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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 179/2009 НА СЪВЕТА
от 5 март 2009 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 26 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

(2)

С Регламент (ЕО) № 301/2007 на Съвета от 19 март
2007 г. за изменение на приложение I към Регламент
(ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа (1) за период
от две години бяха напълно суспендирани автономните
мита по Общата митническа тарифа за монитори с течно
кристална технология на изображение, чийто диагонал на
екрана е 48,5 cm или по-малък и с формат 4:3 или 5:4,
класирани под код по КН 8528 59 90.
Срокът на действие на посочената мярка за суспендиране
изтече на 31 декември 2008 г.

(3)

По причини, свързани с интереса на потребителите,
предвид необходимостта от осигуряване на рационално
развитие на производството и увеличаване на потре
блението в рамките на Общността, както и с цел насър
чаване на търговията между държавите-членки и трети
страни, в интерес на Общността е да се удължи
действието на настоящите мерки за суспендиране на авто
номните мита с две години, считано от 1 януари 2009 г.,
да се увеличи диагоналът на екрана до 55,9 cm (22 инча)
и да се добавят допълнителни формати 1:1 и 16:10.

(4)

Поради същите причини е в интерес на Общността също
така да предвиди суспендиране за период от две години,
считано от 1 януари 2009 г., за черно-бели и други
монохромни монитори, чийто диагонал на екрана не
превишава 77,5 cm (30,5 инча) и които имат същия
формат като цветните монитори.

(5)

Следователно Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2)
следва да бъде съответно изменен.

(1) ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 11.
(2) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(6)

Тъй като предвиденото в настоящия регламент суспен
диране представлява продължение на въведеното с
Регламент (ЕО) № 301/2007 суспендиране, чийто срок
изтече на 31 декември 2008 г., и тъй като е в интерес
на Общността да няма прекъсване в тарифното третиране
на мониторите, обхванати от суспендирането, настоящият
регламент следва да се прилага от 1 януари 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя, както следва:
1. В приложение I, част втора, раздел XVI, глава 85 текстът в
колона 3 към код по КН 8528 59 10 се заменя със следното:
„14 (*)
___________
(*) Митото е суспендирано на автономно основание до
31 декември 2010 г. за черно-бели или други
монохромни монитори с течнокристална технология на
изображението, снабдени с конектор с цифров видеоин
терфейс (DVI) или с конектор с видеографичен масив
(VGA) или и с двата, чийто диагонал на екрана не
превишава 77,5 cm (т.е. 30,5 инча), с формат 1:1, 4:3,
5:4 или 16:10, с разделителна способност, по-голяма от
1,92 мегапиксела и с разстояние между точките, не
по-голямо от 0,3 mm. (Код по ТАРИК 8528 59 10 10)“.
2. В приложение I, част втора, раздел XVI, глава 85 текстът в
колона 3 към код по КН 8528 59 90 се заменя със следното:
„14 (*)
___________
(*) Митото е суспендирано на автономно основание до
31 декември 2010 г. за цветни монитори с течнокри
стална технология на изображението, чийто диагонал на
екрана не превишава 55,9 cm (т.е. 22 инча), с формат
1:1, 4:3, 5:4 или 16:10. (Код по ТАРИК
8528 59 90 40)“.
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Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 5 март 2009 година.
За Съвета
Председател
M. ŘÍMAN

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 180/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2009 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 7 март 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 6 март 2009 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
JO
MA
TN
TR
ZZ

148,7
82,9
73,7
134,4
92,7
106,5

0707 00 05

JO
MA
MK
TR
ZZ

166,9
78,7
133,4
148,4
131,9

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

249,0
55,9
118,2
141,0

0709 90 80

EG
ZZ

96,9
96,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

45,5
58,0
47,2
55,4
62,9
53,8

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

49,6
61,0
50,0
53,5

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
ZZ

106,6
100,4
104,8
69,4
24,2
95,4
124,0
89,3

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

77,8
115,4
65,0
111,8
107,3
95,5

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 181/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2009 година
за преустановяване на интервенционното изкупуване на масло на фиксирана цена до 31 август
2009 г.
пакетира и доставя на блокове от най-малко
25 килограма нето. Следователно умножените с единния
процент количества масло следва да бъдат закръглени
надолу до най-близкото кратно число на 25 kg.

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),

(3)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от
5 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по
отношение на интервенцията на пазара на масло (2), и поспециално член 12, параграф 2 от него,

Интервенционните агенции следва да уведомят прода
вачите в кратък срок след публикуването на единния
процент и преустановяването на изкупуването на
фиксирана цена. Следователно настоящият регламент
следва да влезе в сила в деня на публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
като има предвид, че:
(1)

(2)

Интервенционното изкупуване на масло на фиксирана цена се
преустановява до 31 август 2009 г.

Въз основа на информацията, съобщена от държавитечленки на 5 март 2009 г. в съответствие с член 12,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 105/2008, общото коли
чество масло, предложено за интервенция на фиксирана
цена след 1 март 2009 г., е надхвърлило ограничението
от 30 000 тона, определено в член 13 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007. Следователно интервенционното изку
пуване на масло на фиксирана цена следва да бъде преу
становено до 31 август 2009 г., следва да бъде определен
единен процент за количествата, получени от компе
тентните органи на държавите-членки на 4 март
2009 г., и офертите, получени от компетентните органи
на държавите-членки на и след 5 март 2009 г., следва да
бъдат отхвърлени.

Общото количество на предложеното за интервенция масло в
офертите, които компетентните органи на държавите-членки са
получили от всеки продавач в съответствие с член 12,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 105/2008 на 4 март
2009 г., се приема, умножено по единен процент от
65,0821 % и след това закръглено надолу до най-близкото
кратно число на 25 kg.
Офертите, получени от компетентните органи на държавитечленки от 5 март 2009 г. до 31 август 2009 г., се отхвърлят.
Член 2

В съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 105/2008 предложеното за интервенция масло се

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 6 март 2009 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 32, 6.2.2008 г., стр. 3.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 182/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло
маслинови масла virgin се състои от смеси на масла,
произхождащи от различни държави-членки и трети
държави. Трябва да се посочат прости разпоредби за
етикетиране за произход на такива смеси. Подобни
прости правила обуславят премахването на предишните
разпоредби за етикетиране на „преобладаващ произход“:
сложни за изпълнение, трудни за контрол и с възможност
за заблуждаване.

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), и
по-специално член 113, параграф 1, буква a) и член 121,
буква а) във връзка с член 4 от него,

(4)

Някои термини, описващи органолептичните характе
ристики по отношение на вкуса и/или мириса на необра
ботените маслинови масла екстра virgin и необработените
маслинови масла virgin бяха определени наскоро от
Международния съвет на маслиновите продукти (МСМП)
в неговия преразгледан метод за органолептична оценка
на необработени маслинови масла virgin. Употребата на
такива термини върху етикетите на необработените
маслинови масла екстра virgin и необработените
маслинови масла virgin следва да бъде запазена за
масла, които са били оценени по съответния метод на
анализ. За някои оператори, които понастоящем
използват запазените термини, са необходими преходни
мерки.

(5)

Няколко държави-членки поддържаха национални
разпоредби, които забраняват производството на смеси
на маслиново масло с други растителни масла с цел
вътрешна консумация, за да запазват традициите си и
определено качество на продукцията на национално
равнище. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1019/2002
не важат за риба тон и сардини, за които се отнасят
респективно Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета от
9 юни 1992 г. относно определяне на общите
стандарти за търговия с консервирана риба тон и
паламуд (4) и Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета от
21 юни 1989 г. относно установяване на общи стандарти
за търговия с консервирани сардини (5). За по-голяма
яснота тези аспекти следва да бъдат специално
споменати в Регламент (ЕО) № 1019/2002.

(6)

Следователно Регламент (ЕО) № 1019/2002 следва да
бъде съответно изменен.

