bank Plc
One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA
BIC код: MELIGB2L
2. BANK SEPAH *
Франция
64 rue de Miromesnil, 75008 Paris
BIC код: SEPBFRPP
Германия
Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main
BIC код: SEPBDEFF
Италия
Via Barberini 50, 00187 Rome
BIC код: SEPBITR1
Обединеното кралство
Bank Sepah International plc
5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT
BIC код: SEPBGB2L
3. BANK SADERAT IRAN
Франция
Bank Saderat Iran
16 Rue de la Paix, 75002 Paris
BIC код: BSIRFRPP
Телекс: 220287 SADER A / SADER B
(1) Образуванията, обозначени със „*“, също са обект на замразяване на финансовите средства по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и
б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС.
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Германия
Клон Хамбург
P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg
BIC код: BSIRDEHH
Телекс: 215175 SADBK D
Клон Франкфурт
P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main
BIC код: BSIRDEFF
Гърция
Клон Атина
PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens
BIC код: BSIRGRAA
Телекс: 218385 SABK GR
Обединеното кралство
Bank Saderat plc
5 Lothbury, London EC2R 7HD
BIC код: BSPLGB2L
Телекс: 883382 SADER G

4. BANK TEJARAT
Франция
Bank Tejarat
124-126 Rue de Provence, 75008 Paris
BIC код: BTEJFRPP
Телекс: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Обединеното кралство
Централен офис и основен клон
6 Lothbury, London, EC2R 7HH
BIC код: PIBPGB2L
Телекс: 885426
Клонове и дъщерни дружества, които не попадат в приложното поле на член 18, на финансови и кредитни институции със
седалище в Иран, и финансови и кредитните институции, чието седалище не е в Иран и които не попадат в приложното
поле на член 18, но са контролирани от лица и образувания със седалище в Иран, посочени в член 11а, параграф 2, букви
в) и г) (2)
1. BANK MELLI *
Азербайджан
Bank Melli Iran, клон Баку
Nobel Ave. 14, Baku
BIC код: MELIAZ22
(2) Вж. бележка под линия на стр. 1.

11.11.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Ирак
No 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad
BIC код: MELIIQBA

Оман
Клон Oman Muscat
P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /
P.O. BOX 2643 PC 112
BIC код: MELIOMR

Китай
Melli Bank HK (клон на Melli Bank PLC)
Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong
BIC код: MELIHKHH

Египет
Представителство
P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.
Тел.: 2700605 / Fax: 92633

Обединени арабски емирства
Регионален офис
P.O. Box:1894, Dubai
BIC код: MELIAEAD
Клон Абу Даби
Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street
BIC код: MELIAEADADH
Клон Al Ain
Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road
BIC код: MELIAEADALN
Клон Bur Dubai
Адрес: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street
BIC код: MELIAEADBR2
Централен клон Дубай
Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street
BIC код: MELIAEAD
Клон Fujairah
Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street
BIC код: MELIAEADFUJ
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Клон Ras al-Khaimah
Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel
BIC код: MELIAEADRAK
Клон Sharjah
Post box no. 459 Street name: Al Burj Street
BIC код: MELIAEADSHJ
Руска федерация
no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow
BIC код: MELIRUMM
Япония
Представителство
333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.
Тел.: 332162631. Fax (3)32162638. Телекс: J296687.

2. BANK MELLAT
Южна Корея
Bank Mellat, клон Сеул
Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul
BIC код: BKMTKRSE
Телекс: K36019 MELLAT
Турция
Клон Истанбул
1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul
BIC код: BKMTTRIS
Телекс: 26023 MELT TR
Клон Анкара
Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara
BIC код: BKMTTRIS100
Телекс: 46915 BMEL TR
Клон Измир
Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir
BIC код: BKMTTRIS 200
Телекс: 53053 BMIZ TR
Армения:
Клон Ереван
6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan
BIC код: BKMTAM 22
Телекс: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM
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3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Обединени арабски емирства
Клон Дубай
The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai
BIC код: PIBPAEAD

4. BANK SADERAT IRAN
Ливан
Регионален офис
Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut
BIC код: BSIRLBBE
Централен офис Бейрут
Verdun street – Alrose building
P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra
BIC код: BSIRLBBE
Телекс: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK
Клон Alghobeiri
NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri
Code BIC: BSIRLBBE
Клон Baalbak
NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak
BIC код: BSIRLBBE
Клон Borj al Barajneh
NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor
BIC код: BSIRLBBE
Клон Saida
NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.
BIC код: BSIRLBBE

Оман
BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat
BIC код: BSIROMR
Телекс: 3146

Катар
Клон Доха
NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha
BIC код: BSIR QA QA
Телекс: 4225
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Туркменистан
Bank Saderat Iran, клон Ашхабад
Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad
Телекс: 1161134-86278
Обединени арабски емирства
Регионален офис Дубай
Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Murshid Bazar
Murshid Bazar P.O. Box 4182
Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Bur Dubai
Al Fahidi Road
P.O.Box 4182 Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Ajman
No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Shaykh Zayed Road
Shaykh Road, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Абу Даби
No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 22263
Клон Al Ein
No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Sharjah
No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
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Бахрейн
Клон Бахрейн
106 Government Road; P.O. Box 825 Block n°316;Entrance n°3; Manama Center; Manama
Телекс: 8363 SADER BANK
OBU
P.O.Box 825 - Manama
Телекс: 8688 SADER BANK

Узбекистан
Bank Saderat Iran, Ташкент
10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent
BIC код: BSIRUZ21
Телекс: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK
Таджикистан
No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe
P.O. Box: 734001
BIC код: BTEJTJ22XXX
Телекс: 201135 BTDIR TJ

Китай
Представителство Китай
Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6. ARIAN BANK (позната също под наименованието Aryan Bank)
Афганистан
Централен офис
House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul
BIC код: AFABAFKA
Клон Harat
NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat
BIC код: AFABAFKA

7. FUTURE BANK
Бахрейн
Future Bank
P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama
Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra
BIC код: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT
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8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA
Венецуела
Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal
Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas
BIC код: IDUNVECAXXX“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1111/2008 НА КОМИСИЯТА
от 10 ноември 2008 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 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),

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,

като има предвид, че:
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,
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.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 11 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 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.
(2) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.
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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

AL
MA
MK
TR
ZZ

34,6
50,9
46,2
69,0
50,2

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

175,3
30,8
130,0
112,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

62,9
128,3
95,6

0805 20 10

MA
ZZ

83,8
83,8

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

HR
MA
TR
ZZ

24,7
81,0
82,3
62,7

0805 50 10

AR
MA
TR
ZA
ZZ

82,1
88,3
82,2
90,0
85,7

0806 10 10

BR
TR
US
ZA
ZZ

226,4
109,7
256,2
197,4
197,4

0808 10 80

AL
AR
CA
CL
MK
NZ
US
ZA
ZZ

32,1
75,0
96,0
64,2
37,6
104,3
103,1
95,8
76,0

0808 20 50

CN
TR
ZZ

53,6
124,9
89,3

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1112/2008 НА КОМИСИЯТА
от 10 ноември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1731/2006 за определяне на специални подробни правила за
прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Регламент (ЕО) № 1731/2006 следва съответно да бъде
изменен.

