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(1) Текст от значение за ЕИП

(Продължава на вътрешната корица)

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок
на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.
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(продължение)
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Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)
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I
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1201/2008 НА КОМИСИЯТА
от 3 декември 2008 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
като има предвид, че:

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

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

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

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

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от
21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане
на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО)
№ 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зелен
чуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 4 декември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 3 декември 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

IL
MA
TR
ZZ

254,9
58,8
71,4
128,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
59,1
82,7
103,0

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

230,6
71,6
110,4
137,5

0805 10 20

BR
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ
MA
TR
ZZ

44,6
76,3
79,0
34,6
43,5
30,8
51,5
61,9
65,0
63,5

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

AR
HR
IL
TR
ZZ

62,9
49,2
74,6
58,9
61,4

0805 50 10

MA
TR
ZA
ZZ

64,0
62,8
79,4
68,7

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

89,4
64,2
71,8
33,4
109,3
113,0
80,2

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
US
ZZ

73,4
48,4
81,3
103,0
142,2
89,7

0805 20 10

(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) № 1202/2008 НА КОМИСИЯТА
от 2 декември 2008 година
за забрана на риболова на налим във води на Общността и води извън суверенитета или
юрисдикцията на трети страни от зони VIII и IX от страна на съдове под флага на Португалия
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 съхраняване 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
Забрани

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 2015/2006 на Съвета от 19 декември
2006 г. за определяне на риболовните възможности за
2007 г. и 2008 г. за общностните риболовни кораби за
някои дълбоководни рибни запаси (3) определя квотите за
2007 г. и 2008 г.

(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 2 декември 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 384, 29.12.2006 г., стp. 28.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

09/DSS

Държава-членка

PRT

Запас

GFB/89-

Вид

Налим (Phycis blennoides)

Зона

Води на Общността и води извън суверенитета или юрис
дикцията на трети страни от зони VIII и IX

Дата

9.10.2008 г.

4.12.2008 г.

4.12.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/5

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1203/2008 НА КОМИСИЯТА
от 2 декември 2008 година
за забрана на риболова на атлантическа треска в зона IV; води на ЕО от зона IIa; необхванатата от
Скагерак и Категат част от зона IIIа от страна на съдове, плаващи под флага на Франция
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 съхраняване 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 2 декември 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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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

61/T&Q

Държава-членка

FRA

Запас

COD/2A3AX4

Вид

Атлантическа треска (Gadus morhua)

Зона

IV; Води на ОС от зона IIa; тази част от IIIа, която не е
обхваната от Скагерак и Категат

Дата

7.10.2008 г.

4.12.2008 г.

4.12.2008 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1204/2008 НА КОМИСИЯТА
от 3 декември 2008 година
за вписването на определени наименования в „регистъра на храните с традиционно специфичен
характер“, предвиден в Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и
хранителни продукти с традиционно специфичен характер
(кодифицирана версия)
(текст от значение за ЕИП)

храни с традиционно специфичен характер. Вследствие на
влизането в сила на Регламент (ЕО) № 509/2006, посо
ченият регистър беше заменен с „регистър на храните с
традиционно специфичен характер“, предвиден в член 3
от посочения регламент.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(4)

Регистрираните наименования имат правото да ползват
обозначението „храна с традиционно специфичен
характер“, което е запазено за тях.

(5)

Необходимо е да се уточни, че терминът „Serrano“ се
счита за специфичен сам по себе си съгласно член 4,
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 509/2006 г.,
т.е. той е непреводим; следователно той трябва да се
използва само в този си вид. Освен това, терминът
„Serrano“ е регистриран, без да се засяга използването
на термина „планина“; няма конфликт между тези
термини.

(6)

По отношение на наименованията „Leche certificada de
Granja“ и „Traditional Farmfresh Turkey“ за „Leche certi
ficada de Granja“ защитата е поискана единствено на
испански език и за „Traditional Farmfresh Turkey“ един
ствено на английски език. Поради това, съгласно
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодател
ствата на държавите-членки относно етикетирането, пред
ставянето и рекламата на храните (5), по време на
търговията с продукта етикетът трябва да съдържа на
другите езици израза „съгласно испанската традиция“
или съответно „съгласно британската традиция“, в непо
средствена близост до съответното наименование.

(7)

По отношение на наименованието „Traditional Farmfresh
Turkey“, съгласно Директива 2000/13/ЕО етикетирането
и особено обозначенията, предназначени за информация
на потребителите, не могат да водят до объркване с
термини, предвидени с цел означаване на начините на
отглеждане съгласно Регламент (ЕИО) № 1538/91 на
Комисията от 5 юни 1991 г. относно въвеждането на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) №
1906/90 на Съвета относно определени стандарти за
търговията с птиче месо (6),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от
20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни
продукти с традиционно специфичен характер (1), и
по-специално член 9, параграфи 4 и параграф 5, втора алинея,

като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Регламент (ЕО) № 2301/97 на Комисията от 20 ноември
1997 г. за вписването на определени наименования в
„Регистъра на сертификатите за специфичен характер“,
предвидено в Регламент (ЕИО) № 2082/92 на Съвета
относно сертификатите за специфичен характер на селско
стопанските и хранителни продукти (2) е бил неколко
кратно и съществено изменян (3). С оглед постигане на
яснота и рационалност посоченият регламент следва да
бъде кодифициран.

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕИО) № 2082/92
на Съвета от 14 юли 1992 г. относно сертификатите за
специфичен характер на селскостопанските и хранителни
продукти (4) държавите-членки са изпратили до
Комисията заявления за регистрация на наименования
като сертификати за специфичен характер.

Съответните наименования са могли да бъдат вписани в
„регистъра на сертификатите за специфичен характер“ и
следователно да бъдат защитени в Общността като
ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.
ОВ L 319, 21.11.1997 г., стр. 8.
Вж. приложение II.
ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 9.

(5) ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.
(6) ОВ L 143, 7.6.1991 г., стр. 11.
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„съгласно британската традиция“ или негов еквивалент на
другите езици.

Член 1
Наименованията, изброени в приложение I, се вписват в
„регистъра на храните с традиционно специфичен характер“,
както е предвиден в член 9, параграф 4 и параграф 5, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006.
Член 2
При търговия с „Leche certificada de Granja“ на езици, различни
от испански, етикетът трябва да съдържа израза „съгласно
испанската традиция“ или негов еквивалент на другите езици.
При търговия с „Traditional Farmfresh Turkey“ на други езици,
различни от английски, етикетът трябва да съдържа израза

Член 3
Регламент (ЕО) № 2301/97 се отменя.
Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания
на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на
съответствието в приложение III.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 3 декември 2008 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

4.12.2008 г.
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— Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek,
Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (1)
— Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [член 13,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (2)
— Faro [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (3)
— Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Framboisenlambiek, Vruchtemlambiek
[член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (4)
— Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze / Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 509/2006] (5)
— Mozzarella [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (6)
— Jamón Serrano [член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (7)
— Leche certificada de Granja [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (8)
— Traditional Farmfresh Turkey [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (9)
— Falukorv [член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (10)
— Sahti [член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (11)
— Panellets [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (12)
— Kalakukko [член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (13)
— Karjalanpiirakka [член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (14)
— Hushållsost [член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006] (15)