(7)

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

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Желателно е да се изясни, че наименованието, под което
се продават маслиновите масла и маслиновите масла от
остатъчен материал, следва да бъде едно от описанията,
определени от общата организация на селскостопанските
пазари. Върху етикетите трябва също да има допълнителна
информация за всяка от определените категории масло, но
не е задължително тя да бъде близка до наименованието,
под което се продава продуктът. За стоки, които съдържат
маслиново масло, не следва да се изискват нито етикети с
описанието, нито следователно, етикети с допълнителната
информация.
С Регламент (ЕО) № 1019/2002 на Комисията (2) бяха
установени незадължителни мерки за етикетите за
произход на маслиновото масло, въпреки че целта беше
система, включваща задължителното етикетиране за
произход за необработено маслиново масло екстра virgin
и необработено маслиново масло virgin, за да се отрази
фактът, че в резултат на селскостопанските традиции и
местните практики на извличане и смесване тези масла
могат да имат съвсем различен вкус и качество в зави
симост от географския им произход. Незадължителните
мерки, прилагани оттогава, не се оказаха достатъчни за
избягване на въвеждането на потребителите в заблуждение
относно истинските характеристики на маслата virgin в
тази връзка. Освен това след 2002 г. с Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи
и изисквания на законодателството в областта на храните,
за създаване на Европейски орган за безопасност на
храните и за определяне на процедури относно безопас
ността на храните (3) бяха установени правила за просле
дяване, приложими след 1 януари 2005 г. Опитът,
натрупан от операторите и администрацията в тази
област, позволява етикетът за произход за необработено
маслиново масло екстра virgin и необработено маслиново
масло virgin да стане задължителен.
В Общността значителен дял от
маслинови масла екстра virgin и

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 155, 14.6.2002 г., стр. 27.
(3) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

необработените
необработените

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1019/2002 се изменя, както следва:
(4) ОВ L 163, 17.6.1992 г., стр. 1.
(5) ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79.

7.3.2009 г.
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1. Член 1, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Без да се засягат Директива 2000/13/ЕО и Регламент
(ЕО) № 510/2006 на Съвета (*), настоящият регламент
определя точни стандарти за търговията на дребно с
маслиново масло и маслиново масло от остатъчен материал,
посочени в точка 1, букви а) и б) и точки 3 и 6 от
приложение ХVI към Регламент (ЕО) № 1234/2007.
___________
(*) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стp. 12.“;
2. Член 3 се изменя, както следва:

L 63/7

параграфи 4 и 5, от повече от една държава-членка
или трета държава, един от следните текстове, по целе
съобразност:
i) „смес от маслинови масла с произход от Общността“
или позоваване на Общността,
ii) „смес от маслинови масла с произход извън
Общността“ или позоваване на произход извън
Общността,
iii) „смес от маслинови масла с произход от и извън
Общността“ или позоваване на произход от и
извън Общността, или

а) преди първата алинея се вмъква следната алинея:
„Описанията в съответствие с член 118 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 се считат за наименованието, под което се
продава продуктът, посочен в член 3, параграф 1, точка 1
от Директива 2000/13/ЕО.“;
б) в първата алинея, която става втора алинея, встъпителният
текст се заменя със следния текст:
„Етикетите на маслата, посочени в член 1, параграф 1,
съдържат по ясен и незаличим начин в допълнение към
описанието, посочено в първата алинея, но не задъл
жително в близост до него, следната информация за кате
горията масло:“;
3. Член 4 се изменя, както следва:
а) в параграф 1, първата алинея се заменя със следните първа
и втора алинея:
„Необработеното маслиново масло екстра virgin и необра
ботеното маслиново масло virgin, както са определени в
точка 1, букви а) и б) от приложение ХVI към Регламент
(ЕО) № 1234/2007, имат наименование за произход върху
етикета.
Продуктите, определени в точки 3 и 6 от приложение ХVI
към Регламент (ЕО) № 1234/2007, нямат никакво наиме
нование за произход върху етикета.“

в) защитено наименование за произход или защитено геог
рафско указание, посочено в Регламент (ЕО) №
510/2006, в съответствие с разпоредбите на специфи
кацията на съответния продукт.“
в) параграф 6 се заличава.
4. Член 5 се изменя, както следва:
а) буква в) се заменя със следния текст:
„в) указания за органолептични свойства, отнасящи се до
вкус и/или мирис, могат да се поставят само на необра
ботено маслиново масло екстра virgin и необработено
маслиново масло virgin; термините, посочени в точка
3.3 от приложение XII към Регламент (ЕИО) №
2568/91, може да се поставят върху етикетите, само
ако се основават на резултати от оценка, проведена по
метода, предвиден в приложение XII към Регламент
(ЕО) № 2568/91.“
б) добавя се следната втора алинея:
„Продуктите, продавани с търговски запазени марки, за
които заявлението за регистрация е подадено не покъсно от 1 март 2008 г. и които съдържат поне един
от термините, посочени в точка 3.3 от приложение XII
към Регламент (ЕИО) № 2568/91, може да не отговарят
на изискванията по член 5, буква в) от Регламент (ЕО) №
1019/2002 до 1 ноември 2011 г.“

б) параграф 2 се заменя със следния текст:
„2.
Наименованията за произход, посочени в параграф
1, се състоят само от:
а) в случай на маслиново масло, което произхожда, в
съответствие с разпоредбите на параграфи 4 и 5, от
една от държавите-членки или трета държава, позо
ваване към държавата-членка, Общността или третата
държава, по целесъобразност, или
б) в случай на смеси от маслиново масло, което
произхожда, в съответствие с разпоредбите на

5. Член 6 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 се добавя следната трета алинея:
„Държавите-членки могат да забранят производството на
територията си на смеси от маслиново и други растителни
масла, посочени в първата алинея, за вътрешна
консумация. Те обаче не могат да забранят на територията
си търговията с такива смеси, които произхождат от други
държави, и не могат да забранят на територията си произ
водството на такива смеси с цел търговия в друга държавачленка или за износ.“
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б) в параграф 2, първата алинея се заменя със следния текст:
„С изключение на рибата тон в маслиново масло, посочена
в Регламент (ЕИО) № 1536/92 на Съвета (*), и сардините в
маслиново масло, посочени в Регламент (ЕИО) № 2136/89
на Съвета (**), ако наличието на маслата, посочени в член
1, параграф 1 от настоящия регламент, в хранителни
продукти, различни от тези, посочени в параграф 1 от
настоящия член, е изразено както в списъка на съставките,
така и на етикета посредством текст, изображения или
графично, търговското описание на хранителните
продукти е последвано пряко от процентното съдържание
на маслата, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия
регламент, по отношение на общото нето тегло на храни
телните продукти.
___________
(*) ОВ L 163, 17.6.1992 г, стр. 1.
(**) ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79.“

„4.
Описанията, посочени в член 3, втора алинея, не са
задължителни върху етикета на продуктите, посочени в
параграфи 1 и 2 от настоящия член.“
6. В член 8, параграф 2, буква б) се заменя със следното:
„б) организация на операторите в тази държава-членка,
посочена в член 125 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;“
7. В член 9, параграф 2, първата алинея се заменя със следния
текст:
„За целите на проверяване на указанията, посочени в членове
4, 5 и 6, съответните държави-членки могат да създадат
режим за одобряване на предприятията, чиято опаковъчна
техника се намира на тяхна територия.“
Член 2

в) параграф 3 се заменя със следния текст:
„3.
Описанията, посочени в член 3, първа алинея, може
да се заменят с думите „маслиново масло“ върху етикета на
продуктите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия
член.
Когато обаче е налице маслиново масло от остатъчен
материал, думите „маслиново масло“ се заменя с думите
„маслиново масло от остатъчен материал.““
г) добавя се следният параграф 4:

7.3.2009 г.