(5)

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

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), и
по-специално член 170 във връзка с член 4 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (2)
предвижда необходимите мерки и условия за гарантиране
на това, че консервираните продукти, допустими за
възстановявания при износ, са произведени единствено
от говеждо и телешко месо и че месото е с произход от
Общността.
Бе доказано, че ограниченията, наложени с Регламент (ЕО)
№ 1731/2006 по отношение на представянето на месото
на митническите органи, създават практически и ненужни
проблеми на съответните оператори. Освен това ограни
ченията, наложени с регламента по отношение на изпъл
нението на формалностите при износа, усложняват
задачите на митническите органи в тези държавичленки, в които вече се прилагат електронни митнически
системи.
За да се улесни прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1731/2006, условията, свързани с представянето на
месото пред митническите органи, и съответните
формалности при износ следва да бъдат опростени, като
в същото време се гарантират ефективността и прозрач
ността на контрола от страна на митническите органи.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1731/2006 се изменя, както следва:
1. В член 3, параграф 1 третата алинея се заменя със следния
текст:
„Месото се представя и етикетира по начин, който гарантира,
че то е с ясна идентификация и може лесно да бъде свързано
с придружаващата декларация.“
2. В член 6 параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Операторите вписват референтния номер на деклара
цията/ите, посочена/и в член 3, параграф 1 от настоящия
регламент, в декларацията/ите за износ, посочена/и в член 5
от Регламент (ЕО) № 800/1999, заедно с количествата и
подробни данни за идентификацията на изнасяните консер
вирани продукти, съответстващи на всяка декларация.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1113/2008 НА КОМИСИЯТА
от 10 ноември 2008 година
за забрана на риболова на обикновен морски език в зона VIIIa и b от страна на съдове под флага
на Испания
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

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

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на
този рибен запас, както и неговото задържане на борда,
трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изчерпване на квотата
Квотата за риболов на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на опре
делената в същото приложение държава-членка, се счита за
изчерпана към датата, посочена в същото приложение.
Член 2

като има предвид, че:

Забрани

(1)

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

(2)

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

Забранява се риболовът на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни
съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в
същото приложение държава-членка, считано от указаната в
приложението дата. Забраняват се също и задържането на
борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този
рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след
тази дата.
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Комисията
Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско
дело и рибарство“

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.
(3) ОВ L 19, 23.1.2008 г., стр. 1.
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№

55/T&Q

Държава-членка

ESP

Запас

SOL/8AB.

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIIa и b

Дата

2.9.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1114/2008 НА КОМИСИЯТА
от 10 ноември 2008 година
за забрана на риболова на обикновен морски език в зона IIIa и води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId
от страна на съдове под флага на Швеция
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

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

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на
този рибен запас, както и неговото задържане на борда,
трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изчерпване на квотата
Квотата за риболов на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2008 г. на опре
делената в същото приложение държава-членка, се счита за
изчерпана към датата, посочена в същото приложение.
Член 2

като има предвид, че:

Забрани

(1)

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

(2)

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

Забранява се риболовът на посочения в приложението към
настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни
съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в
същото приложение държава-членка, считано от указаната в
приложението дата. Забраняват се също и задържането на
борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този
рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след
тази дата.
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Комисията
Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско
дело и рибарство“

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.
(2) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.
(3) ОВ L 19, 23.1.2008 г., стp. 1.
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№

56/T&Q

Държава-членка

SWE

Ресурс

SOL/3A/BCD

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

IIIa, води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId

Дата

22.9.2008 г.

L 300/35

L 300/36
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 7 ноември 2008 година
относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на
Общността на Anoplophora chinensis (Forster)
(нотифицирано под номер C(2008) 6631)
(2008/840/ЕО)
уведоми Комисията и останалите държави-членки, че на
9 ноември 2007 г. е предприела допълнителни мерки за
предотвратяване на по-нататъшното въвеждане и разпро
странение на нейна територия на посочения организъм.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май
2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните
продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и
по-специално третото изречение от член 16, параграф 3 от нея,

(4)

В резултат на откриването на Anoplophora chinensis
(Forster) по различни гостоприемници в Нидерландия,
на 21 януари 2008 г. Комисията и другите държавичленки бяха уведомени за мерките, предприети с цел
унищожаване на този организъм в Нидерландия.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) бе открит неотдавна в
много пратки с растения за посев от вида Acer spp. с
произход от трети държави. Понастоящем няма
специални изисквания във връзка с този вредител за
растенията от вида Acer spp. нито за други растения,
които са сред най-податливите гостоприемници, с
произход от трети държави или от Общността.

(6)

През 2008 г. Нидерландия разпространи анализ на риска
от вредители относно Anoplophora chinensis (Forster), като
заключението бе, че съществува много голяма вероятност
от установяване на този организъм в Общността и голяма
вероятност от икономическа вреда за няколко вида
растения гостоприемници.

(7)

Следователно е необходимо да се предприемат спешни
мерки срещу въвеждането и разпространението в
Общността на Anoplophora chinensis (Forster). Мерките
трябва да се прилагат към определен списък с растения,
независимо от произхода им, „конкретни видове
растения“, известни като гостоприемници на Anoplophora
chinensis (Forster) и за които съществува най-голям риск
да бъдат нападнати от вредители.