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

Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в приложение II към Регламент (ЕО) № 2527/98 (ОВ L 317, 26.11.1998 г.,
стp. 14). Тези точки заменят публикуваните в ОВ C 246, 24.8.1996 г., стр. 9.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 371, 1.12.1998 г., стр. 3.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 21, 21.1.1997 г., стр. 15.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 405, 24.12.1998 г., стр. 9.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 78, 10.3.2001 г., стр. 16.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 125, 26.4.2001 г., стp. 5.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 5, 9.1.2001 г., стp. 3.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 235, 21.8.2001 г., стp. 12.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 102, 27.4.2002 г., стp. 14.
Основните точки на спецификацията са публикувани в ОВ C 110, 8.5.2003 г., стp. 18.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2301/97 на Комисията
(ОВ L 319, 21.11.1997 г., стр. 8)
Регламент (ЕО) № 954/98 на Комисията
(ОВ L 133, 7.5.1998 г., стр. 10)
Регламент (ЕО) № 2527/98 на Комисията
(ОВ L 317, 26.11.1998 г., стр. 14)
Регламент (ЕО) № 2419/1999 на Комисията
(ОВ L 291, 13.11.1999 г., стр. 25)
Регламент (ЕО) № 1482/2000 на Комисията
(ОВ L 167, 7.7.2000 г., стр. 8)
Регламент (ЕО) № 2430/2001 на Комисията
(ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 29)
Регламент (ЕО) № 244/2002 на Комисията
(ОВ L 39, 9.2.2002 г., стр. 11)
Регламент (ЕО) № 688/2002 на Комисията
(ОВ L 106, 23.4.2002 г., стр. 7)
Регламент (ЕО) № 1285/2002 на Комисията
(ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 21)
Регламент (ЕО) № 317/2003 на Комисията
(ОВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 19)
Регламент (ЕО) № 223/2004 на Комисията
(ОВ L 37, 10.2.2004 г., стр. 3)

единствено член 1, първа и втора алинеи, и приложение I

4.12.2008 г.

4.12.2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Таблица на съответствието
Регламент (ЕО) № 2301/97

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

—

Член 2

—

Член 3

Член 2

Член 4

Приложение

Приложение I

—

Приложение II

—

Приложение III
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1205/2008 НА КОМИСИЯТА
от 3 декември 2008 година
за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
метаданните
(текст от значение за ЕИП)

ресурси по-подробно с допълнителни елементи, произ
тичащи от международните стандарти и работни
практики в тяхната област на интерес. Също така не се
изключва възможността за приемане на насоки, създадени
и актуализирани от Комисията, по-специално когато е
необходимо да се гарантира оперативната съвместимост
на метаданните.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на
инфраструктура за пространствена информация в Европейската
общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 5, параграф 4 от
нея,

(3)

Необходими са инструкции за валидиране на метаданните
в съответствие с Директива 2007/2/ЕО по отношение на
условията и очакваната повторяемост на всеки елемент на
метаданни, т.е. дали стойностите за всеки елемент винаги
фигурират в записа на метаданни, могат да се срещнат
само веднъж или повече от веднъж.

(4)

Нужно е възможните стойности за всеки елемент на
метаданни да осигурят оперативната съвместимост на
метаданните в многоезичен контекст и тези възможни
стойности следва да могат да приемат формата на
свободен текст, дати, кодове от международни
стандарти, като например езикови кодове, ключови думи
от контролирани списъци или тезауруси или символни
низове.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съот
ветствие със становището на комитета, създаден съгласно
член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2007/2/ЕО определя общите правила за
създаване на инфраструктура за пространствена
информация в Европейската общност. Тъй като за
доброто функциониране на тази инфраструктура е
необходимо потребителят да бъде в състояние да намира
масиви от пространствени данни и услуги и да установява
дали те могат да бъдат използвани и с каква цел,
държавите-членки следва да предоставят описание на
тези масиви от пространствени данни и услуги под
формата на метаданни. Тъй като такива метаданни
следва да бъдат съвместими и използваеми в транс
граничен и на Общността контекст, е необходимо да се
определят правила по отношение на метаданните,
използвани за описване на масивите от пространствени
данни и услуги, отговарящи на темите, изброени в
приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(2)

Определянето на набор от елементи на метаданни е
необходимо с цел да се позволи идентифицирането на
информационния ресурс, за който са създадени мета
данните, класификацията му и идентифицирането на геог
рафското му разположение и времевата му референция,
качеството и валидността, съответствието с правилата за
прилагане по отношение на оперативната съвместимост на
масивите от пространствени данни и услуги, ограни
ченията, свързани с достъпа и използването и органи
зацията, отговорна за ресурса. Елементите на метаданни,
свързани със самия запис на метаданни, също са
необходими, за да се съблюдава за редовното обновяване
на създадените метаданни и за идентифициране на орга
низацията, отговорна за създаването и поддържането на
метаданните. Това е минималният набор от елементи на
метаданни, необходим за постигане на съответствие с
Директива 2007/2/ЕО и не се изключва възможността
организациите да документират информационните

(1) ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

Член 1
Предмет
Настоящият регламент определя изискванията за създаване и
поддържане на метаданни за масиви от пространствени данни,
поредица от масиви от пространствени данни и услуги за
пространствени данни, отговарящи на темите, изброени в
приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО.

Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент освен определенията,
съдържащи се в член 3 от Директива 2007/2/ЕО, се прилагат
определенията в част А на приложението.

4.12.2008 г.
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Член 3
Създаване и поддържане на метаданни

Метаданните, описващи масив от пространствени данни, поредица от масиви от пространствени данни или
услуга за пространствени данни, включват елементи на метаданни или групи елементи на метаданни, опре
делени в част Б на приложението и се създават и поддържат в съответствие с правилата, установени в части В
и Г от същото приложение.
Член 4
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 3 декември 2008 година.
За Комисията
Stavros DIMAS

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТАДАННИТЕ
ЧАСТ A
Тълкуване
1. Прилагат се следните определения:
— „символен низ“ означава възможните стойности на елементи на метаданни, изразени чрез набор от символи,
третиран като едно цяло,
— „свободен текст“ означава възможните стойности на елементи на метаданни, изразени на един или повече естествени
езици,
— „произход“ означава историята на масива от данни, и жизненият цикъл от събирането и придобиването през
съставянето и еволюцията му до сегашната му форма, в съответствие с EN ISO 19101,
— „елемент на метаданни“ означава дискретна единица от метаданни, в съответствие с EN ISO 19115,
— „пространство от имена“ означава колекция от имена, идентифицирана с универсален идентификатор на ресурси
(URI), които са използвани като имена на елементи и атрибути в документи, написани на метаезика XML,
— „качество“ означава съвкупността от характеристики на продукт, които му дават възможност да удовлетвори явни
или подразбиращи се нужди в съответствие с EN ISO 19101,
— „ресурс“ означава информационен ресурс, който има пряка или косвена връзка със специфично местоположение или
географска област,
— „поредица от масиви от пространствени данни“ означава колекция от масиви от пространствени данни с една и съща
спецификация на продукта.
2. Препратките към валидността на масивите от пространствени данни се разбират като свързани с което и да е от
следните:
— пространственият и времеви обхват, който представлява интерес във връзка с данните,
— дали данните са били проверени спрямо стандарт за измерване или постигнати показатели,
— доколко данните са подходящи за целта,
— където е уместно, правната валидност на масива от пространствени данни.