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юли 2009 г.
Чрез дерогация от втора алинея продуктите, които са били
произведени съобразно закона и етикетирани в Общността или
са внесени законно в Общността и пуснати в свободно
обращение преди 1 юли 2009 г., могат да бъдат продавани до
изчерпване на всички наличности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 6 март 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

7.3.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2009 година
за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с
корекцията на квотите в сектора на захарта за пазарната 2009—2010 година
година по молба на одобрени производители в Италия,
Литва и Швеция, следва да бъдат взети под внимание при
следващото коригиране на квотите, определени в
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007, до
края на февруари 2010 година.

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), и поспециално член 59, параграф 1 във връзка с член 4 от него,
като има предвид, че:
(1)

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007
определя националните и регионалните квоти за произ
водство на захар, изоглюкоза и инулинов сироп. За
пазарната 2009—2010 година тези квоти трябва да
бъдат коригирани, като се вземе предвид резултатът от
прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006
на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на
временна схема за преструктуриране на захарната
индустрия в Общността и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата
селскостопанска политика (2).

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) №
1234/2007 следва да бъде съответно изменено.

(4)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се заменя с
текста, даден в приложението към настоящия регламент.
Член 2

(2)

Възможните допълващи квоти за изоглюкоза, които могат
да бъдат отпуснати по-късно за пазарната 2009—2010

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 6 март 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ VI
НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ
считано от пазарната 2009—2010 година
(в тонове)
Държави-членки или региони
(1)

Белгия
България

Захар
(2)

Изоглюкоза
(3)

Инулинов сироп
(4)

676 235,0

114 580,2

0

0

89 198,0

Чешка република

372 459,3

Дания

372 383,0

Германия

2 898 255,7

Ирландия

0

56 638,2

Гърция

158 702,0

0

Испания

498 480,2

53 810,2

Франция (метрополия)

2 956 786,7

Френски отвъдморски департаменти

480 244,5

Италия

508 379,0

Латвия

0

Литва

0
32 492,5

90 252,0

Унгария

105 420,0

220 265,8

Нидерландия

804 888,0

0

Австрия

351 027,4

Полша
Португалия (континентална част)
Автономен
острови

регион

на

Азорските

Румъния

1 405 608,1

42 861,4

0

12 500,0

9 953,0
104 688,8

0

Словения

0

Словакия

112 319,5

68 094,5

80 999,0

0

Финландия
Швеция

0

293 186,0

Обединено кралство
ОБЩО

1 056 474,0

0

13 336 741,2

690 440,8

0“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 184/2009 НА КОМИСИЯТА
от 6 март 2009 година
за изменение за сто и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания,
свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от
27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни
мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани
с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на
износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на
забраната на полети и удължаване на замразяването на средства
и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афга
нистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от
него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се
посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от
замразяването на средства и икономически ресурси по
същия този регламент.
На 10 декември 2008 г. Комитетът по санкциите към
Съвета за сигурност на Организацията на обединените
нации реши да измени списъка на физическите и юриди
ческите лица, групите и образуванията, спрямо които
следва да се прилага замразяването на средства и иконо
мически ресурси, като добави четири физически лица към
списъка предвид на информацията за техни връзки с Ал
Кайда. Изложенията на мотивите относно измененията са
предоставени на Комисията.

(3)

Приложение I следва да бъде съответно изменено.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия
регламент мерки са ефективни, настоящият регламент
трябва да влезе в сила незабавно.

(5)

Тъй като списъкът на Организацията на обединените
нации не осигурява актуалните адреси на някои от
въпросните физически лица, в Официален вестник на
Европейския съюз следва да бъде публикувано обявление,
така че заинтересованите лица да могат да се свържат с
Комисията и тя да може впоследствие да предаде осно
ванията, на които се базира този регламент, на въпросните
физически лица, да им осигури възможност да изпратят
мнения по тези основания и да направи преглед на
регламента с оглед на мненията и евентуалната допъл
нителна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както
е посочено в приложението към настоящия регламент.
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 6 март 2009 година.
За Комисията
Eneko LANDÁBURU

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни
отношения“

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
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Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
В глава „Физически лица“ се добавя следният текст:
(1) Haji Muhammad Ashraf (известен също като Haji M. Ashraf). Дата на раждане: 1.3.1965 г. Националност: паки
станец. Паспорт №: A-374184 (Пакистан). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б):
10.12.2008 г.
(2) Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq (известен също като a) Bahaziq Mahmoud, б) Abu Abd al-‘Aziz, в) Abu
Abdul Aziz, г) Shaykh Sahib). Дата на раждане: a) 17.8.1943 г., б) 1943 г., в) 1944 г. Месторождение: Индия.
Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 4-6032-0048-1 (Саудитска Арабия). Дата на опре
делянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.
(3) Zaki-ur-Rehman Lakhvi (известен също като a) Zakir Rehman Lakvi, б) Zaki Ur-Rehman Lakvi, в) Kaki Ur-Rehman, г)
Zakir Rehman, д) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, е) Chachajee). Адрес: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District
Islamabad, Пакистан (местоположение към май 2008 г.), б) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd,
District Okara, Пакистан (предишно местоположение). Дата на раждане: 30.12.1960 г. Месторождение: Okara,
Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер: 61101-9618232-1 (Пакистан). Дата на
определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.
(4) Muhammad Saeed (известен също като a) Hafiz Muhammad, б) Hafiz Saeed, в) Hafiz Mohammad Sahib, г) Hafez
Mohammad Saeed, д) Hafiz Mohammad Sayeed, е) Hafiz Mohammad Sayid, ж) Tata Mohammad Syeed, з)
Mohammad Sayed, и) Hafiz Ji). Адрес: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District,
Пакистан (местоположение към май 2008 г.). Дата на раждане: 5.6.1950 г. Месторождение: Sargodha, Punjab,
Пакистан. Националност: пакистанец. Национален идентификационен номер: 3520025509842-7 (Пакистан). Дата на
определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.12.2008 г.

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
от 25 февруари 2009 година
за назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда на Европейските общности
(2009/176/ЕО, Евратом)
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

РЕШИХА:

Член 1
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 223 от него,

1.
За съдии в Съда на Европейските общности за периода от
7 октомври 2009 г. до 6 октомври 2015 г. се назначават:
г-н Lars BAY LARSEN

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия, и по-специално член 139 от него,

г-н Aindrias Ó CAOIMH
г-н Endre JUHÁSZ

като имат предвид, че:

(1)

Мандатът на г-н Vassilios SKOURIS, г-н Allan ROSAS,
г-н Koen LENAERTS, г-н Uno LÕHMUS, г-н Lars BAY
LARSEN, г-жа Rosario SILVA DE LAPUERTA, г-н Jerzy
MAKARCZYK, г-н Endre JUHÁSZ, г-н Marko ILEŠIČ,
г-н Ján KLUČKA, г-н Aindrias Ó CAOIMH, г-жа Camelia
TOADER, г-н Jean-Jacques KASEL, съдии, и на г-н Luís
Miguel POIARES PESSOA MADURO, г-н Dámaso RUIZJARABO COLOMER, г-жа Juliane KOKOTT и г-жа Eleanor
SHARPSTON, генерални адвокати в Съда на Европейските
общности, изтича на 6 октомври 2009 г.