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

В раздел I на част A от приложение I към Директива
2000/29/ЕО са посочени Anoplophora malasiaca (Forster)
и Anoplophora chinensis (Thomson). При неотдавнашните
проучвания бе установено, че тези две наименования
обхващат всъщност един вид вредител. Следователно за
целите на настоящото решение е уместно да се използва
едно и също коригирано научно наименование
Anoplophora chinensis (Forster), за да се обозначи посо
ченото в това приложение като Anoplophora malasiaca
(Forster) и Anoplophora chinensis (Thomson).
Съгласно Директива 2000/29/ЕО, когато една държавачленка счита, че има опасност от въвеждане или разпро
странение на нейна територия на вредител, който е или
не е включен в приложение I или в приложение II към
посочената директива, временно тя може да предприеме
всякакви допълнителни мерки, които са необходими, за
да се предпази от тази опасност.
Вследствие на появата на Anoplophora chinensis (Forster)
по различни растения гостоприемници в регион
Ломбардия, на 23 ноември 2007 г. Италия

(1) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.
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Необходимо да се определят мерки за вноса на конкретни
видове растения с оглед на производството им в трети
държави и извършването на проверки при внасянето им
в Общността. Също така трябва да се определят мерки за
производството, пренасянето и контрола на конкретните
видове растения с произход от области на Общността, за
които е потвърдено наличието на Anoplophora chinensis
(Forster).

L 300/37

б) „място на производство“ означава мястото на производство,
посочено в Международния стандарт за фитосанитарни
мерки № 5 на Организацията по прехрана и земеделие
(FAO) (1).

Член 2
Внос на конкретни видове растения

(9)

(10)

За онези области на Общността, за които е потвърдено
наличието на Anoplophora chinensis (Forster) т.е. напад
натите от вредители зони, е необходимо да се определят
подробни мерки. В тези зони трябва се прилагат
подходящи мерки за унищожаване на организма и
интензивно наблюдение за наличието му. В областите,
които са в близост до нападнатите от вредители зони,
т.е. в буферните зони, ще се извършва интензивно
наблюдение за наличието на този организъм. В случай
на първо откриване на организма в определена област
на Общността, размерът на съответната буферна зона
може да бъде намален, за да отрази по-добре по-ограни
ченият риск от разпространение.
Трябва да се извърши проверка за наличието или продъл
жителното отсъствие на Anoplophora chinensis (Forster) по
растенията гостоприемници във всички държави-членки.

Конкретни видове растения, внесени от трети държави, в които е
открит Anoplophora chinensis (Forster), могат да бъдат внесени в
Общността само ако:

а) отговарят на специфичните изисквания за внос, посочени в
точка 1, раздел I на приложение I;

б) без да се засяга член 13a, параграф 1 от Директива
2000/29/ЕО при внасянето в Общността е извършена
проверка от отговорен официален орган в съответствие с
точка 2, раздел I на приложение I за наличието на
Anoplophora chinensis (Forster) и не са били открити
признаци за наличието на този организъм.

Член 3
(11)

Целесъобразно е до 31 май 2009 г. да се извърши
преглед на мерките, като се вземат предвид резултатите
от официалните проверки, извършени след сезона на
растеж от страна на държавите-членки, на конкретните
видове растения, които са внесени и пренесени в
рамките на Общността съгласно неотложните мерки.

(12)

Държавите-членки се задължават при необходимост да
адаптират своето законодателство, за да го приведат в
съответствие с настоящото решение.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот
ветствие със становището на Постоянния фитосанитарен
комитет,

Пренасяне на конкретни видове растения в Общността
Конкретни видове растения, с произход от демаркационни зони
в рамките на Общността, установени в съответствие с член 5,
могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако
изпълняват условията, определени в точка 1, раздел II на
приложение I.

Конкретни видове растения, внесени в съответствие с член 2 от
трети държави, за които е известно, че има наличие на
Anoplophora chinensis (Forster), могат да бъдат пренасяни в
рамките на Общността само ако изпълняват условията, опре
делени в точка 2, раздел II на приложение I.

Член 4
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Определения
За целите на настоящото решение се приемат следните опре
деления:
а) „конкретни видове растения“ означава растения за посев,
различни от семена, от видовете Acer spp., Aesculus hippoca
stanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp.,
Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp.,
Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp.,
Salix spp., и Ulmus spp.;

Проверки
Всяка година държавите-членки извършват официални проверки,
чиято цел е да се установи наличието на Anoplophora chinensis
(Forster) и да се открият доказателства за заразяването с този
организъм на растения гостоприемници на тяхна територия.

Без да се засяга член 16, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО
резултатите от тези проверки, заедно със списъка и границите на
демаркационните зони, посочени в член 5 от настоящото
решение, се съобщават на Комисията и на другите държавичленки до 30 април всяка година.
(1) Речник на фитосанитарните термини — Референтна МСФМ норма
№ 5 на Секретариата на Международната конвенция за защита на
растенията в Рим.

L 300/38
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Член 5
Демаркационни зони
Когато резултатите от проверките, посочени в член 4, потвърдят
наличието на Anoplophora chinensis (Forster) в определена област
или е налице доказателство за наличието на този организъм с
помощта на други средства, държавите-членки определят демар
кационни зони, които обхващат заразените зони и буферните
зони в съответствие с раздел 1 на приложение II.

Държавите-членки предприемат официални мерки в демарка
ционните зони съгласно посоченото в точка 2 от приложение II.

11.11.2008 г.

на настоящото решение. Държавите-членки уведомяват незабавно
Комисията за съответните мерки.
Член 7
Преразглеждане
Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно до
31 май 2009 г.
Член 8
Адресати
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Член 6
Съобразност
Държавите-членки предприемат всякакви мерки за постигането
на съответствие с настоящото решение и ако е необходимо
изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу
внасянето и разпространението на Anoplophora chinensis
(Forster), по такъв начин, че въпросните мерки да съответстват

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2008 година.
За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията

11.11.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 2 И 3
I. Определени изисквания за внос
1) Без да се засягат разпоредбите, изброени в приложение III, част A, точки 9, 16, 18 и приложение IV, част A, раздел I,
точки 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 към Директива
2000/29/ЕО, конкретни видове растения с произход от трети държави, за които е известно, че е установено наличие на
Anoplophora chinensis (Forster), се съпровождат от сертификат съгласно посоченото в член 13, параграф 1 от тази
директива, в която под заглавието „Допълнителна декларация“ се посочва, че:
а) растенията са били отглеждани през целия им живот в място на производство, намиращо се в област, незасегната от
вредители, установена от националната организация по растителна защита в страната на произход в съответствие с
подходящите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Наименованието на областта, незасегната от
вредители, се упоменава под заглавието „място на произход“; или
б) през период от най-малко две години преди износа растенията са били отглеждани в място на производство, където
не са били открити признаци на Anoplophora chinensis (Forster) в съответствие с международните стандарти за
фитосанитарни мерки:
i) което е регистрирано и контролирано от националната служба по растителна защита в страната на произход;
както и
ii) което всяка година е било предмет на две официални проверки за наличието на признаци на Anoplophora
chinensis (Forster), извършени в подходящо време, и не са били открити признаци за наличие на организма; и
iii) когато растенията са били отглеждани на място:
— с цялостна физическа защита срещу въвеждането на Anoplophora chinensis (Forster); или
— което е било подложено на подходящо превантивно третиране и което е заобиколено от буферна зона с
радиус от поне два километра, а така също на което всяка година и в подходящо време са извършвани
официални проверки за наличието или за признаци за наличието на Anoplophora chinensis (Forster); в случай
на признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), незабавно се предприемат мерки за унищожаване
на растенията с цел възстановяване на свободната от вредители буферна зона; и
iv) когато непосредствено преди износа, пратки с растения са били по официален път предмет на задълбочена
проверка за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), и по-специално в корените и по стъблата на растенията.
Когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на образците.
2) Конкретните видове растения, внесени в съответствие с точка 1, преминават задълбочени проверки на граничния пункт
или на мястото на дестинация, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията (1). Прилаганите
методи за проверка гарантират откриването на всякакви признаци за наличието на Аnoplophora chinensis (Forster), и поспециално в корените и по стъблата на растенията. Когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на
образците.
II. Условия за пренасяне
1) Конкретните видове растения с произход от демаркационни зони в рамките на Общността могат да бъдат пренасяни в
рамките на Общността само ако са съпроводени с паспорт за растенията, изготвен и издаден в съответствие с Директива
92/105/ЕИО на Комисията (2) и които в период от най-малко две години преди пренасянето им са били отглеждани в
място на производство:
i) което е регистрирано в съответствие с Директива 92/90/ЕИО на Комисията (3); и
ii) което всяка година е било предмет на две официални задълбочени проверки за наличието на всякакви признаци за
Anoplophora chinensis (Forster), извършени в подходящо време, и не са били открити признаци за наличие на
организма; когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на образците; и
(1) ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16.
(2) ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.
(3) ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 38.
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iii) когато растенията са били съхранявани на място:
— с цялостна физическа защита срещу въвеждането на Anoplophora chinensis (Forster); или
— което е било подложено на подходящо превантивно третиране и което е заобиколено от буферна зона с радиус
от поне два километра, извън границата на заразената зона, а така също на което всяка година и в подходящо
време са извършвани официални проверки за наличието или за признаци за наличието на Anoplophora chinensis
(Forster). в случай на признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), незабавно се предприемат мерки за
унищожаване на растенията с цел възстановяване на свободната от вредители буферна зона.
2) Конкретни видове растения, внесени от трети държави, за които е известно, че има наличие на Anoplophora chinensis
(Forster) в съответствие с раздел I, могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако са съпроводени от
паспорта за растенията, посочен в точка 1.

11.11.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5
1. Установяване на демаркационни зони
а) Демаркационните зони, посочени в член 5 включват следните участъци:
i) заразена зона, в която е било потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster) и която обхваща всички
растения със симптоми, причинени от Anoplophora chinensis (Forster), и при необходимост всички растения, които
принадлежат към една и съща партида в момента на засаждането;
ii) буферна зона с радиус най-малко два километра от границата на заразената зона.
б) Точното определяне на зоните, посочени в буква a), се извършва въз основа на установени научни принципи,
биологията на Anoplophora chinensis (Forster), равнището на заразяване, специфичното разпространение на посочените
растения в съответната зона и на доказателствата за наличие на вредния организъм. В случай на първо откриване на
организма в определена област и в резултат на проверка за определяне на тази област, радиусът на буферната зона
може да бъде намален до не по-малко от един километър извън границата на заразената зона.
в) Ако е потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster) извън заразената зона, съответно се изменя опреде
лянето на демаркационните зони или незабавно се предприемат мерки за унищожаване на растенията с цел възста
новяване на свободна от вредители буферна зона.
г) Ако въз основа на годишните проверки, посочени в точка 2, буква б), в период от четири години не бъде открит
Anoplophora chinensis (Forster) в демаркационната зона, това разграничение се премахва и се прекратява прилагането
на мерките, посочени в точка 2.
2. Мерки в демаркационните зони
Официалните мерки, посочени в член 5, които трябва да бъдат предприети в демаркационните зони, включват
най-малко следното:
а) всяка година преди 30 април в заразената зона се предприемат подходящи мерки, насочени към унищожаване на
Anoplophora chinensis (Forster), включително изкореняване и унищожаване на заразените растения и на растенията с
признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), включително на корените им;
б) интензивно наблюдение в заразената зона и в буферната зона за наличие на Anoplophora chinensis (Forster) чрез
извършване в подходящо време на годишни проверки на растенията гостоприемници на организма.
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III
(Актове, приети по силата на Договора за ЕС)

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/841/ПВР НА СЪВЕТА
от 24 октомври 2008 година
относно борбата с организираната престъпност
нирането на участието в престъпна организация в
държавите-членки на Европейския съюз (2).

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и
по-специално член 29, член 31, параграф 1, буква д) и член 34,
параграф 2, буква б) от него,

(3)

В точка 3.3.2 от програмата от Хага се посочва, че сбли
жаването на материалното наказателно право обслужва
целта за улесняване на взаимното признаване на съдебни
решения и актове и на полицейското и съдебното сътруд
ничество по наказателноправни въпроси и касае области
на особено тежка престъпност с трансгранични
измерения, както и че трябва да се даде приоритет на
областите на престъпна дейност, които са конкретно
посочени в Договорите. Следователно в държавитечленки следва да се установи по-близко определение за
престъпления, свързани с участие в престъпни орга
низации. В този смисъл настоящото рамково решение
следва да обхване престъпления, чието извършване е
характерно за престъпните организации. Нещо повече, то
следва да предвиди налагането на наказания, съответ
стващи на тежестта на тези престъпления, на физически
и юридически лица, които са извършили тези престъ
пления или са отговорни за извършването им.