ЧАСТ Б
Елементи на метаданни
1.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
Предоставят се следните елементи на метаданни:

1.1.

Име на ресурса
Това е характеризиращо, и често уникално име, под което е известен ресурсът.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.

4.12.2008 г.
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Кратко описание на ресурса
Това е кратко описателно обобщение на съдържанието на ресурса.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.

1.3.

Вид на ресурса
Това е видът на ресурса, който е описан с метаданните.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са определени в част Г, точка 1.

1.4.

Указател на ресурса
Указателят на ресурса определя връзката(ите) към ресурса и/или връзката към допълнителна информация за ресурса.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на символен низ, често изразяван като
унифициран указател на ресурс (URL).

1.5.

Уникален идентификатор на ресурс
Стойност, идентифицираща еднозначно дадения ресурс.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на задължителен код във вид на символен
низ, в общия случай определен от притежателя на данните, и пространство от имена във вид на символен низ, което
идентифицира еднозначно контекста на идентифициращия код (например притежателя на данните).

1.6.

Свързан ресурс
Ако ресурсът е услуга за пространствени данни, този елемент на метаданни идентифицира, когато е приложимо,
целевия(ите) масив(и) от пространствени данни чрез техния уникален идентификатор на ресурс (URI).
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на задължителен код във вид на символен
низ, в общия случай определен от притежателя на данните, и пространство от имена във вид на символен низ, което
идентифицира еднозначно контекста на идентифициращия код (например притежателя на данните).

1.7.

Език на ресурса
Езикът(ците), използван(и) в рамките на ресурса.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са ограничени до езиците, определени в ISO 639-2.

2.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ И УСЛУГИ

2.1.

Тематична категория
Тематичната категория е схема за класификация на високо равнище за подпомагане на групирането и на тематичното
търсене на наличните ресурси на пространствени данни.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са определени в част Г, точка 2.

2.2.

Вид услуга за пространствени данни
Това е класификация за подпомагане на търсенето на наличните услуги за пространствени данни. Специфична услуга
се поставя само в една категория.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са определени в част Г, точка 3.

3.

КЛЮЧОВА ДУМА
Ако ресурсът е услуга за пространствени данни, се предоставя поне една ключова дума от част Г, точка 4.
Ако ресурсът е масив от пространствени данни или поредица от масиви за пространствени данни, се предоставя поне
една ключова дума от общия многоезичен тезаурус за околната среда (General Environmental Multi-lingual
Thesaurus, GEMET), описваща съответната тема пространствени данни, определена в приложение I, II или III към
Директива 2007/2/ЕО.
За всяка ключова дума се предоставят следните елементи на метаданни:
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Съдържание на ключова дума
Съдържанието на ключовата дума е общо използвана дума, официална дума или изречение, използвани за описание
на разглеждания предмет. Докато тематичната категория е твърде обща за подробни търсения, ключовите думи
подпомагат стесняването на търсене в пълен текст и позволяват структурирано търсене по ключови думи.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.

3.2.

Произход от контролиран речник
Ако ключовата дума произхожда от контролиран речник (тезаурус, онтология), например GEMET, се дава рефе
ренцията на контролирания речник.
Тази референция включва поне заглавието и референтната дата (дата на публикуване, дата на последен преглед или
на създаване) на контролирания речник.

4.

ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Изискването за географско разположение, посочено в член 11, параграф 2, буква д) от Директива 2007/2/ЕО, се
изразява със следния елемент на метаданни: географски очертаващ правоъгълник.

4.1.

Географски очертаващ правоъгълник
Това е обхватът на ресурса в географското пространство, даден като очертаващ правоъгълник.
Очертаващият правоъгълник се изразява със западни и източни дължини и южни и северни ширини в десетични
градуси, с точност поне два десетични знака.

5.

ВРЕМЕВА РЕФЕРЕНЦИЯ
Този елемент на метаданни отговаря на изискването за наличие на информация относно времевото измерение на
данните, посочено в член 8, параграф 2, буква г) от Директива 2007/2/ЕО. Предоставя се поне един елемент на
метаданни, посочен в точки 5.1—5.4.
Възможните стойности на елементите на метаданни, посочени в точки 5.1—5.4, са набор от данни. Всяка дата се
позовава на референтна времева система и се изразява под форма, съвместима с тази система. Референтната система по
подразбиране е Грегорианският календар с дати, изразени в съответствие с ISO 8601.

5.1.

Времеви обхват
Времевият обхват определя времевия период, обхванат от съдържанието на ресурса. Този времеви период може да
бъде изразен по всеки от следните начини:
— отделна дата,
— интервал от дати, изразен чрез начална дата и крайна дата на интервала,
— комбинация от отделни дати и интервали от дати.

5.2.

Дата на публикуване
Това е датата на публикуване на ресурса, когато е налична или датата на влизане в сила. Възможно е да има повече
от една дата на публикуване.

5.3.

Дата на последния преглед
Това е датата на последния преглед на ресурса, ако ресурсът е бил преглеждан. Възможно е да има само една дата на
последния преглед.

5.4.

Дата на създаване
Това е датата на създаване на ресурса. Възможно е да има само една дата на създаване.

6.

КАЧЕСТВО И ВАЛИДНОСТ
На изискванията, посочени в член 5, параграф 2 и член 11, параграф 2 от Директива 2007/2/ЕО по отношение на
качеството и валидността на пространствените данни, отговарят следните елементи на метаданни:
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Произход
Това е декларация за историята на обработка и/или общото качество на масива от пространствени данни. Където е
приложимо може да се включи декларация дали масивът от данни е преминал през валидиране или е бил подложен
на контрол на качеството, дали това е официалната версия (ако съществуват няколко) и дали има правна стойност.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.

6.2.

Пространствена разделителна способност
Пространствената разделителна способност се отнася до равнището на подробност на масива от данни. Изразява се
като множество от нула до много разделителни разстояния (най-вече за данни, свързани с координатни системи и
продукти, произхождащи от изображения) или еквивалентни мащаби (най-вече за карти и продукти, произхождащи
от карти).
Еквивалентният мащаб се изразява в общия случай като цяла стойност, изразяваща знаменателя на мащаба.
Разделителното разстояние се изразява като числена стойност, свързана с единица за дължина.

7.

СЪОТВЕТСТВИЕ
На изискванията, посочени в член 5, параграф 2, буква а) и член 11, параграф 2, буква г) от Директива 2007/2/ЕО
по отношение на степента на съответствие с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива
2007/2/ЕО, отговарят следните елементи на метаданни:

7.1.

Спецификация
Това е референция към правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО или към
други спецификации, на които съответства даден ресурс.
Ресурсът може да съответства на повече от едно от правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от
Директива 2007/2/ЕО или на други спецификации.
Тази референция включва поне заглавието и референтната дата (дата на публикуване, дата на последен преглед или
на създаване) на правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО или на
спецификациите.

7.2.

Степен
Това е степента на съответствие на ресурса на правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива
2007/2/ЕО или на други спецификации.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са определени в част Г, точка 5.

8.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪПА И ИЗПОЛЗВАНЕТО
Ограниченията, свързани с достъпа и използването, са едното или и двете от следните:
— набор от условия, приложими към достъпа и използването (8.1)
— набор от ограничения върху публичния достъп (8.2).

8.1.