г-н Jean-Jacques KASEL
г-н Koen LENAERTS
г-н Uno LÕHMUS
г-н Allan ROSAS
г-н Marek SAFJAN
г-жа Rosario SILVA DE LAPUERTA

(2)

Следва да се извърши частично обновяване на състава на
Съда на Европейските общности за периода от 7 октомври
2009 г. до 6 октомври 2015 г. Въпреки това, поради
липса на предложение, назначаването на двама съдии
може да стане едва на по-късен етап,

г-н Vassilios SKOURIS
г-н Daniel ŠVÁBY
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2.
За генерални адвокати в Съда на Европейските общности за периода от 7 октомври 2009 г. до
6 октомври 2015 г. се назначават:
г-н Niilo JÄÄSKINEN
г-жа Juliane KOKOTT
г-н Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
г-жа Eleanor SHARPSTON
Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2009 година.
Председател
M. VICENOVÁ

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.
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КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 31 октомври 2008 година
за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на програмите за надзор и
ликвидиране и статута на свободни от заболяване държави-членки, зони и отделни части
(нотифицирано под номер C(2008) 6264)
(текст от значение за ЕИП)

(2009/177/ЕО)
надзор покрива отделни части или зони, които обхващат
по-малко от 75 % от територията на държавата-членка, и
зоната или частта се състои от водосборен басейн, който
не се поделя с друга държава-членка или трета страна, да
се следва различна процедура, включително различен
образец на формулярите, подавани пред Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на
животните („Комитета“), както е предвидено в член 50,
параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от
24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските
изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвра
тяване и борба с някои болести по водните животни (1), и
по-специално член 44, параграф 1, първа алинея, параграф 2,
първа алинея и параграф 3, член 49, параграф 1, член 50,
параграф 2, буква а) и параграф 3, член 51, параграф 2, член
59, параграф 2, член 61, параграф 3 и член 64 от нея,

(4)

В член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО се
предвижда когато държава-членка, за която е известно,
че е заразена с една или повече от неекзотичните
болести, изброени в част II от приложение IV към посо
чената директива, съставя програма за ликвидиране на
една или повече от посочените болести, тя да предоставя
програмата за одобрение в съответствие с процедурата по
регулиране.

(5)

Ако държава-членка иска да получи статут на свободна от
една или повече от неекзотичните болести, изброени в
част II от приложение IV към посочената директива, за
цялата си територия съгласно член 49, параграф 1 от
Директива 2006/88/ЕО, тя представя доказателства, за
да бъде обявена за свободна от заболяване в съответствие
с процедурата по регулиране.

(6)

В член 50, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО се
предвижда, че държава-членка може да декларира зона
или част в рамките на своята територия за свободна от
една или повече от неекзотичните болести, изброени в
част II от приложение IV към същата директива, при
определени условия. Държавата-членка, която прави
такава декларация, я подава пред Комитета в съответствие
с процедурата, предвидена в параграф 2 от посочения
член.

(7)

Освен това в член 50, параграф 3 от Директива
2006/88/ЕО се предвижда, когато зоната или частта
обхваща повече от 75 % от територията на държаватачленка или се състои от водосборен район, който се
дели с друга държава-членка или трета страна, проце
дурата, предвидена в член 50, параграф 2 от същата
директива, да бъде заменена с процедура по регулиране.

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

С Директива 2006/88/ЕО се определят минимални
предпазни мерки, насочени към увеличаване на осведоме
ността и подготвеността на компетентните органи, опера
торите на стопанската дейност за производство на аква
култури и други свързани с тази промишленост, за
болестите при аквакултурите и минимални мерки за
борба, които се прилагат в случай на съмнение или
огнище на някои болести по водните животни. От
1 август 2008 г. тя отменя и заменя Директива
91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. за вете
ринарно-санитарните изисквания при пускането на
пазара на аквакултури и продукти от тях (2).
В член 44, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО се
предвижда, когато държава-членка, за която не е
известно да е заразена, но не е обявена за свободна от
една или повече от неекзотичните болести, изброени в
част II от приложение IV към посочената директива,
съставя програма за надзор за получаване на статут на
зона, свободна от заболяване за една или повече от посо
чените болести, тя да предоставя програмата за одобрение
в съответствие с процедурата по регулиране.
В член 44, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО се
предвижда също така, че когато посочената програма за

(1) ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.
(2) ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1.
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Следва да бъде изготвен списък на държавите-членки,
зоните или отделните части, обект на програми за
надзор и ликвидиране, одобрени в съответствие с проце
дурата по регулиране или за които е бил одобрен статут
на свободни от заболяване.

(10)

Следва да бъдат определени образци на формуляри за
подаване за одобрение на програми за надзор и на
декларации за тези програми. Следва също да бъде
изготвен образец на формуляра, с който държавитечленки да докладват за напредъка по някои програми за
надзор и ликвидиране. Освен това следва да бъде
определен образец на формуляр за подаване на
заявление за одобрение на статут на зона, свободна от
заболяване, и на декларациите за такъв статут.

(11)

В приложение V към Директива 2008/425/ЕО на
Комисията от 25 април 2008 г. за установяване на стан
дартни изисквания при представянето от държавитечленки на национални програми за ликвидиране,
контрол и мониторинг на някои болести по животните
и зоонози, с цел получаване на финансиране от
Общността (1) е включен подробен анализ на разходите
по програмите, за които държавите-членки искат да
получат финансиране. С цел постигане на последова
телност в законодателството на Общността образецът на
формуляра за подаване за одобрение на програми за
ликвидиране съгласно Директива 2006/88/ЕО следва да
съответства на образеца, посочен в споменатото
приложение.

(12)

(13)

информационна страница в Интернет, тъй като тя
осигурява лесен достъп до тези декларации.

Необходимо е да бъдат предвидени подробни разпоредби,
за да се уточни в кои случаи програмите за надзор и
декларирането на статут на зона, свободна от заболяване,
следва да бъдат одобрявани в съответствие с процедурата
по регулиране.

(9)

Годишни сведения от държавите-членки са необходими, за
да се оцени напредъкът на одобрените програми за
наблюдение, както и на одобрените програми за ликви
диране, които не са обект на финансиране от Общността.
За тази цел всяка година на Комисията следва да бъде
представян доклад. Тъй като програмите за ликвидиране,
обект на финансиране от Общността, попадат в обхвата на
Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г.
относно разходите във ветеринарната област (2),
държавите членка следва да докладват за техническите и
финансовите аспекти на посочените програми в съот
ветствие със споменатото решение.

Декларациите за програмите за надзор и за статута на
зони, свободни от заболяване, подадени от държавитечленки до Комитета, следва да са достъпни в електронен
вид за Комисията и за другите държави-членки. Найподходящото решение от техническа гледна точка е

(1) ОВ L 159, 18.6.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

7.3.2009 г.

(14)

Съгласно Директива 91/67//ЕИО със следните решения са
одобряват зони, свободни от заболяване, рибовъдни
стопанства и програми за целите на получаване на
статут
на
свободни
от
заболяване:
Решение
2002/308/ЕО на Комисията от 22 април 2002 г. за
определяне на списъци на одобрените зони и одобрените
рибни стопанства по отношение на вирусната хеморагична
септицемия (ВХС) или инфекциозната хематопоетична
некроза (ИХН), или и на двете болести (3), Решение
2002/300/ЕО на Комисията от 18 април 2002 г. за
определяне на одобрените зони по отношение на
Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens (4), Решение
2003/634/ЕО на Комисията от 28 август 2003 г. за
одобряване на програми за получаване на статут на
одобрени зони и одобрени ферми в неодобрени зони по
отношение на вирусна хеморагична септицемия (VHS) и
инфекциозна хематопоетична некроза (IHN) по рибите (5)
и Решение 94/722/ЕО на Комисията от 25 октомври
1994 г. за одобряване на програмата по отношение на
bonamiosis и marteiliosis, представена от Франция (6).

(15)

Посочените в Директива 2006/88/ЕО критерии за полу
чаване на статут на зона, свободна от заболяване, са екви
валентни на тези, определени с Директива 91/67/ЕИО, по
отношение на одобряването на цялата територия на
държавите-членки, континенталните райони и стопан
ствата в неодобрени зони.

(16)

Следователно за континенталните райони и стопанствата,
одобрени съгласно Директива 91/67/ЕИО, следва да не се
изисква да бъдат декларирани на комитета в съответствие
с Директива 2006/88/ЕО. Те следва също така да бъдат
включени в списъка със зони и отделни части, достъпен
на страниците в Интернет, установени с настоящото
решение.

(17)

Понятието „крайбрежна зона“ обаче не е предвидено в
Директива
2006/88/ЕО.
Следователно
областите,
одобрени като крайбрежни зони, свободни от заболяване,
съгласно Директива 91/67/ЕИО, следва да бъдат повторно
оценени от държавите-членки и да бъде подадено ново
заявление или, според случая, нова декларация съгласно
Директива 2006/88/ЕО.