(4)

Задълженията, произтичащи от член 2, буква а), не следва
да засягат свободата на държавите-членки да класи
фицират други групи лица като престъпни организации,
например групи, чиято цел не е финансова или друг вид
материална печалба.

(5)

Задълженията, произтичащи от член 2, буква а), не следва
да засягат свободата на държавите-членки да тълкуват
понятието „престъпни дейности“ като включващо извърш
ването на физически действия.

(6)

Европейският съюз следва да се опре на значителната
работа, извършена от международни организации, поспециално Конвенцията на Организацията на обединените
нации
срещу
транснационалната
организирана
престъпност („Конвенцията от Палермо“), сключена от
името
на
Европейската
общност
с
Решение
2004/579/ЕО на Съвета (3).

като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент (1),
като има предвид че:

(1)

(2)

Целта на програмата от Хага е да се подобри общата
способност на Съюза и на държавите-членки за целите
на, наред с други неща, борбата с транснационалната
организирана престъпност. Тази цел трябва да бъде
преследвана по-специално чрез сближаване на законода
телството. Необходимо е по-тясно сътрудничество между
държавите-членки на Европейския съюз, за да се противо
действа на опасностите и на разпространението на
престъпни организации и за да се отговори реално на
очакванията на гражданите и на изискванията на
държавите-членки. В това отношение в точка 14 от
заключенията на Европейския съвет в Брюксел, проведен
на 4 и 5 ноември 2004 г., се посочва, че гражданите на
Европа очакват Европейският съюз, едновременно с гаран
тирането на основните свободи и права, да предприема
по-ефективен, комбиниран подход към трансгранични
проблеми като организираната престъпност.
В своето съобщение от 29 март 2004 г. относно пред
приемането на мерки за борба с тероризма и други форми
на тежка престъпност Комисията посочи, че е необходимо
наличните средства за борба с организираната престъпност
в ЕС да бъдат засилени и се ангажира да изготви рамково
решение, което да замести Съвместно действие
98/733/ПВР от 21 декември 1998 г. относно инкрими

(1) Становище, прието след незадължителна консултация (все още непу
бликувано в Официален вестник).

(2) ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1.
(3) ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 69.
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(8)

(9)
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Тъй като целите на настоящото рамково решение не могат
да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавитечленки и следователно, предвид мащаба на действията,
могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на
Съюза, Съюзът може да предприеме мерки в съответствие
с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от
Договора за създаване на Европейската общност, така
както е приложен с член 2, втора алинея от Договора
за Европейския съюз. В съответствие с принципа на
пропорционалност настоящото рамково решение не
надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

Настоящото рамково решение спазва основните права и
принципи, признати в Хартата за основните права на
Европейския съюз, по-специално членове 6 и 49 от нея.
Нищо в настоящото рамково решение не цели накърня
ването или ограничаването на националните правила,
свързани с основните права и свободи, като правото на
справедлив съдебен процес, правото на стачка, свободата
на събранията и на сдружаването, свободата на печата и
на словото, включително правото на всеки да създава и да
се присъединява към профсъюзи с оглед защитата на
неговите интереси и свързаното с това право на демон
страции.

Следователно Съвместно действие 98/733/ПВР следва да
бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

Определения
По смисъла на настоящото рамково решение:

1. „престъпна организация“ означава структурирано сдружение,
което е установено във времето, на повече от две лица,
действащи съгласувано с цел извършването на престъпления,
които се наказват с лишаване от свобода или с мярка за
задържане с максимална продължителност най-малко
четири години или по-тежко наказание, за да придобие
пряко или косвено финансова или друга материална облага;

2. „структурирано сдружение“ означава сдружение, което не е
създадено случайно за непосредственото извършване на
престъпление и което не изисква формално разпределение
на ролите на своите членове, продължителност на членството
или развита структура.

б) поведението на всяко лице, изразяващо се в сговарянето с
едно или повече лица за извършване на дейност, която, ако
бъде осъществена, би била равнозначна на извършване на
престъпления, посочени в член 1, дори ако това лице не
участва пряко в осъществяването на дейността.
Член 3
Наказания
1.
Всяка от държавите-членки предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че:
а) престъплението, посочено в член 2, буква а), се наказва с
лишаване от свобода, чиято максимална продължителност е
най-малко между две и пет години; или
б) престъплението, посочено в член 2, буква б), се наказва с
лишаване от свобода със същата максимална продължителност
като престъплението, извършването на което се цели със
сговарянето, или с лишаване от свобода, чиято максимална
продължителност е най-малко между две и пет години.

Член 4
Особени обстоятелства
Всяка от държавите-членки може да вземе необходимите мерки,
за да гарантира, че наказанията, посочени в член 3, могат да
бъдат намалени или че на нарушителя може да не бъде
наложено наказание, ако той например:
а) се откаже от престъпната дейност; и
б) предостави на административните или съдебните органи
информация, която при други условия те не биха могли да
получат, като им помага да:
i) предотвратят, прекратят или ограничат последиците от
престъплението;

Член 2
свързани с участието
организация

а) поведението на всяко лице, което преднамерено и като
съзнава целта и общата дейност на престъпната организация
или намерението да се извършат въпросните престъпления,
участва активно в престъпната дейност на организацията,
включително чрез предоставянето на информация или мате
риални средства, набирането на нови членове и всякакви
форми на финансиране на дейността ѝ, като знае, че това
участие ще допринесе за осъществяването на престъпните
дейности на организацията;

2.
Всяка от държавите-членки предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че извършването на престъпленията по
член 2, както е определено от тази държава-членка, в рамките на
престъпна организация може да се смята като утежняващо отго
ворността обстоятелство.

Член 1

Престъпления,

L 300/43

в

престъпна

Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да
гарантира, че един или и двата вида поведение, свързани с
престъпни организации, се смятат за престъпления:

ii) идентифицират или да подведат под отговорност другите
нарушители;
iii) открият доказателства;

L 300/44
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iv) лишат престъпната организация от незаконни средства
или от приходите от престъпната ѝ дейност; или

б) временно или постоянно лишаване от правото на упраж
няване на търговска дейност;

v) предотвратят извършването
посочени в член 2.