Условия, приложими към достъпа и използването
Този елемент на метаданни определя условията за достъп и използване на масиви от пространствени данни и услуги
за пространствени данни и, където е приложимо, съответните такси съгласно член 5, параграф 2, буква б) и член 11,
параграф 2, буква е) от Директива 2007/2/ЕО.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.
Този елемент трябва да има стойности. Ако няма условия за достъпа и използването на ресурса, се използва изразът
„не се прилагат условия“. Ако условията са неизвестни, се използва изразът „неизвестни условия“.
Този елемент предоставя и информация за необходимите такси за достъп и използване на ресурса, ако са приложими,
или препраща към унифициран указател на ресурс (URL), където има информация относно таксите.

8.2.

Ограничения върху публичния достъп
Когато държавите-членки ограничават достъпа до масиви от пространствени данни и до услуги за пространствени
данни съгласно член 13 от Директива 2007/2/ЕО, този елемент на метаданни предоставя информация за ограни
ченията и причините за тях.
Ако няма ограничения върху публичния достъп, този елемент на метаданни посочва този факт.
Възможните стойности на този елемент на метаданни приемат формата на свободен текст.
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9.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВОРНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА МАСИВИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ
За целите на член 5, параграф 2, буква г) и член 11, параграф 2, буква ж) от Директива 2007/2/ЕО се предоставят
следните два елемента на метаданни:

9.1.

Отговорна страна
Това е описание на организацията, отговорна за създаването, управлението, поддържането и разпространението на
ресурса.
Това описание включва:
— името на организацията под формата на свободен текст,
— адрес на електронна поща за контакти под формата на символен низ.

9.2.

Роля на отговорната страна
Това е ролята на отговорната организация.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са определени в част Г, точка 6.

10.

МЕТАДАННИ ЗА МЕТАДАННИТЕ
За целите на член 5, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО се предоставят следните елементи на метаданни:

10.1. Точка за контакт относно метаданните
Това е описание на организацията, отговорна за създаването и поддържането на метаданните.
Това описание включва:
— името на организацията под формата на свободен текст,
— адрес на електронна поща за контакти под формата на символен низ.
10.2. Дата на метаданните
Датата уточнява кога е бил създаден или актуализиран записът на метаданни.
Тази дата се изразява в съответствие с ISO 8601.

10.3. Език на метаданните
Това е езикът, на който са изразени метаданните.
Възможните стойности на този елемент на метаданни са ограничени до официалните езици на Общността, изразени в
съответствие с ISO 639-2.

ЧАСТ В
Инструкции относно повторяемостта и условията на елементите на метаданни
Метаданните, описващи ресурса, включват, по отношение на масив от пространствени данни или поредица от масиви от
пространствени данни, елементите на метаданни или групите елементи на метаданни, изброени в таблица 1, и по
отношение на услуга за пространствени данни, елементите на метаданни или групите елементи на метаданни, изброени
в таблица 2.
Тези елементи на метаданни или групи елементи на метаданни трябва да съответстват на очакваната повторяемост и
съответните условия, определени в таблица 1 и таблица 2.
Когато не са изразени условия във връзка с определен елемент на метаданни, този елемент трябва да бъде задължителен.

4.12.2008 г.

4.12.2008 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 326/19

Таблиците представят следната информация:
— първата колона съдържа препратка към параграфа от част Б от приложението, определящ елемента на метаданни или
групата елементи на метаданни,
— втората колона съдържа името на елемента на метаданни или групата елементи на метаданни,
— третата колона уточнява повторяемостта на елемента на метаданни. Изразяването на повторяемостта съответства на
означаването на повторяемост в унифицирания език за моделиране (UML), в който:
— 1 означава, че елементът на метаданни се среща само веднъж в множеството от резултати,
— 1..* означава, че елементът на метаданни се среща поне веднъж в множеството от резултати,
— 0..1 означава, че присъствието на елемента на метаданни в множеството от резултати не е задължително, но може
да бъде само еднократно,
— 0..* означава, че присъствието на елемента на метаданни в множеството от резултати не е задължително, но
елементът може да се среща веднъж или повече от веднъж,
— когато повторяемостта е 0..1 или 0..*, условието определя кога елементите на метаданни са задължителни,
— четвъртата колона съдържа условен израз, ако повторяемостта на елемента не се отнася за всички видове ресурси. В
противен случай всички елементи са задължителни.
Таблица 1
Метаданни за масиви от пространствени данни и поредица от масиви от пространствени данни

Препратка

Повто
ряемост

Елементи на метаданни

1.1

Име на ресурса

1

1.2

Кратко описание на ресурса

1

1.3

Вид на ресурса

1

1.4

Указател на ресурса

0..*

1.5

Уникален идентификатор на
ресурс

1..*

1.7

Език на ресурса

0..*

2.1

Тематична категория

1..*

3

Ключова дума

1..*

4.1

Географски очертаващ
правоъгълник

1..*

5

Времева референция

1..*

6.1

Произход

6.2

Пространствена разделителна
способност

0..*

7

Съответствие

1..*

8.1

Условия
за
използване

8.2

Ограничения върху
публичния достъп

1..*

9

Отговорна организация

1..*

10.1

Точка за контакт относно
метаданните

1..*

10.2

Дата на метаданните

1

10.3

Език на метаданните

1

Условие

Задължителен, ако е наличен URL за получаване на повече
информация за ресурса и/или за услугите, свързани с достъпа.

Задължителен, ако ресурсът включва текстова информация.

1

достъп

и

1..*

Задължителен за масиви от данни и поредица от масиви от
данни, ако може да бъде уточнен еквивалентният мащаб или
разделителното разстояние.
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Таблица 2
Метаданни за услугите за пространствени данни

Препратка

Повто
ряемост

Елемент на метаданни

Условие

1.1

Име на ресурса

1

1.2

Кратко описание на ресурса

1

1.3

Вид на ресурса

1

1.4

Указател на ресурса

0..*

Задължителен, ако е достъпна връзка към услугата.

1.6

Свързан ресурс

0..*

Задължителен, ако е достъпна връзка към масивите от данни,
върху които оперира услугата.

2.2

Вид услуга за пространствени
данни

3

Ключова дума

1..*

4.1

Географски очертаващ
правоъгълник

0…*

5

Времева референция

1..*

6.2

Пространствена разделителна
способност

0..*

7

Съответствие

1..*

8.1

Условия
за
използване

8.2

Ограничения върху
публичния достъп

1..*

9

Отговорна организация

1..*

10.1

Точка за контакт относно
метаданните

1..*

10.2

Дата на метаданните

1

10.3

Език на метаданните

1

достъп

и

1

Задължителен за услугите с явен географски обхват.

Задължителен, когато има ограничение върху пространствената
разделителна способност за тази услуга.

1..*

ЧАСТ Г
Възможни стойности
Когато това е уточнено в описанието на елементите на метаданни в част Б, възможните стойности, описани в части
Г.1—Г.6, се използват с повторяемостта, изразена в таблица 1 и таблица 2 от част В.
Всяка възможна стойност е определена със:
— числов идентификатор,
— текстово име, разбираемо за хората, което може да бъде преведено на различните езици на Общността,
— езиково неутрално име за компютри (стойността, дадена в скобите),
— незадължително описание или определение.
1.

ВИД НА РЕСУРСА

1.1.

Поредица от масиви от пространствени данни (series)

1.2.

Масив от пространствени данни (dataset)

1.3.