(18)

Следователно от 1 август 2009 г. решения 2002/300/ЕО
и 2002/308/ЕО следва да бъдат отменени, като се
предостави по този начин достатъчно време на
държавите-членки, за да подадат нови декларации или
заявления за крайбрежните зони.

(3)
(4)
(5)
(6)

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

106,
103,
220,
288,

23.4.2002 г., стр. 28.
19.4.2002 г., стр. 24.
3.9.2003 г., стр. 8.
9.11.1994 г., стр. 47.

7.3.2009 г.

(19)

(20)
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В Директива 91/67/ЕИО не е предвидено разграничаване
между програми за надзор и за ликвидиране. Но тъй като
изискванията, приложими към тези програми, са еквива
лентни, програмите, одобрени съгласно решения
2003/634/ЕО и 94/722/ЕО, следва да бъдат смятани за
съответстващи на Директива 2006/88/ЕО. С цел да бъде
установено кои от посочените програми следва да бъдат
разглеждани като програми за надзор или ликвидиране и
да бъдат включени в съответните списъци, определени с
настоящото решение, държавите-членки следва да
предоставят на Комисията информация относно посо
чените програми до 30 април 2009 г.

Условия за подаване за одобрение на декларации за статут
на зона, свободна от заболяване

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

Декларациите за статут на зона, свободни от заболяване, се
подават за одобрение, както е предвидено в член 50, параграф
3 от Директива 2006/88/ЕО, само ако декларацията отговаря на
едно от условията, определени в член 1, параграф 1 от
настоящото решение.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ 1
ПОДАВАНЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА НАДЗОР И
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ СТАТУТ НА ЗОНА, СВОБОДНА
ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ

Член 1
Условия за подаване за одобрение на програми за надзор
1.
Програмите за надзор се подават за одобрение, както е
предвидено в член 44, параграф 1, първа алинея от Директива
2006/88/ЕО, само ако обхващат:

2.
За целите на настоящото решение за отделна част или
група от отделни части от крайбрежния район се смята, че
обхваща повече от 75 % от крайбрежния район на държаватачленка, ако обхваща повече от 75 % от бреговата линия,
измерено по протежение на базовата линия на брега.

Член 2

РАЗДЕЛ 2
СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗОНИТЕ И ОТДЕЛНИТЕ
ЧАСТИ, ОБЕКТ НА ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА НАДЗОР И
ЛИКВИДИРАНЕ, И ОБЛАСТИТЕ, СВОБОДНИ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ

Член 3
Държави-членки, зони и отделни части, обект на одобрени
програми за надзор
Държавите-членки, зоните и отделните части, обект на програми
за надзор, одобрени в съответствие с член 44, параграф 1, първа
алинея от Директива 2006/88/ЕО, са изброени във втората и
четвъртата колона от таблицата в част А от приложение I към
настоящото решение по отношение на заболяванията, посочени в
същата таблица.

а) цялата територия на държавата-членка;
Член 4
б) отделни части или групи от тях, съдържащи повече от 75 %
от крайбрежния район на съответната държава-членка, по
отношение на заболявания, които засягат само соленоводни
видове;

в) зони и отделни части или групи от тях, съдържащи повече от
75 % от континенталните райони на съответната държавачленка, по отношение на заболявания, които засягат само
сладководни видове;

Държави-членки, зони и отделни части, обект на одобрени
програми за ликвидиране
Държавите-членки, зоните и отделните части, обект на програми
за ликвидиране, одобрени в съответствие с член 44, параграф 2,
първа алинея от Директива 2006/88/ЕО, са изброени във втората
и четвъртата колона от таблицата в част Б от приложение I към
настоящото решение по отношение на заболяванията, посочени в
същата таблица.

Член 5
г) зони и отделни части или групи от тях, съдържащи повече от
75 % от континенталните райони и крайбрежния район на
съответната държава-членка, по отношение на заболявания,
които засягат както сладководни, така и соленоводни
видове; или

д) зони и отделни части, които обхващат водосборен район,
който се дели с друга държава-членка или трета страна.

Държави-членки, зони или отделни части, свободни от
заболяване
Държавите-членки, обявени за свободни от заболяване в съот
ветствие с член 49, параграф 1 от Директива 2006/88/ЕО, и
зоните и отделните части, обявени за свободни от заболяване в
съответствие с член 50, параграф 3 от същата директива, са
изброени във втората и четвъртата колона от таблицата в част
В от приложение I към настоящото решение по отношение на
заболяванията, посочени в същата таблица.
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РАЗДЕЛ 3
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ
И ЗАЯВЛЕНИЯ

Образци на формуляри за програма за надзор
1.
Формулярите, подавани за одобрение на програмите за
надзор, предвидени в член 44, параграф 1, първа алинея от
Директива 2006/88/ЕО, са в съответствие с образците, опре
делени в приложения II и III към настоящото решение.
2.
Декларациите, подавани за одобрение на програмите за
надзор, предвидени в член 44, параграф 1, четвърта алинея от
Директива 2006/88/ЕО, са в съответствие с образеца, определен
в приложение II към настоящото решение.
Член 7
Образец на формуляр за програми за ликвидиране
Формулярите, подавани за одобрение на програмите за ликви
диране, както е предвидено в член 44, параграф 2, първа алинея
от Директива 2006/88/ЕО, са в съответствие с образците, опре
делени в приложение V към Решение 2008/425/ЕО.
Член 8
Образци на формулярите за предоставяне на статут на
зона, свободна от заболяване
1.
Формулярите, подавани за одобрение на статут на зона,
свободна от заболяване, както е предвидено в член 49,
параграф 1 и член 50, параграф 3 от Директива 2006/88/ЕО,
са в съответствие с образците, определени в приложения IV и V
към настоящото решение.
2.
Декларациите, подавани за одобрение на статут на
свободни от заболяване зони или отделни части, както е пред
видено в член 50, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО, са в
съответствие с образците, определени в приложения IV и V към
настоящото решение.
3.
Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, когато статутът на
зона, свободна от заболяване се получава в съответствие с член
49, параграф 1, букви а) и б) или част I, точка 1 от приложение
V към Директива 2006/88/ЕО, от държавата-членка не се
изисква да подаде образците, определени в приложение V към
настоящото решение.

Докладът е в съответствие с образеца, определен в приложение
VI към настоящото решение.
Член 10
Информационни страници в Интернет
1.
Държавите-членки създават и поддържат актуализирани
информационни страници в Интернет, за да направят:
а) декларациите за програмите за надзор, подадени пред
Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните („Комитета“) в съответствие с член 44, параграф
1, четвърта алинея и член 50, параграф 2 от Директива
2006/88/ЕО, достъпни за Комисията и останалите държавичленки;
б) декларациите за статут на зона, свободна от заболяване,
подадени пред Комитета в съответствие с член 50, параграф
2 от посочената директива, достъпни за Комисията и оста
налите държави-членки;
в) публично достъпен списъка със зони и отделни части,
обявени за обект на одобрена програма за надзор или за
свободни от заболяване, в съответствие с член 50, параграф
2 от посочената директива.
2.
Когато държавите-членки публикуват на информационните
страници в Интернет декларациите, посочени в параграф 1,
букви а) и б), те незабавно уведомяват Комисията за това.
3.
Държавите-членки съобщават на Комисията интернет
адресите на предвидените в параграф 1 информационни
страници в Интернет.
РАЗДЕЛ 5
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

РАЗДЕЛ 4
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

а) одобрените програми за надзор в съответствие с член 44,
параграф 1, първа алинея от Директива 2006/88/ЕО;
б) програмите за ликвидиране, одобрени в съответствие с член
44, параграф 2, първа алинея от посочената директива, които
не са обект на финансиране от Общността.

Член 6

ЗАДЪЛЖЕНИЕ

7.3.2009 г.