в) поставяне под съдебен надзор;

на

други

престъпления,

г) съдебна ликвидация;
Член 5
Отговорност на юридическите лица
1.
Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да
гарантира, че юридическите лица могат да бъдат подведени
под отговорност за престъпленията, посочени в член 2,
извършени в тяхна полза от лице, което действа самостоятелно
или като член на орган на юридическото лице и което заема
ръководна длъжност в това юридическо лице, въз основа на едно
от следните:

д) временно или постоянно затваряне на предприятия,
използвани за извършването на престъплението.
2.
Всяка от държавите-членки предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че юридическите лица, подведени под
отговорност съгласно член 5, параграф 2, се наказват с наказания
или мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.
Член 7

а) пълномощие да представлява юридическото лице;

Компетентност

б) правомощие да взема решения от името на юридическото
лице;

1.
Всяка от държавите-членки гарантира, че в нейната компе
тентност попадат най-малко случаите на извършване на престъ
пленията, посочени в член 2:

в) правомощие да упражнява контрол в рамките на юриди
ческото лице.
2.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под
отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на
лице, посочено в параграф 1, е направила възможно извърш
ването от негово подчинено лице на някое от престъпленията,
посочени в член 2, в полза на това юридическо лице.
3.
Отговорността на юридическите лица съгласно параграфи 1
и 2 не засяга образуването на наказателни производства срещу
физически лица, които са извършители или съучастници на
престъпления, посочени в член 2.
4.
За целите на настоящото рамково решение юридическо
лице означава всяко образувание, което има правосубектност
съгласно приложимото право, с изключение на държавите или
органите на публична власт при упражняването на държавната
власт, както и на публичните международни организации.
Член 6
Наказания за юридически лица
1.
Всяка от държавите-членки предприема необходимите
мерки, за да гарантира, че юридическите лица, подведени под
отговорност съгласно член 5, параграф 1, подлежат на
наказания, които са ефективни, пропорционални и възпиращи,
които включва глоби по наказателното право и друг вид глоби и
може да включват други наказания, като например:
а) лишаване от правото да се ползват от държавно подпомагане
или помощи;

и

координация
преследване

при

наказателното

а) изцяло или частично на нейната територия, независимо от
това къде е установена или къде извършва престъпната си
дейност престъпната организация;
б) от страна на неин гражданин; или
в) в полза на юридическо лице, установено на територията на
тази държава-членка.
Дадена държава-членка може да реши, че няма да прилага или
че ще прилага само при специални случаи или обстоятелства
правилата за компетентност, посочени в букви б) и в), когато
престъпленията, посочени в член 2, са извършени извън нейната
територия.
2.
В случаите, когато престъпление, посочено в член 2,
попада в компетентността на повече от една държава-членка и
когато всяка от засегнатите държави може законосъобразно да
започне наказателно преследване на основание на едни и същи
факти, засегнатите държави-членки си сътрудничат, за да решат
коя от тях ще проведе наказателното преследване срещу нару
шителите с цел, ако е възможно, производството да се центра
лизира в една държава-членка. С оглед на това държавитечленки могат да се обърнат към Евроюст или друг орган или
механизъм, създаден в рамките на Европейския съюз, за да се
улеснят сътрудничеството между съдебните им органи и коорди
нацията на действията им. Отчитат се по-специално следните
фактори:
а) държавата-членка,
деянията;

на

чиято

територия

са

извършени

б) държавата-членка, чийто гражданин е или в която пребивава
извършителят;
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в) държавата-членка на произход на пострадалите;

L 300/45
Член 10
Прилагане и доклади

г) държавата-членка, на чиято територия е открит извършителят.
3.
Държава-членка, която съгласно законодателството си не
екстрадира или не предава свои граждани, взема необходимите
мерки, за да предвиди своята компетентност в случаите и, когато
е целесъобразно, да проведе наказателно преследване по
отношение на престъплението, посочено в член 2, когато е
извършено от неин гражданин извън нейната територия.
4.
Настоящият член не изключва упражняването на компе
тентността по наказателноправни въпроси, предвидена от
държавата-членка в съответствие с националното ѝ законода
телство.

1.
Държавите-членки предприемат в срок до 11 май 2010 г.
необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на
настоящото рамково решение.

2.
В срок до 11 май 2010 г. държавите-членки изпращат до
генералния секретариат на Съвета и до Комисията текста на
разпоредбите, транспониращи в националното им законода
телство задълженията, наложени им съгласно настоящото
рамково решение. В срок до 11 ноември 2012 г., въз основа
на доклад, изготвен при отчитане на тази информация, както и
въз основа на писмен доклад от Комисията Съветът оценява
степента, в която държавите-членки са се съобразили с разпо
редбите на настоящото рамково решение.

Член 8
Липса на изискване за съобщение или обвинение от
страна на пострадалите
Държавите-членки гарантират, че разследванията или наказа
телното преследване на престъпленията, посочени в член 2, не
зависят от съобщение или обвинение от страна на лице, което е
предмет на престъплението, най-малкото ако деянията са
извършени на територията на държавата-членка.

Член 11
Териториално приложение
Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар.

Член 12
Влизане в сила

Член 9
Отмяна на съществуващи разпоредби

Настоящото рамково решение влиза в сила в деня на публику
ването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Отменя се Съвместно действие 98/733/ПВР.
Съставено в Люксембургна 24 октомври 2008 година.
Позоваването на участие в престъпна организация по смисъла на
Съвместно действие 98/733/ПВР в мерки, предприети съгласно
дял VI от Договора за Европейския съюз и Договора за създаване
на Европейската общност, се смятат за позовавания на участие в
престъпна организация по смисъла на настоящото рамково
решение.