Услуги за пространствени данни (services)
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2.

ТЕМАТИЧНИ КАТЕГОРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN ISO 19115

2.1.

Селско стопанство (farming)
Отглеждане на животни и/или на растения.
Тази категория се прилага за темата пространствени данни „Селскостопански и водностопански съоръжения“ в
приложение III, точка 9 към Директива 2007/2/ЕО.

2.2.

Флора и фауна (biota)
Флора и/или фауна в природна среда.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка
17 — Биогеографски региони, приложение III, точка 18 — Местообитания и биотопи, приложение III, точка 19 —
Разпределение на видовете.

2.3.

Граници (boundaries)
Правно описание на земите.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 4
— Административни единици, приложение III, точка 1 — Статистически единици.

2.4.

Климатология/Метеорология/Атмосфера (climatologyMeteorologyAtmosphere)
Процеси и явления в атмосферата.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка
13 — Атмосферни условия, приложение III, точка 14 — Метеорологични географски характеристики.

2.5.

Икономика (economy)
Икономически дейности, условия и заетост.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка
20 — Енергийни източници, приложение III, точка 21 — Минерални ресурси.

2.6.

Релеф (elevation)
Височина над или под морското равнище.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение II, точка 1
— Релеф.

2.7.

Околна среда (environment)
Ресурси на околната среда, защита и опазване.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 9
— Защитени обекти.

2.8.

Геонаучна информация (geoscientificInformation)
Информация, свързана с науките за земята.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка 3
— Почва, приложение II, точка 4 — Геология, приложение III, точка 12 — Природни рискови зони.

2.9.

Здраве (health)
Здраве, здравни услуги, екология и безопасност на човека.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка 5
— Здраве и безопасност на човека.

2.10. Изображения/Основни карти/Земна покривка (imageryBaseMapsEarthCover)
Основни карти.
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Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение II, точка 3
— Ортоизображение, приложение II, точка 2 — Земна покривка.
2.11. Разузнаване/Военен сектор (intelligenceMilitary)
Военни бази, структури, дейности.
Тази категория не се прилага специално за никоя от темите пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО:
2.12. Вътрешни водоеми (inlandWaters)
Характеристики на вътрешните водоеми, системите за оттичане на водите и техните характеристики.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 8
— Хидрография.
2.13. Разположение (location)
Информация и услуги за позициониране.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 3
— Географски наименования, приложение I, точка 5 — Адреси.
2.14. Океани (oceans)
Особености и характеристики на солени водни басейни (без вътрешните водоеми).
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка
16 — Морски региони, приложение III, точка 15 — Океанографски географски характеристики.
2.15. Планиране/Кадастър (planningCadastre)
Информация, използвана за подходящи действия за бъдещо ползване на земята.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 6
— Кадастрални парцели, приложение III, точка 4 — Ползване на земята, приложение III, точка 11 — Управление на
територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици.
2.16. Общество (society)
Характеристики на обществото и културите.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка
10 — Разпределение на населението — демография.
2.17. Структура (structure)
Конструкции, построени от човека.
Тази категория се прилага за следните теми пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка 2
— Сгради, приложение III, точка 8 — Производствени и промишлени съоръжения, приложение III, точка 7 —
Съоръжения за управление на околната среда.
2.18. Транспорт (transportation)
Способи и помощи за превозване на хора и/или стоки.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение I, точка 7
— Транспортни мрежи.
2.19. Комунално-битови услуги/Комуникации (utilitiesCommunication)
Енергийни, водни системи и системи за отпадъци и комуникационна инфраструктура и услуги.
Тази категория се прилага за следната тема пространствени данни от Директива 2007/2/ЕО: приложение III, точка 6
— Комунално-битови и обществени услуги.
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3.

ВИД УСЛУГА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

3.1.

Услуга за намиране (discovery)
Услуги, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги въз основа на съдържанието на
съответните метаданни и представяне на съдържанието на метаданните.

3.2.

Услуга за разглеждане на данни (view)
Услуга, позволяваща поне представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припо
криване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго
съответно съдържание на метаданните.

3.3.

Услуга за изтегляне на данни (download)
Услуга, позволяваща копиране на масиви от пространствени данни, или на части от тези масиви, и, където е
приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях.

3.4.

Услуга за трансформиране (transformation)
Услуга, позволяваща трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвме
стимост.

3.5.

Услуга за извикване на услуги за пространствени данни (invoke)
Услуга, позволяваща да се определят входящите и изходни данни, очаквани от услуга за пространствени данни и
работният процес или верига от услуги, комбинираща няколко или повече услуги. Позволява също да се дефинира
външен интерфейс за интернет услугата на работния процес или веригата от услуги.

3.6.

Друга услуга (other)

4.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
Ключовите думи се основават на таксономията на географските услуги в EN ISO 19119. Тази таксономия е
организирана в категории, чиито подкатегории определят възможните стойности на класификацията на услугите
за пространствени данни.
100

Географски услуги за взаимодействие с човек (humanInteractionService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
101. Разглеждане на каталог (humanCatalogueViewer)
Клиентска услуга, която позволява на потребителя да взаимодейства с каталог, за да намери, разгледа и
управлява метаданни за географски данни или услуги.
102. Географско разглеждане (humanGeographicViewer)
Клиентска услуга, която позволява на потребителя да разгледа една или повече колекции от обекти или
картографирани райони.
103. Разглеждане на географска електронна таблица (humanGeographicSpreadsheetViewer)
Клиентска услуга, която позволява на потребителя да взаимодейства с множество информационни обекти и да
поиска изчисления, подобни на тези в аритметична електронна таблица, но за географски данни.
104. Редактор на услуги (humanServiceEditor)
Клиентска услуга, която позволява на потребителя да контролира услугите за географска обработка.
105. Редактор за дефиниране на вериги (humanChainDefinitionEditor)
Предоставя взаимодействие на потребителя с услуга за дефиниране на вериги.
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106. Управление на изпълнението на работния процес (humanWorkflowEnactmentManager)
Предоставя взаимодействие на потребителя с услугата за изпълнение на работния процес.
107. Редактор на географски обекти (humanGeographicFeatureEditor)
Географско разглеждане, което позволява на потребителя да взаимодейства с данни относно обекти.
108. Редактор на географски символи (humanGeographicSymbolEditor)
Клиентска услуга, която позволява на човек да избира и управлява библиотеки от символи.
109. Редактор на обобщение на обекти (humanFeatureGeneralizationEditor)
Клиентска услуга, която позволява на потребителя да променя картографски характеристики на обект или
колекция от обекти като опрости показването им, като в същото време запази техните характерни елементи —
пространствения еквивалент на опростяване.
110. Разглеждане на структурата на географски данни (humanGeographicDataStructureViewer)
Клиентска услуга, която дава достъп на потребителя до част от масив от данни, за да види вътрешната ѝ
структура.
200