ДОКЛАДИ

И

Член 9
Доклади
Най-късно до 30 април всяка година държавите-членки
предоставят на Комисията доклад относно:

Преходни

разпоредби по отношение
свободни от заболяване

на

областите,

1.
Континенталните райони, признати за одобрени по
отношение на вирусната хеморагична септицемия (VHS) и
инфекциозната хематопоетична некроза (IHN) с Решение
2002/308/ЕО и изброени в приложение I към него, се
разглеждат като райони, отговарящи на изискванията за зони,
свободни от заболявания, посочени в приложение V към
Директива 2006/88/ЕО.
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2.
Рибовъдните стопанства, признати за одобрени по
отношение на VHS и/или IHN с Решение 2002/308/ЕО и
изброени в приложение II към него, се разглеждат като
отделни части, отговарящи на изискванията за отделни части,
свободни от заболяванията, посочени в приложение V към
Директива 2006/88/ЕО.
3.
Континенталните райони и рибовъдните стопанства,
посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се включват в
списъка със зони и отделни части, определен в съответствие с
член 10, параграф 1, буква в).
4.
Чрез дерогация от член 50, параграф 2 от Директива
2006/88/ЕО от държавите-членки не се изисква да подават
декларации пред Комитета по отношение на континенталните
райони и рибовъдните стопанства, посочени в параграфи 1 и 2
от настоящия член.

а) информация
програмите;

L 63/19

относно

географското

разграничаване

б) информацията, изисквана съгласно приложение VI за пред
ходните четири години, през които са прилагани програмите.
РАЗДЕЛ 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13
Отмяна
Решения 2002/300/ЕО и 2002/308/ЕО се отменят считано от
1 август 2009 г.
Член 14

Член 12
Преходни разпоредби по отношение на одобрените
програми
1.
Чрез дерогация от член 44 от Директива 2006/88/ЕО от
държавите-членки не се изисква да подават за одобрение
програми за надзор и ликвидиране, които са били одобрени с
цел получаване на статут на одобрена зона по отношение на:

Приложение
Настоящото решение се прилага от 1 ноември 2008 г.
Член 15
Адресати
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

а) VHS и IHN с Решение 2003/634/ЕО;
б) bonamiosis и marteiliosis с Решение 94/722/ЕО.
2.
Най-късно до 30 април 2009 г. съответните държавичленки предоставят на Комисията доклад относно програмите,
посочени в параграф 1, който съдържа най-малко следното:

на

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2008 година.
За Комисията
Androulla VASSILIOU

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЧАСТ А
Държави-членки, зони и отделни части, обект на одобрени програми за надзор

Заболяване

Държава-членка

Код

Географско разграничаване на района, в който
се прилага програма за надзор (държавачленка, зони или отделни части)

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)
Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)
Болестта вирусна инфекция с Koi herpes
(KHV)
Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)
Заразяване с Marteilia refringens
Заразяване с Bonamia ostreae
Ихтиофтириус

ЧАСТ Б
Държави-членки, зони и отделни части, обект на одобрени програми за ликвидиране

Заболяване

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)
Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)
Болестта вирусна инфекция с Koi herpes
(KHV)
Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)
Заразяване с Marteilia refringens
Заразяване с Bonamia ostreae
Ихтиофтириус

Държава-членка

Код

Географско разграничаване на района, в който
се прилага програма за ликвидиране
(държава-членка, зони или отделни части)

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.
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ЧАСТ В
Държави-членки, зони или отделни части, обявени за свободни от заболяване
Заболяване

Вирусна хеморагична
септицемия (VHS)

Държава-членка

Дания

Код

DK

Географско разграничаване на района, свободен от заболяване
(държава-членка, зони или отделни части)

Водосборните басейни и крайбрежните райони на:
— Hansted Å

— Slette Å

— Hovmølle Å

— Bredkær Bæk

— Grenå
— Treå

— Vandløb til Kilen
— Resenkær Å

— Alling Å

— Klostermølle Å

— Kastbjerg
— Villestrup Å

— Hvidbjerg Å
— Knidals Å

— Korup Å

— Spang Å

— Sæby Å
— Elling Å

— Simested Å
— Skals Å

— Uggerby Å

— Jordbro Å

— Lindenborg Å
— Øster Å

— Fåremølle Å
— Flynder Å

— Hasseris Å

— Damhus Å

— Binderup Å
— Vidkær Å

— Karup Å
— Gudenåen

— Dybvad Å

— Halkær Å

— Bjørnsholm Å
— Trend Å

— Storåen
— Århus Å

— Lerkenfeld Å

— Bygholm Å

— Vester Å
— Lønnerup med tilløb

— Grejs Å
— Ørum Å

— Fiskbæk Å
Ирландия

IE

Всички континентални и крайбрежни райони на нейна
територия, с изключение на:
1. остров Cape Clear

Кипър

CY

Всички континентални райони на негова територия

Финландия

FI

Всички континентални и крайбрежни райони на нейна
територия, с изключение на:
1. провинция Åland;
2. общините Uusikaupunki, Pyhäranta и Rauma.

Швеция

SE

Цялата територия

Обединеното
кралство

UK

Всички континентални и крайбрежни райони на негона
територия, с изключение на:
1. водосборните басейни на река Ouse от изворите ѝ до
нейната обичайна приливна граница при шлюза и
бента Naburn; и
2. буферна зона, състояща се от водите при устието на
река Humber от обичайните приливни граници при
язовирната стена на Barmby, шлюза и бента Naburn,
железопътния мост при Ulleskelf, бента Chapel
Haddlesey и шлюза Long Sandall до мислената
линия, прекарана право на север от вълнолома при
Whitgift.
Всички континентални и крайбрежни райони в рамките
на Северна Ирландия, Guernsey, островите Man и
Jersey.
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Заболяване

Инфекциозна хематопоетична
некроза (IHN)

Официален вестник на Европейския съюз

Държава-членка

Код

Географско разграничаване на района, свободен от заболяване
(държава-членка, зони или отделни части)

Дания

DK

Цялата територия

Ирландия

IE

Цялата територия

Кипър

CY

Всички континентални райони на негова територия

Финландия

FI

Цялата територия

Швеция

SE

Цялата територия

Обединеното
кралство

UK

Всички континентални и крайбрежни райони в рамките
на Великобритания, Северна Ирландия, Guernsey,
островите Man и Jersey

Белгия

BE

Цялата територия

България

BG

Цялата територия

Чешката
република

CZ

Цялата територия

Дания

DK

Цялата територия

Германия

DE

Цялата територия

Естония

EE

Цялата територия

Ирландия

IE

Цялата територия

Гърция

EL

Цялата територия

Испания

ES

Цялата територия

Франция

FR

Цялата територия

Италия

IT

Цялата територия

Кипър

CY

Цялата територия

Латвия

LV

Цялата територия

Литва

LT

Цялата територия

Люксембург

LU

Цялата територия

Унгария

HU

Цялата територия

Малта

MT

Цялата територия

Нидерландия

NL

Цялата територия

Австрия

AT

Цялата територия

Полша

PL

Цялата територия

Португалия

PT

Цялата територия

Румъния

RO

Цялата територия

Словения

SI

Цялата територия

Словакия

SK

Цялата територия

Финландия

FI

Цялата територия

Швеция

SE

Цялата територия

Обединеното
кралство

UK

Цялата територия

Болестта вирусна инфекция с
Koi herpes (KHV)
Инфекциозна анемия по
сьомгата (ISA)

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.

BG

Заболяване

Заразяване с Marteilia refringens

Официален вестник на Европейския съюз

Държава-членка

Код

L 63/23

Географско разграничаване на района, свободен от заболяване
(държава-членка, зони или отделни части)

Ирландия

IE

Цялата територия

Обединеното
кралство

UK

Цялото крайбрежие на Великобритания,
Ирландия, Guernsey, Herm и остров Man.