За Съвета
Председател
M. ALLIOT-MARIE
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РЕШЕНИЕ 2008/842/ОВППС НА СЪВЕТА
от 10 ноември 2008 година
за изменение на приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС относно
ограничителните мерки срещу Иран
се отбележи, че някои от посочените структури са също
обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5,
параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция
2007/140/ОВППС.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2007/140/ОВППС (1), и
по-специално член 7, параграф 2 от нея,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

На 27 февруари 2007 г. Съветът прие Обща позиция
2007/140/ОВППС в изпълнение на Резолюция 1737
(2006) на Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации.
На 7 август 2008 г. Съветът прие Обща позиция
2008/652/ОВППС (2) за изменение на Обща позиция
2007/140/ОВППС в изпълнение на Резолюция 1803
(2008) на Съвета за сигурност на Организацията на
обединените нации.
Обща позиция 2008/652/ОВППС предвижда държавитечленки, наред с другото, да проявяват бдителност по
отношение на дейностите, осъществявани от финансовите
институции под тяхна юрисдикция с всички банки със
седалище в Иран, както и с техните клонове и дъщерни
дружества в чужбина, за да се предотврати използването
на тези дейности за чувствителни от гледна точка на
разпространението на ядрени оръжия дейности или за
разработване на носители на ядрени оръжия.
Съветът определи клоновете и дъщерните дружества в
чужбина на банките със седалище в Иран, за които се
прилага Обща позиция 2008/652/ОВППС. Уместно е да

(1) ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 49.
(2) ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.

(5)

Следователно е уместно приложения III и IV към Обща
позиция 2007/140/ОВППС да се изменят,

РЕШИ:

Член 1
Приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС се
заменят с текста на приложението към настоящото решение.
Член 2
Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.
Член 3
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Съвета
Председател
B. KOUCHNER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Клонове и дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите-членки на банки със седалище в Иран, посочени в член 3б,
параграф 1, буква б) (1)

1. BANK MELLI IRAN*
Франция
43, avenue Montaigne, 75008 Paris
BIC код: MELIFRPP

Германия
Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,
BIC код: MELIDEHH

Обединеното кралство
Melli Bank Plc
One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA
BIC код: MELIGB2L

2. BANK SEPAH*
Франция
64, rue de Miromesnil, 75008 Paris
BIC код: SEPBFRPP

Германия
Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main
BIC код: SEPBDEFF

Италия
Via Barberini 50, 00187 Rome
BIC код: SEPBITRR

Обединеното кралство
Bank Sepah International plc
5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT
BIC код: SEPBGB2L
(1) Структурите, отбелязани с (*) са също обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция
2007/140/ОВППС.
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3. BANK SADERAT IRAN
Франция
Bank Saderat Iran
16, Rue de la Paix, 75002 Paris
BIC код: BSIRFRPP
Телекс: 220287 SADER A / SADER B
Германия
Клон Хамбург
P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg
BIC код: BSIRDEHH
Телекс: 215175 SADBK D
Клон Франкфурт
P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main
BIC код: BSIRDEFF
Гърция
Клон Атина
PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens
BIC код: BSIRGRAA
Телекс: 218385 SABK GR
Обединеното кралство
Bank Saderat plc
5 Lothbury, London EC2R 7HD
BIC код: BSPLGB2L
Телекс: 883382 SADER G
4. BANK TEJARAT
Франция
Bank Tejarat
124-126, Rue de Provence, 75008 Paris
BIC код: BTEJFRPP
Телекс: 281972 F, 281973 F BKTEJ
5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Обединеното кралство
Централен офис и основен клон
6 Lothbury, London, EC2R 7HH
BIC код: PIBPGB2L
Телекс: 885426
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Клонове и дъщерни дружества, които не са под юрисдикцията на държавите-членки, на банки със седалище в Иран, както
и финансови структури, чието седалище не е в Иран и които не попадат под юрисдикцията на държавите-членки, но се
контролират от лица и организации, установени в Иран, посочени в член 3б, параграф 1, букви в) и г) (1)
1. BANK MELLI*
Азербайджан
Bank Melli Iran, клон Баку
Nobel Ave. 14, Baku
BIC код: MELIAZ22
Ирак
No. 111 27 Alley 929 District Arasat street, Baghdad
BIC код: MELIIQBA
Оман
Клон Oman Muscat
P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/
P.O. BOX 2643 PC 112
BIC код: MELIOMR
Китай
Melli Bank HK (дъщерно дружество на Melli Bank PLC)
Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong
BIC код: MELIHKHH
Египет
Представителство
P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.
Тел.: 2700605 / Fax: 92633
Обединени арабски емирства
Регионален офис
P.O. Box:1894, Dubai
BIC код: MELIAEAD
Клон Абу Даби
Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street
BIC код: MELIAEADADH
Клон Al Ain
Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road
BIC код: MELIAEADALN
(1) Структурите, отбелязани с (*) са също обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция
2007/140/ОВППС.
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Клон Bur Dubai
Адрес: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street
BIC код: MELIAEADBR2
Централен клон Дубай
Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street
BIC код: MELIAEAD
Клон Fujairah
Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street
BIC код: MELIAEADFUJ
Клон Ras al-Khaimah
Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel
BIC код: MELIAEADRAK
Клон Sharjah
Post box no. 459 Street name: Al Burj Street
BIC код: MELIAEADSHJ
Руската федерация
no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow
BIC код: MELIRUMM
Япония
Представителство
333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.
Тел.: 332162631. Fax (3)32162638. Телекс: J296687.
2. BANK MELLAT
Южна Корея
Bank Mellat, клон Сеул
Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong
Gangnam-Ku, 135 280, Seoul
BIC код: BKMTKRSE
Телекс: K36019 MELLAT
Турция
Клон Истанбул
1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul
BIC код: BKMTTRIS
Телекс: 26023 MELT TR
Клон Анкара
Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara
BIC код: BKMTTRIS100
Телекс: 46915 BMEL TR
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Клон Измир
Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir
BIC код: BKMTTRIS 200
Телекс: 53053 BMIZ TR
Армения
Клон Ереван
6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan
BIC код: BKMTAM 22
Телекс: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Обединени арабски емирства
Клон Дубай
The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai
BIC код: PIBPAEAD