Услуги за управление на географски модели/географска информация (infoManagementService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
201. Услуга за достъп до обекти (infoFeatureAccessService)
Услуга, която предоставя клиентски достъп до и управление на хранилище на обекти.
202. Услуга за достъп до карти (infoMapAccessService)
Услуга, която предоставя клиентски достъп до географски диаграми, т.е. изображения на географски данни.
203. Услуга за достъп до картографирани райони (infoCoverageAccessService)
Услуга, която предоставя клиентски достъп до и управление на хранилище на картографирани райони.
204. Услуга за описание на сензори (infoSensorDescriptionService)
Услуга, която предоставя описанието на сензор за географски данни, включително разположение и ориентация
на сензора, както и геометричните, динамичните и радиометричните характеристики на сензора за целите на
географската обработка.
205. Услуга за достъп до продукт (infoProductAccessService)
Услуга, която предоставя клиентски достъп до и управление на хранилище на географски продукти.
206. Услуга за вида на обекти (infoFeatureAccessService)
Услуга, която предоставя клиентски достъп до и управление на хранилище на определения на видове обекти.
207. Услуга за каталог (infoCatalogueService)
Услуга, която позволява търсене и управление на метаданни в хранилище на метаданни относно ресурси.
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208. Услуга за регистър (infoRegistryService)
Услуга, която предоставя достъп до хранилище на метаданни относно видове.
209. Услуга за географски справочник (infoGazetteerService)
Услуга, която предоставя достъп до директория на проявления на категория или категории световни явления,
съдържаща информация относно местоположението.
210. Услуга за управление на поръчки (infoOrderHandlingService)
Услуга, която предоставя на клиента възможността да поръча продукти от доставчик.
211. Услуга за непрекъсната поръчка (infoStandingOrderService)
Услуга за управление на поръчки, която позволява на потребителя да поръча разпространението на продукт за
дадена географска област, когато последният стане достъпен.
300

Услуги за управление на географски работни процеси/географски задачи (taskManagementService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
301. Услуга за дефиниране на вериги (chainDefinitionService)
Услуга за дефиниране на верига и позволяване на нейното изпълнение от услугата за изпълнение на работния
процес.
302. Услуга за изпълнение на работния процес (workflowEnactmentService)
Услугата за изпълнение на работния процес интерпретира веригата и контролира създаването на услугите и
последователното изпълнение на дейностите.
303. Услуга за абониране (subscriptionService)
Услуга, която позволява на потребителя да се регистрира, за да бъде информиран за събития.
400

Услуги за географска обработка — пространствени аспекти (spatialProcessingService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
401. Услуга за преобразуване на координати (spatialCoordinateConversionService)
Услуга за промяна на координатите от една координатна система в друга, която е свързана със същата основа.
402. Услуга за трансформиране на координати (spatialCoordinateTransformationService)
Услуга за промяна на координати от референтна координатна система, базирана на една основа в референтна
координатна система, базирана на втора основа.
403. Услуга за преобразуване на карта на картографиран район във векторна (spatialCoverageVectorConversion
Service)
Услуга за промяна на пространствено представяне от схема на картографски район във векторна схема или
обратно.
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404. Услуга за преобразуване на координати на изображения (spatialImageCoordinateConversionService)
Услуга за координатна трансформация или преобразуване за промяна на координатната референтна система на
изображение.
405. Услуга за ректификация (spatialRectificationService)
Услуга за трансформиране на изображение в перпендикулярна успоредна проекция и следователно в
константен мащаб.
406. Услуга за орторектификация (spatialOrthorectificationService)
Услуга за ректификация, която премахва наклона и отместването в изображението, породено от релефа на
терена.
407. Услуга за настройка на геометричния модел на сензори (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)
Услуга, която настройва геометричните модели на сензор за подобряване на съвпадението на изображението с
други изображения и/или известни земни координати.
408. Услуга за преобразуване на геометричния модел на изображения (spatialImageGeometryModelConversion
Service)
Услуга, която преобразува геометричните модели на сензор в различен, но еквивалентен геометричен модел на
сензор.
409. Услуга за определяне на подмножества (spatialSubsettingService)
Услуга, която извлича данни от входящ непрекъснат пространствен район въз основа на географско разпо
ложение или декартови координати.
410. Услуга за дискретизация (spatialSamplingService)
Услуга, която извлича данни от входяща информация чрез съвместима схема за дискретизация въз основа на
географско разположение или декартови координати.
411. Услуга за промяна на мозайката (spatialTilingChangeService)
Услуга, която променя мозайката на географските данни.
412. Услуга за измерване на размери (spatialDimensionMeasurementService)
Услуга за изчисляване на размери на обекти, видими на изображение или в други географски данни.
413. Услуга за манипулиране на обекти (spatialFeatureManipulationService)
За регистриране на един обект към друг, изображение или друг масив от данни или масив от координати;
коригиране на относителните отмествания, ротационните разлики, разликите в мащаба и перспективата. За
проверка дали всички обекти в колекция от обекти са топологично съвместими в съответствие с топологичните
правила на колекцията от обекти и за идентифициране и/или коригиране на всички открити несъответствия.
414. Услуга за сравняване на обекти (spatialFeatureMatchingService)
Услуга, която определя кои обекти и части от обекти от различни източници на данни представляват един и
същ обект от реалния свят, например сравняване на контури и ограничено сливане.
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415. Услуга за обобщаване на обекти (spatialFeatureGeneralizationService)
Услуга, която намалява пространствените вариации в колекция от обекти, за да увеличи ефективността на
комуникация като противодейства на нежеланите последствия от компресирането на данните.
416. Услуга за определяне на маршрут (spatialRouteDeterminationService)
Услуга за определяне на оптималния маршрут между две дадени точки въз основа на входящи параметри и
характеристики, съдържащи се в колекцията от обекти.
417. Услуга за позициониране (spatialPositioningService)
Услуга, предоставена от уред за географско позициониране, за използване, получаване и еднозначно интерпре
тиране на информация за местоположение и определяне дали резултатите отговарят на изискванията за
ползване.
418. Услуга за анализиране на близост (spatialProximityAnalysisService)
От дадено местоположение или географски обект открива всички обекти с даден набор от атрибути, които се
намират в рамките на разстояние от местоположението на обекта, определено от потребителя.
500