Северна

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия.
Цялото крайбрежие на Guernsey и Herm.
Крайбрежният район на остров Jersey: районът се
състои от приливно-отливния крайбрежен район, непо
средствено разположен между средното ниво на
прилива на остров Jersey и мислената линия на три
морски мили от средното нивото на отлива на остров
Jersey. Районът се намира в Нормандско-бретанския
залив, от южната страна на Ламанша.
Цялото крайбрежие на остров Man.
Заразяване с Bonamia ostreae

Ирландия

IE

Цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на:
1. пристанище Cork
2. залива Galway
3. пристанище Ballinakill
4. залива Clew
5. Achill Sound
6. Loughmore, залива Blacksod
7. Lough Foyle
8. Lough Swilly

Обединеното
кралство

UK

Цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение
на:
1. южното крайбрежие на Cornwall от Lizard до Start
Point;
2. крайбрежията на Dorset, Hampshire и Sussex от
Portland Bill до Selsey Bill;
3. зоната по протежение на брега на North Kent и
Essex от North Foreland до Felixstowe;
4. зоната по протежение на брега на югозападен Wales
от Wooltack Point до St Govan’s Head, включително
Milford Haven и приливните води на реките East
Cleddau и West Cleddau;
5. районът, обхващащ водите на Loch Sunart, на изток
от линията, прокарана на юг-югоизток от найсеверната точка на Maclean’s Nose към Auliston
Point;
6. районът, обхващащ West Loch Tarbert североизточно
от линията, прокарана на изток-югоизток от
Ardpatrick Point NR 734578 към North Dunskeig
Bay на NR 752568.
Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение
на:
1. Lough Foyle
Цялото крайбрежие на Guernsey, Herm и остров Man.
Крайбрежният район на остров Jersey; районът се
състои от приливно-отливния крайбрежен район, непо
средствено разположен между средното ниво на
прилива на остров Jersey и мислената линия на три
морски мили от средното ниво на отлива на остров
Jersey. Районът се намира в Нормандско-бретанския
залив, от южната страна на Ламанша.

Ихтиофтириус

L 63/24

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци на формуляри за подаване за одобрение на програми за надзор и образци на декларациите за
програми за надзор

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/25

L 63/26

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/27

Брой вземания на
проби

Брой клинични
инспекции

Общо

Температура на водата Животински видове,
Видове, от които са
налични при
по време на вземането
взети проби
пробата/инспекцията вземането на проби

Година: .............................................

Брой животни, от които са
взети проби (общо и по
видове)
Брой тестове

Положителни резултати от
лабораторното изследване

Общо

Положителни
резултати от
клиничните
инспекции

BG

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Ако броят на стопанствата/районите за отглеждане на мекотели е ограничен или не са налични стопанства/райони за отглеждане на мекотели на територията на държавата-членка, зоната или отделната част, обект на заявлението, и по
тази причина вземането на проби е проведено сред популации от диви животни, трябва да бъде предоставено географското разположение на вземането на проби.

Стопанство или
район за отглеждане
на мекотели (б)

Заболяване: .............................................

Държава-членка, зона или отделна част (а)

1. Данни за тестването на животни

Образец на информация, предоставяна във връзка с подаването за одобрение на програми за надзор относно
данните за епидемиологичната обстановка/развитието на заболяването през последните четири години (по една
таблица за всяка година от прилагането)

ЧАСТ А

ПРИЛОЖЕНИЕ III

L 63/28
Официален вестник на Европейския съюз
7.3.2009 г.

2

Държава-членка,
зона или отделна
част (а)

1

4

Брой проверени
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (в)

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

процент на
обхванати
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

процент нови
процент стопанства
стопанства или
или райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели, в които е
мекотели, в които е
получен поло
получен поло
жителен резултат
жителен резултат
период на разпро
заболеваемост при
странение в
стопанства или
стопанства или
райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели
мекотели

Целеви индикатори

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Общ брой стопанства или райони за отглеждане на мекотели в държавата-членка, зоната или отделната част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(в) Проверка означава провеждане на тест на ниво стопанство/район за отглеждане на мекотели в рамките на програмата за съответната болест, с цел подобряване здравния статус на стопанството/района за отглеждане на мекотели. В тази
колона дадено стопанство/район за отглеждане на мекотели не бива да се брои два пъти, дори ако е бил/о проверен/о повече от веднъж.
(г) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели с поне едно животно, показало положителен резултат през периода, независимо от броя на проверките, на които са били подложени стопанствата или районите за отглеждане на
мекотели.
(д) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели, чийто здравен статус през предходния отчетен период е бил от категория I, II, III или IV в съответствие с част A от приложение III към Директива 2006/88/ЕО, но имат поне едно
животно, показало положителен резултат за съответната болест през този период.
В случай на програми, представени преди 1 август 2008 г., стопанства или райони за отглеждане на мекотели, които не са били показали положителен резултат за съответната болест през предходния период и имат поне едно животно,
показало положителен резултат през този период.
е
( ) Животните × 1 000 или общо тегло на отстранените и унищожени животни.

3

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели,
обхванати от
програмата

Процент
Брой нови
Брой на
стопанства или
стопанства или
стопанства или
райони за
Брой стопанства
райони за
райони за
отглеждане на Брой отстранени
или райони за
отглеждане на
отглеждане на
отглеждане на мекотели, в които и унищожени
мекотели, в които мекотели, в които
животни (е)
мекотели, лишени е получен поло
е получен поло е получен поло
жителен резултат,
от популация
жителен
жителен
лишени от
резултат (д)
резултат (г)
популация

Година: .............................................

BG

Общо

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (б)

Заболяване: .............................................

2. Данни за тестването на стопанства или райони за отглеждане

7.3.2009 г.
Официален вестник на Европейския съюз
L 63/29

Брой вземания на проби

Брой клинични инспекции

Година: .............................................
Температура на водата по
време на вземането
пробата/инспекцията
Видове, налични при
вземането на проби

Общо

Видове, от които са взети
проби

Брой животни, от които са
взети проби (общо и по
видове)

Брой тестове

(а)

BG

Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Ако броят на стопанствата/районите за отглеждане на мекотели е ограничен или не са налични стопанства/райони за отглеждане на мекотели на територията на държавата-членка, зоната или отделната част, обект на заявлението, и по
тази причина вземането на проби е проведено сред популации от диви животни, трябва да бъде предоставено географското разположение на вземането на проби.

Стопанство или район за
отглеждане на мекотели (б)

Заболяване: .............................................

Държава-членка, зона или отделна част (а)

1. Цели, свързани с тестването на животни

Образец на информация, предоставяна във връзка с подаване за одобрение на програми за надзор, относно
целите (по една таблица за всяка година от прилагането)

ЧАСТ Б

L 63/30
Официален вестник на Европейския съюз
7.3.2009 г.

2

Държава-членка,
зона или отделна
част (а)

1

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

Процент стопанства
или райони за
отглеждане на
мекотели, които се
очаква да бъдат
лишени от
популация

9 = (4/3) × 100

Очакван процент
на обхващане на
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

процент нови
процент стопанства
стопанства или
или райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели, в които е
мекотели, в които е
получен поло
получен поло
жителен резултат
жителен резултат
очакван период на
очаквана заболе
разпространение в
ваемост при
стопанства или
стопанства или
райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели
мекотели

Целеви индикатори

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Общ брой стопанства или райони за отглеждане на мекотели в държавата-членка, зоната или отделната част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(в) Проверка означава провеждане на тест на ниво стопанство/район за отглеждане на мекотели в рамките на програмата за съответната болест, с цел подобряване здравния статус на стопанството/района за отглеждане на мекотели. В тази
колона дадено стопанство/район за отглеждане на мекотели не трябва да се брои два пъти, дори ако е бил/о проверен/о повече от веднъж.
(г) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели с поне едно животно, показало положителен резултат през периода, независимо от броя на проверките, на които са били подложени стопанствата или районите за отглеждане на
мекотели.
(д) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели, чийто здравен статус през предходния отчетен период е бил от категория I, II, III или IV в съответствие с част A от приложение III към Директива 2006/88/ЕО, но имат поне едно
животно, показало положителен резултат за съответната болест през този период.