4. BANK SADERAT IRAN
Ливан
Регионален офис
Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut
BIC код: BSIRLBBE
Централен клон Бейрут
Verdun street – Alrose building
P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra
BIC код: BSIRLBBE
Телекс: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK
Клон Alghobeiri
NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str.–Ghobeiri BLVD, Alghobeiri
BIC код: BSIRLBBE
Клон Baalbеk
NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak
BIC код: BSIRLBBE
Клон Borj al Barajneh
NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor
BIC код: BSIRLBBE
Клон Saida
NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.
BIC код: BSIRLBBE
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Оман
BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat
BIC код: BSIROMR
Телекс: 3146
Катар
Клон Доха
NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha
BIC код: BSIR QA QA
Телекс: 4225
Туркменистан
Bank Saderat Iran, клон Ashkhabad
Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad
Телекс: 1161134-86278
Обединени арабски емирства
Регионален офис Дубай
Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Murshid Bazar
Murshid Bazar P.O. Box 4182
Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Bur Dubai
Al Fahidi Road
P.O. Box 4182 Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Ajman
No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Shaykh Zayed Road
Shaykh Road, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
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Клон Абу Даби
No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 22263
Клон Al Ein
No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Sharjah
No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Бахрейн
Клон Бахрейн
106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;
Manama
Телекс: 8363 SADER BANK
OBU
P.O. Box 825 - Manama
Телекс: 8688 SADER BANK
Узбекистан
Bank Saderat Iran, Ташкент
10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent
BIC код: BSIRUZ21
Телекс: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK
Таджикистан
No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe
P.O. Box: 734001
BIC код: BTEJTJ22XXX
Телекс: 201135 BTDIR TJ
Китай
Представителство Китай
Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District
Beijing 100016
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6. ARIAN BANK (позната също като Aryan Bank)
Афганистан
Централен офис
House No. 2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul
BIC код: AFABAFKA
Клон Harat
NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat
BIC код: AFABAFKA
7. FUTURE BANK
Бахрейн
Future Bank
P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama
Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra
BIC код: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT
8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA
Венецуела
Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal
Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas
BIC код: IDUNVECAXXX.“.
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ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/843/ОВППС НА СЪВЕТА
от 10 ноември 2008 година
за изменение и удължаване на срока на действие на Обща позиция 2007/734/ОВППС относно
ограничителните мерки по отношение на Узбекистан
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 15 от него,
като има предвид че:
(1)

(2)

На 13 ноември 2007 г. Съветът прие Обща
позиция 2007/734/ОВППС относно ограничителните
мерки по отношение на Узбекистан (1).
В заключенията си от 13 октомври 2008 г. Съветът
изрази удовлетворение от постигнатия през последната
година напредък в Узбекистан в зачитането на принципите
на правовата държава и защитата на правата на човека.
Съветът насърчи Узбекистан да продължи напредъка в
областта на правата на човека, демократизацията и зачи
тането на принципите на правовата държава и изрази
също така удовлетворение от ангажираността на Узбе
кистан да работи съвместно с ЕС по редица въпроси,
свързани с правата на човека. В този контекст Съветът
постигна съгласие да не подновява ограниченията за
престой, наложени спрямо определени лица, посочени в
Обща позиция 2007/734/ОВППС.

ембарго, наложено с Обща позиция 2007/734/ОВППС, да
бъде подновено за срок от 12 месеца,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1
Срокът на действие на Обща позиция 2007/734/ОВППС се
удължава до 13 ноември 2009 г.
Член 2
Членове 3 и 4, както и приложение II към Обща позиция
2007/734/ОВППС се отменят.
Член 3
Настоящата обща позиция поражда действие в деня на прие
мането й.
Член 4
Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.

(3)

Въпреки това Съветът изрази загриженост за състоянието
на определени области на правата на човека в Узбекистан
и призова властите на страната да изпълняват изцяло
своите международни задължения в това отношение. В
този контекст Съветът постигна съгласие оръжейното

(1) ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 34.

За Съвета
Председател
B. KOUCHNER
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Официален вестник на Европейския съюз

11.11.2008 г.

ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/844/ОВППС НА СЪВЕТА
от 10 ноември 2008 година
за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои
длъжностни лица на Беларус
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 15 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

На 10 април 2006 г. Съветът прие Обща позиция
2006/276/ОВППС относно ограничителните мерки
срещу някои длъжностни лица на Беларус и за отмяна
на Обща позиция 2004/661/ОВППС (1).
На 13 октомври 2008 г. Съветът постигна съгласие, че
срокът на действие на ограничителните мерки, пред
видени в Обща позиция 2006/276/ОВППС, следва да
бъде удължен за период от 12 месеца. Същевременно
Съветът постигна съгласие, че забраните за престой за
някои ръководители на Беларус — с изключение на пред
седателя на Централната избирателна комисия и на тези
от тях, които имат отношение към изчезването на лица
през 1999—2000 г. — няма да се прилагат за период от
шест месеца, който подлежи на преразглеждане, с цел да
се насърчи диалогът с властите на Беларус и приемането
на мерки за укрепване на демокрацията и спазването на
правата на човека.
В края на посочения шестмесечен период Съветът ще
разгледа отново ситуацията в Беларус и ще направи
оценка на напредъка, постигнат от властите на Беларус
по отношение на реформата на избирателния кодекс,
чиято цел е да се постигне съответствие с ангажиментите,
поети в рамките на ОССЕ, и с другите международни
норми в областта на демократичните избори. Съветът ще
разгледа освен това и всички други конкретни действия,
насочени към по-стриктно спазване на демократичните
ценности, правата на човека и основните свободи, вклю
чително свободата на словото и печата, както и свободата
на събиране и политическо сдружаване, и правовата
държава. Съветът може да вземе решение за прилагане
на забраните за престоя по-рано, ако това се налага с
оглед на действията на властите на Беларус в областта
на демокрацията и правата на човека.
Обща позиция 2008/288/ОВППС на Съвета от 7 април
2008 година за подновяване на ограничителните мерки
срещу някои длъжностни лица на Беларус до 10 април
2009 г. следва да се отмени,

(1) ОВ L 101, 11.4.2006 г., стр. 5.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1
Срокът на действие на Обща позиция 2006/276/ОВППС се
удължава до 13 октомври 2009 г.
Член 2
1.
Прилагането на мерките, посочени член 1, параграф 1,
буква б) от Обща позиция 2006/276/ОВППС, доколкото се
отнасят за г-н Yuri Nikolaivich Podobed, се спира до
13 април 2009 г.
2.
Прилагането на мерките, посочени в член 1, параграф 1,
буква в) от Обща позиция 2006/276/ОВППС се спира до
13 април 2009 г.
Член 3
Настоящата обща позиция се преразглежда преди 13 април
2009 г., като се взема предвид ситуацията в Беларус.
Член 4
Обща позиция 2008/288/ОВППС се отменя.
Член 5
Настоящата обща позиция поражда действие от датата на
нейното приемане.
Член 6
Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.
За Съвета
Председател
B. KOUCHNER

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ
Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на
последното изменение на цитираните актове.
Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се
отнасят към актуалната версия на съответния акт.