Услуги за географска обработка — тематични аспекти (thematicProcessingService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
501. Услуга за изчисляване на географски параметри (thematicGoparameterCalculationService)
Услуга за извеждане на количествени и за дадено приложение резултати, които не са достъпни от данните в
суров вид.
502. Услуга за тематична класификация (thematicClassificationService)
Услуга за класификация на райони от географски данни въз основа на тематични атрибути.
503. Услуга за обобщаване на обекти (thematicFeatureGeneralizationService)
Услуга, която обобщава типове обекти в колекция от обекти, за да увеличи ефективността на комуникация като
противодейства на нежеланите последствия от компресирането на данните.
504. Услуга за определяне на подмножества (thematicSubsettingService)
Услуга, която извлича данни от входяща информация въз основа на стойности на параметри.
505. Услуга за пространствено броене (thematicSpatialCountingService)
Услуга, която преброява географски обекти.
506. Услуга за откриване на промяна (thematicChangeDetectionService)
Услуга за откриване на разлики между два масива от данни, които представят същата географска зона в
различни моменти.
507. Услуги за извличане на географска информация (thematicGeographicInformationExtractionService)
Услуги, подпомагащи извличането на информация за обекти и за терена от сателитни и сканирани изоб
ражения.
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508. Услуга за обработка на изображения (thematicImageProcessingService)
Услуга за промяна на стойностите на тематичните атрибути на изображение с помощта на математическа
функция.
509. Услуга за намаляване на разделителната способност (thematicReducedResolutionGenerationService)
Услуга, която намалява разделителната способност на изображение.
510. Услуги за манипулиране на изображения (thematicImageManipulationService)
Услуги за манипулиране на стойности на данни в изображения: промяна на стойностите на цвета и контраста,
прилагане на различни филтри, манипулиране на разделителната способност на изображението, премахване на
шума, намаляване на ивиците, радиометрични корекции, атмосферни загуби, промени в осветлението на
мястото и др.
511. Услуги за „разбиране“ на изображения (thematicImageUnderstandingService)
Услуги, които предоставят автоматично откриване на промените в изображение, различаване на регистрирани
изображения, анализ и показване на значимостта на промените, различаване въз основа на зона или модел.
512. Услуги за синтезиране на изображения (thematicImageSynthesisService)
Услуги за създаване или трансформиране на изображения чрез компютърни пространствени модели, транс
формации на перспектива и манипулиране на характеристиките на изображението за подобряване на види
мостта, разделителната способност и/или за намаляване на последствията от облачна покривка или мъгла.
513. Манипулиране на многоспектърни изображения (thematicMultibandImageManipulationService)
Услуги, които променят изображение като ползват различните му спектри.
514. Услуга за откриване на обект (thematicObjectDetectionService)
Услуга за откриване на реални обекти в изображение.
515. Услуга за географски анализ (thematicGeoparsingService)
Услуга за анализ на текстови документи за препратки към местоположения, като наименования на места,
адреси, пощенски кодове и др. при подготовката за услугата за географско кодиране.
516. Услуга за географско кодиране (thematicGeocodingService)
Услуга за допълване на препратки към местоположения в текстове с географски координати (или друга
пространствена референция).
600

Услуги за географска обработка — времеви аспекти (temporalProcessingService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
601. Услуга за трансформация на времевата референтна система (temporalReferenceSystemTransformationService)
Услуга за промяна на стойностите на времеви проявления от една времева референтна система към друга.
602. Услуга за определяне на подмножества (temporalSubsettingService)
Услуга, която извлича данни от непрекъснат интервал въз основа на стойности на времеви позиции.
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603. Услуга за дискретизация (temporalSamplingService)
Услуга, която извлича данни от входяща информация чрез съвместима схема за дискретизация въз основа на
стойности на времеви позиции.
604. Услуга за анализиране на времева близост (temporalProximityAnalysisService)
От даден времеви интервал или събитие открива всички обекти с даден набор от атрибути, които се намират в
рамките на интервал от интервал или събитие, определен от потребителя.
700

Услуги за географска обработка — метаданни (metadataProcessingService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
701. Услуга за статистически изчисления (metadataStatisticalCalculationService)
Услуга за изчисляване на статистики за масив от данни.
702. Услуги за географска анотация (metadataGeographicAnnotationService)
Услуги за включване на допълнителна информация към изображение или обект в колекция от обекти.
800

Услуги за географска комуникация (comService)

Тази категория обхваща следните подкатегории:
801. Услуга за кодиране (comEncodingService)
Услуга, която предоставя прилагането на правило за кодиране и предоставя интерфейс към кодираща и
декодираща функционалност.
802. Услуга за прехвърляне (comTransferService)
Услуга, която предоставя приложение на един или повече протоколи за прехвърляне, които позволяват
прехвърляне на данни между разпръснати информационни системи чрез средства за пряка или непряка
комуникация.
803. Услуга за географско компресиране (comGeographicCompressionService)
Услуга, която компресира и декомпресира пространствени части на колекция от обекти.
804. Услуга за преобразуване на географски формат (comGeographicFormatConversionService)
Услуга, която преобразува географски данни от един формат в друг.
805. Услуга за съобщения (comMessagingService)
Услуга, която позволява на много потребители едновременно да виждат, коментират и заявяват промени в
колекции от обекти.
806. Управление на отдалечени и изпълними файлове (comRemoteFileAndExecutableManagement)
Услуга, която предоставя достъп до отдалечено хранилище на географски обекти по същия начин, както ако
беше локално за потребителя.
5.

СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ

5.1.

Съответстващ (conformant)
Ресурсът съответства напълно на посочената спецификация.
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5.2.

Официален вестник на Европейския съюз

Несъответстващ (notConformant)
Ресурсът не съответства на посочената спецификация.

5.3.

Не е оценен (notEvaluated)
Съответствието не е било оценено.

6.

РОЛЯ НА ОТГОВОРНАТА СТРАНА

6.1.

Доставчик на ресурси (resourceProvider)
Страна, която предоставя ресурса.

6.2.

Управител (custodian)
Страна, която поема отговорността за данните и осигурява нужните грижи и поддържане на ресурса.

6.3.

Собственик (owner)
Страна, която притежава ресурса.

6.4.

Потребител (user)
Страна, която използва ресурса.

6.5.

Разпространител (distributor)
Страна, която разпространява ресурса.

6.6.

Създател (originator)
Страна, която е създала ресурса.

6.7.

Точка за контакт (pointOfContact)
Страна, с която може да се влезе в контакт за придобиване на знания за ресурса или на самия ресурс.

6.8.

Основен изследовател (principalInvestigator)
Ключова страна, отговорна за събиране на информация и провеждане на изследванията.

6.9.

Преработчик (processor)
Страна, която преработва информацията по такъв начин, че ресурсът се променя.

6.10. Издател (publisher)
Страна, която публикува ресурса.
6.11. Автор (author)
Страна, която е автор на ресурса.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1206/2008 НА КОМИСИЯТА
от 3 декември 2008 година
за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени
заявления за периода от 24 до 28 ноември 2008 година, за внос на захарни продукти по
тарифни квоти и преференциални споразумения
дяване на рафинериите през пазарните 2006/2007,
2007/2008 и 2008/2009 години (3), през периода от
24 до 28 ноември 2008 година на компетентния орган
бяха подавани заявления за лицензи за внос за общо
количество, равно или надвишаващо наличното коли
чество за сериини номера 09.4343 и 09.4435.

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 година за установяване на обща организация
на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби
за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

(2)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от
28 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прила
гането през 2006—2007, 2007—2008 и 2008—2009
стопански години на вноса и рафинирането на захарни
продукти по някои тарифни квоти и преференциални спора
зумения (2), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
За заявления за лицензи за внос, подадени от 24 до 28 ноември
2008 година по силата на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 950/2006 и/или на член 3 от Регламент (ЕО) № 508/2007,
лицензи се издават в рамките на посочените в приложението към
настоящия регламент количества.

като има предвид, че:
(1)

При тези обстоятелства Комисията определя коефициент
на разпределение с цел издаване на лицензи пропор
ционално на наличното количество и/или информира
държавите-членки, че съответният лимит е достигнат,

В съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 и/или
Регламент (ЕО) № 508/2007 на Съвета от 7 май
2007 година за откриване на тарифни квоти за внос на
сурова тръстикова захар в България и Румъния за снаб

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 3 декември 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 178, 1.7.2006 г., стр. 1.