3

Брой нови
Брой стопанства
Брой стопанства
стопанства или
Общ брой
Брой стопанства
или райони за
или
райони
за
райони
за
стопанства или
или райони за
отглеждане на
отглеждане на
отглеждане на
райони за
отглеждане на
мекотели, за които
мекотели, които се мекотели, в които се мекотели, в които се
отглеждане на
се очаква да бъдат
очаква да бъдат очаква положителен
очаква да бъде
мекотели, обхванати
лишени от
проверени (в)
получен поло
от програмата
резултат (г)
популация
жителен резултат (д)

Година: .............................................

BG

Общо

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (б)

Заболяване: .............................................

2. Цели, свързани с тестването на стопанства или райони за отглеждане

7.3.2009 г.
Официален вестник на Европейския съюз
L 63/31

L 63/32

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Образец на подаване на заявления и декларации за статут на зона, свободна от заболяване

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/33

L 63/34

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7.3.2009 г.

7.3.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/35

Брой вземания на
проби

Брой клинични
инспекции

Температура на водата
по време на вземането
на пробата/инспекцията

Година: ..............................................

Видове, налични
при вземането на
проби

Общо

Видове, от които са
взети проби

Брой животни, от които са
взети проби (общо и по
видове)
Брой тестове

Положителни резултати от
лабораторното изследване

Общо

Положителни
резултати от
клиничните
инспекции

BG

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 7 от приложение IV.
(б) Ако броят на стопанствата/районите за отглеждане на мекотели е ограничен или не са налични стопанства/райони за отглеждане на мекотели на територията на държавата-членка, зоната или отделната част, обект на заявлението или
декларацията, и по тази причина вземането на проби е проведено сред популации от диви животни, се предоставя географското разположение на вземането на проби.

Стопанство или
район за отглеждане
на мекотели (б)

Заболяване: .............................................

Държава-членка, зона или отделна част (а)

1. Данни за тестването на животни

Образец на информация, предоставяна във връзка с подаването на заявления и декларации за статут на зона, свободна от заболяване (по една таблица за всяка година от прилагането)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

L 63/36
Официален вестник на Европейския съюз
7.3.2009 г.

2

Държава-членка,
зона или отделна
част (а)

1

4

Брой проверени
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (в)

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

процент на
обхванати
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

процент нови
процент стопанства
стопанства или
или райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели, в които е
мекотели, в които е
получен
получен
положителен
положителен
резултат
резултат
период на
разпространение в заболеваемост при
стопанства или
стопанства или
райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели
мекотели

Целеви индикатори

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 7 от приложение IV.
(б) Общ брой стопанства или райони за отглеждане на мекотели в държавата-членка, зоната или отделната част, както е определено в точка 7 от приложение IV.
(в) Проверка означава провеждане на тест на ниво стопанство/район за отглеждане на мекотели, в рамките на програма за получаване на статут на зона, свободна от заболяване, с цел подобряване здравния статус на стопанството/района за
отглеждане на мекотели. В тази колона дадено стопанство/район за отглеждане на мекотели не трябва да се брои два пъти, дори ако е бил/о проверен/о повече от веднъж.
(г) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели с поне едно животно, показало положителен резултат през периода, независимо от броя на проверките, на които са били подложени стопанствата или районите за отглеждане на
мекотели.
(д) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели, чийто здравен статус през предходния отчетен период е бил от категория I, II, III или IV в съответствие с част A от приложение III към Директива 2006/88/ЕО, но имат поне едно
животно, показало положителен резултат за съответната болест през този период.
В случай на програми, представени преди 1 август 2008 г., стопанства или райони за отглеждане на мекотели, които не са показали положителен резултат за съответната болест през предходния период и имат поне едно животно,
показало положителен резултат през този период.
е
( ) Животните × 1 000 или общо тегло на отстранените и унищожени животни.

3

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели,
обхванати от
програмата

Процент лишени
Брой нови
от популация
Брой стопанства
стопанства или
стопанства или
или райони за
Брой стопанства
райони за
Брой отстранени
райони за
отглеждане на
или райони за
отглеждане на
и унищожени
отглеждане на
мекотели, в които
отглеждане на
мекотели, в които
животни (е)
е показен
мекотели, лишени мекотели, в които
е получен
е получен
положителен
от популация
положителен
положителен
резултат (г)
резултат (д)
резултат

Година: ..............................................

BG

Общо

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (б)

Заболяване: .............................................
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Брой вземания на
проби

Брой клинични
инспекции

Температура на водата
по време на вземането
на пробата/
инспекцията

Година: ..............................................

Видове, налични
при вземането на
проби

Общо

Видове, от които са
взети проби

Брой животни, от които са
взети проби (общо и по
видове)
Брой тестове

Положителни проби от
лабораторното изследване

Общо

Положителни
резултати от
клиничните
инспекции

BG

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Ако броят на стопанствата/районите за отглеждане е ограничен или не са налични стопанства/райони за отглеждане на цялата територия или в части на държавата-членка, зоната или отделната част, обект на заявлението, и по тази
причина вземането на проби е проведено сред популации от диви животни, трябва да бъде предоставено географското разположение на вземането на проби.

Стопанство или
район за отглеждане
на мекотели (б)

Заболяване: .............................................

Държава-членка, зона или отделна част (а)

1. Доклад за тестването на животни
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Държава-членка,
зона или отделна
част (а)

1

4

Брой проверени
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (в)

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

процент на
обхванати
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

процент нови
процент стопанства
стопанства или
или райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели, в които е
мекотели, в които е
получен поло
получен поло
жителен резултат
жителен резултат
период на разпро
заболеваемост при
странение в
стопанства или
стопанства или
райони за
райони за
отглеждане на
отглеждане на
мекотели
мекотели

Целеви индикатори

(а) Държава-членка, зона или отделна част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(б) Общ брой стопанства или райони за отглеждане на мекотели в държавата-членка, зоната или отделната част, както е определено в точка 6 от приложение II.
(в) Проверка означава провеждане на тест на ниво стопанство/район за отглеждане на мекотели в рамките на програмата за съответната болест, с цел подобряване здравния статус на стопанството/района за отглеждане на мекотели. В тази
колона дадено стопанство/район за отглеждане на мекотели не трябва да се брои два пъти, дори ако е бил/о проверен/о повече от веднъж.
(г) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели с поне едно животно, показало положителен резултат през периода, независимо от броя на проверките, на които са били подложени стопанствата или районите за отглеждане на
мекотели.
(д) Стопанства или райони за отглеждане на мекотели, чийто здравен статус през предходния отчетен период е бил от категория I, II, III или IV в съответствие с част A от приложение III към Директива 2006/88/ЕО, но имат поне едно
животно, показало положителен резултат за съответната болест през този период.
В случай на програми, представени преди 1 август 2008 г., стопанства или райони за отглеждане на мекотели, които не са показали положителен резултат за съответната болест през предходния период и имат поне едно животно,
показало положителен резултат през този период.
е
( ) Животните × 1 000 или общо тегло на отстранените и унищожени животни.

3

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели,
обхванати от
програмата

Процент лишени
Брой нови
Брой на
от популация
стопанства или
Брой лишени от
стопанства или
стопанства или
райони за
популация
райони за
Брой отстранени
райони за
отглеждане на
стопанства или
отглеждане на
и унищожени
отглеждане на
райони за
мекотели, в които мекотели, в които
животни (е)
отглеждане на мекотели, в които
е показен поло е получен поло
е получен поло
жителен
мекотели
жителен
жителен резултат
резултат (д)
резултат (г)

Година: ..............................................

BG

Общо

Общ брой
стопанства или
райони за
отглеждане на
мекотели (б)

Заболяване: .............................................
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