(3) ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Преференциална захар АКТБ-ИНДИЯ
Глава IV от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008-2009 пазарна година

Сериен номер

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

Държава

09.4331

Барбадос

100

09.4332

Белиз

100

09.4333

Кот д'Ивоар

100

09.4334

Република Конго

100

09.4335

Фиджи

100

09.4336

Гвиана

100

09.4337

Индия

0

09.4338

Ямайка

100

09.4339

Кения

100

09.4340

Мадагаскар

100

09.4341

Малави

100

09.4342

Мавриций

100

09.4343

Мозамбик

100

09.4344

Сейнт Кристофър и Нейвис

—

09.4345

Суринам

—

09.4346

Свазиленд

100

09.4347

Танзания

100

09.4348

Тринидад и Тобаго

100

09.4349

Уганда

—

09.4350

Замбия

100

09.4351

Зимбабве

100

Лимит

Достигнат

Достигнат

Допълнителна захар
Глава V от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008-2009 пазарна година

Сериен номер

Държава

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

09.4315

Индия

—

09.4316

Държави, подписали Протокола АКТБ

—

Лимит
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Захар от CXL отстъпките
Глава VI от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008/2009 пазарна година

Сериен номер

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

Държава

Лимит

09.4317

Австралия

0

Достигнат

09.4318

Бразилия

0

Достигнат

09.4319

Куба

0

Достигнат

09.4320

Други трети държави

0

Достигнат

Захар от Балканите
Глава VII от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008/2009 пазарна година

Сериен номер

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

Държава

09.4324

Албания

09.4325

Босна и Херцеговина

09.4326

Сърбия и Косово (*)

100

09.4327

Бивша югославска република Македония

100

09.4328

Хърватия

100

Лимит

100
0

Достигнат

(*) Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

Захар от извънреден и индустриален внос
Глава VIII от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008/2009 пазарна година

Сериен номер

Вид

09.4380

Извънреден внос

09.4390

Индустриален внос

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

—
100

Лимит
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Допълнителна захар по СИС
Глава VIIIа от Регламент (ЕО) № 950/2006
2008/2009 пазарна година

Сериен номер

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

Държава

Лимит

09.4431

Комори, Мадагаскар, Мавриций, Сейшелски
острови, Зимбабве

100

09.4432

Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда

100

09.4433

Свазиленд

100

09.4434

Мозамбик

0

Достигнат

09.4435

Антигуа и Барбуда, Бахамски острови,
Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканска
република, Гранада, Гвиана, Хаити, Ямайка,
Сейнт Кристофър и Нейвис, Санта Лусия,
Сейнт Винсент и Гренадини, Суринам,
Тринидад и Тобаго

24

Достигнат

09.4436

Доминиканска република

0

Достигнат

09.4437

Фиджи, Папуа Нова Гвинея

100

Внос на захар по преходните тарифни квоти, отворени за България и Румъния
Член 1 от Регламент (ЕО) № 508/2007
2008/2009 пазарна година

Сериен номер

Вид

Процент на заявените
количества за седмицата от
24.11.2008-28.11.2008,
за които да бъдат издадени лицензи

09.4365

България

0

09.4366

Румъния

100

Лимит

Достигнат
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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 невключването на напропамид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и
отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество
(нотифицирано под номер C(2008) 6281)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/902/ЕО)
туалното им включване в приложение I към Директива
91/414/ЕИО. В този списък се включва напропамид.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

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

Въздействието на напропамид върху човешкото здраве и
околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите на
Регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за
редица употреби, предложени от нотификатора. Освен
това в тези регламенти се определят държави-членки
докладчици, които трябва да представят съответните
доклади за оценка и препоръки на Европейския орган
за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член
10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За
напропамид държавата-членка докладчик беше Дания и
цялата необходима информация беше внесена на
6 септември 2005 г.

(4)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска
проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ в
рамките на работната група за оценяване и беше пред
ставен на Комисията на 26 март 2008 г. под формата на
заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка за
оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи
активното вещество напропамид (4). Този доклад е
разгледан от държавите-членки и от Комисията в
рамките на Постоянния комитет по хранителната верига
и здравето на животните и завършен на 11 юли 2008 г.,
под формата на доклад на Комисията за направеното
проучване върху напропамида.

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли
1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна
защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея
от нея,
като има предвид, че:

(1)

(2)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се
предвижда, че държава-членка може, през период от 12
години от датата на нотифициране на посочената
директива, да разреши пускането на пазара на продукти
за растителна защита, съдържащи активни вещества, които
не са посочени в приложение I към посочената директива,
които вече се намират на пазара две години след датата на
нотифициране, докато тези вещества постепенно се
проучват в рамките на работна програма.
С Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002
на Комисията (3) се определят подробните правила за
изпълнението на третия етап от работната програма,
посочена в член 8, параграф 2 от Директива
91/414/ЕИО, и се установява списък с активни
вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евен

(1) ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.
(3) ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4) Научен доклад на ЕОБХ (2008) 140, 1—72: Заключение относно
партньорската проверка за оценка на риска от употребата на
пестициди, съдържащи активното вещество напропамид, финали
зирано на 26 март 2008 г.
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По време на оценяването на активното вещество бяха
установени няколко факта, пораждащи загриженост. Поконкретно, въз основа на наличните данни не беше
възможно да се направи надеждна оценка на риска за
изтичането на метаболита NOPA в подпочвените води.
Освен това наличните данни не доказаха, че рисковете
за водните организми и рибоядните птици и бозайници
са в допустими граници. Следователно въз основа на
наличната информация не бе възможно да се направи
заключение, че напропамидът отговаря на критериите за
включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(10)

Настоящото решение не засяга правото на подаване на
заявление за напромамид в съответствие с разпоредбите
на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО,
подробните правила за прилагането на която са уста
новени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията (1), с
оглед на евентуалното включване на веществото в
приложение I към нея.

(11)

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

Комисията прикани нотификатора да внесе своите
коментари относно резултатите от партньорската
проверка и относно намерението си да продължи да
предлага веществото за одобрение или не. Нотификаторът
представи своите коментари, които бяха внимателно
разгледани. Въпреки изложените доводи от страна на
нотификатора обаче установените факти, пораждащи
загриженост, не можаха да бъдат отстранени и оценките,
направени въз основа на внесената и оценена по време на
срещите на експертите на ЕОБХ информация, не показаха,
че може да се очаква, че при предложените условия на
употреба, продуктите за растителна защита, съдържащи
напропамид, като цяло отговарят на изискванията,
изложени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от
Директива 91/414/ЕИО.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

(7)

Поради това веществото напропамид следва да не бъде
включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че
предоставените разрешения за продукти за растителна
защита, съдържащи напропамид, ще бъдат отнети в
рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани,
както и че няма бъдат издавани нови разрешения за
такива продукти.

Член 1
Напропамид не се включва като активно вещество в приложение
I към Директива 91/414/ЕИО.
Член 2
Държавите-членки гарантират, че:
а) всички разрешения за продукти за растителна защита,
съдържащи напропамид, се отнемат най-късно до 7 май
2009 г.;
б) не се издават, нито се подновяват разрешения за продукти за
растителна защита, съдържащи напропамид, считано от датата
на публикуване на настоящото решение.
Член 3
Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съот
ветствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива
91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на
7 май 2010 г.
Член 4

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за
унищожаването, складирането, пускането на пазара и
употребата на наличните складови запаси от продукти
за растителна защита, съдържащи напропамид, следва да
бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се разреши
употребата на наличните складови запаси за един допъл
нителен вегетативен период, което гарантира, че
продуктите за растителна защита, съдържащи напропамид,
остават на разположение на земеделските производители
за 18 месеца след приемането на настоящото решение.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

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

Член на Комисията

(1) ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

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.

