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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 431/2009 НА СЪВЕТА
от 18 май 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ
средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

Правилата по отношение на някои аспекти на финан
совото управление на финансовата подкрепа от
Общността следва да бъдат уточнени. От съответната
държава-членка следва да се изисква от оперативни съоб
ражения да внася получената финансова подкрепа по
специална сметка при националната си централна банка
и да превежда дължимите суми по сметка при Евро
пейската централна банка няколко дни преди датата на
падежа.

(4)

Доброто управление на получената от Общността
финансова подкрепа е от първостепенно значение.
Поради това, без това да засяга член 27 от Устава на
Европейската система на централните банки и на Евро
пейската централна банка, настоящият регламент следва
да предвиди възможност за провеждане от Европейската
сметна палата и Европейската служба за борба с измамите,
когато счетат за необходимо, на проверки в държаватачленка, получаваща средносрочна финансова подкрепа от
Общността, както е предвидено в съществуващите
кредитни споразумения.

(5)

Регламент (ЕО) № 332/2002 следва да бъде съответно
изменен.

(6)

Настоящият регламент се прилага незабавно за всички
нови кредитни споразумения, а за съществуващите
кредитни споразумения — при тяхното евентуално
преразглеждане,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след
консултация с Икономическия и финансов комитет,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската централна
банка (2),

като има предвид, че:

(1)

(2)

Обхватът и интензивността на международната финансова
криза влияят върху потенциалното търсене на сред
носрочна финансова подкрепа от Общността в
държавите-членки извън еврозоната и изискват
значително увеличаване на тавана за неиздължената част
от кредитите, които могат да бъдат отпуснати на държавичленки, установен в Регламент (ЕО) № 332/2002 (3), от
25 милиарда евро на 50 милиарда евро.

Предвид натрупания скорошен опит по отношение на
функционирането на средносрочната финансова подкрепа
следва да бъдат уточнени задачите и отговорностите на
Комисията и на държавите-членки, засегнати от прила
гането на Регламент (ЕО) № 332/2002. В допълнение
условията за предоставяне на финансова подкрепа следва
да бъдат подробно описани в меморандум за разбира
телство, който да бъде сключен между Комисията и
съответната държава-членка.

(1) Становище от 24 април 2009 г. (все още непубликувано в
Официален вестник).
(2) Становище от 20 април 2009 г. (ОВ C 106, 8.5.2009 г., стр. 1).
(3) ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 332/2002 се изменя, както следва:
1. В член 1, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:
„Неиздължената част от главницата по кредитите, които могат
да бъдат отпуснати на държавите-членки съгласно този
финансов механизъм, се ограничава на 50 милиарда евро.“;

L 128/2

BG

Официален вестник на Европейския съюз

2. Член 3, параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Държавата-членка, която иска средносрочна финансова
подкрепа, обсъжда с Комисията оценката на своите
финансови нужди и представя на Комисията и на Икономи
ческия и финансов комитет проект на програма за преу
стройство. Съветът, след като разгледа ситуацията в
съответната държава-членка, както и програмата за преу
стройство, представена в подкрепа на нейното заявление,
решава по правило по време на същото заседание:
а) дали да отпусне кредит или да предостави подходящ
финансов механизъм, неговия размер и средна продължи
телност;
б) условията на икономическата политика, свързани със сред
носрочната финансова подкрепа с оглед възстановяване
или гарантиране на устойчива ситуация на платежния
баланс;
в) начините на отпускане на кредита или на финансовия
механизъм, чието изплащане или изтегляне като правило
ще се извършва на последователни вноски, като изпла
щането на всяка вноска е предмет на проверка на резул
татите, постигнати при изпълнението на програмата по
отношение на поставените цели.“;
3. Вмъква се следният член:

27.5.2009 г.

необходима информация и ѝ оказва пълно сътрудничество.
Въз основа на констатациите от такава проверка Комисията,
след като е получила становището на Икономическия и
финансов комитет, взема решение за изплащането на след
ващите вноски.
Съветът взема решения относно всякакви корекции, които
следва да се направят в първоначалните условия на икономи
ческата политика.“;
5. В член 7 се добавя следният параграф:
„5.
Съответната държава-членка открива специална сметка
при националната си централна банка за управлението на
получената от Общността средносрочна финансова подкрепа.
Тя също така превежда дължимите по кредита главница и
лихва по сметка при Европейската централна банка седем
TARGET2 (*) работни дни преди съответната дата на падежа.
___________
(*) Както е определено в Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април
2007 година относно Трансевропейската автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни преводи в
реално време (TARGET2) (ОВ L 237, 8.9.2007 г.,
стр. 1).“;
6. Вмъква се следният член:

„Член 3а

„Член 9a

Комисията и съответната държава-членка сключват мемо
рандум за разбирателство, с който подробно се уреждат
утвърдените от Съвета условия съгласно член 3. Комисията
съобщава меморандума за разбирателство на Европейския
парламент и на Съвета.“;

Без да се засяга член 27 от Устава на Европейската система на
централните банки и на Европейската централна банка, Евро
пейската сметна палата има право да провежда в държаватачленка, получаваща средносрочна финансова подкрепа от
Общността, такива финансови проверки или одити, каквито
тя счита за необходимо във връзка с управлението на тази
подкрепа. Комисията, включително Европейската служба за
борба с измамите, има следователно право да изпраща длъж
ностни лица или надлежно упълномощени представители за
провеждане в държавите-членки, получаващи средносрочна
финансова подкрепа от Общността, на технически или
финансови проверки или одити, каквито счита за необходими
във връзка с тази подкрепа.“.

4. Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
Комисията взема необходимите мерки, за да проверява
периодично в сътрудничество с Икономическия и финансов
комитет доколко икономическата политика на държаватачленка, която получава кредит от Общността, съответства на
програмата за преустройство, на всякакви други условия, уста
новени от Съвета съгласно член 3 и на меморандума за разби
рателство, посочен в член 3а. За тази цел държавата-членка
предоставя на разположение на Комисията цялата

Член 2
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 18 май 2009 година.
За Съвета
Председател
J. KOHOUT

27.5.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 432/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 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 27 май 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 26 май 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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27.5.2009 г.

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

MA
MK
TN
TR
ZZ

48,8
43,9
105,3
58,5
64,1

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
27,4
130,0
104,7

0709 90 70

TR
ZZ

117,1
117,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
US
ZA
ZZ

40,6
62,9
45,3
108,2
42,1
63,5
60,4

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

53,0
50,2
63,7
55,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,6
78,1
76,5
90,0
99,9
110,4
71,7
80,8
86,4

0809 20 95

US
ZZ

449,0
449,0

(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“.

27.5.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 433/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2006 по отношение на лицензиите за износ и
възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти
представят, за да се покаже, че е осъществявана търговия с
трети страни. С оглед на хармонизацията и съгласува
ността е целесъобразно посоченият член да се прилага
при режими, при които е необходимо да се покаже, че
е осъществявана търговия в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1282/2006. Член 24, параграф 3 и член 30, параграф
1 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 следва съответно да се
изменят.

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 170 и член 171 във връзка с член 4 от него,

(4)

В член 27 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията
се предвижда лицензиите, издадени в съответствие с посо
чените разпоредби, да бъдат валидни единствено за износ
в САЩ. С цел това да се гарантира, а и с цел да се
максимизира използването на квотата, обезпечението
следва да се освобождава само при представяне на транс
портен документ в съответствие с член 16, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 800/1999. Член 27 от Регламент (ЕО)
№ 1282/2006 следва да бъде съответно изменен. За осво
бождаване на обезпеченията за лицензии за износ в Доми
никанската република е подходящо да се изисква транс
портният документ в съответствие с член 16, параграф 3
от Регламент (ЕО) № 800/1999 с оглед на хармони
зацията и опростяването и за да се намали администра
тивната тежест за износителя. Поради това член 34,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 следва
съответно да се измени.

(5)

Глава 4 от Раздел I на втора част на приложение I към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли
1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура
и Общата митническа тарифа (7) е изменена. Поради това
приложение II към Регламент (ЕО) № 1282/2006 следва
да бъде съответно изменено.

(6)

В член 16 и допълнение 2 към приложение III към
Споразумението за икономическо партньорство между
държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Евро
пейската общност и нейните държави-членки, от друга
страна (8), чието подписване и временно прилагане е
одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета (9), се
определя тарифната квота за мляко на прах, която
преди това беше включена в Меморандум за разбира
телство между Европейската общност и Доминиканската
република относно защитата на вноса на мляко на прах в
Доминиканската република (10), одобрен с Решение
98/486/ЕО на Съвета (11). Поради това приложение IV
към Регламент (ЕО) № 1282/2006 следва да бъде
съответно изменено.

като има предвид, че:

В член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) №
376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за опре
деляне на общи подробни правила за прилагане на
режима на вносни и износни лицензии и сертификати
за предварително фиксиране за селскостопански
продукти (2) се предвижда представяне на износни
лицензи за определени продукти. С цел да се постигне
по-голяма яснота е необходимо да се заличи еквива
лентната разпоредба в член 3, параграф 1, първа алинея
от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от
17 август 2006 г. за определяне на специалните
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за
износ и възстановяванията при износ за мляко и
млечни продукти (3).

(1)

Регламент (ЕО) № 57/2009 на Комисията от 22 януари
2009 г. за определяне на възстановяванията при износ в
сектора на млякото и млечните продукти (4) изключва от
възстановяване при износ, считано от 23 януари 2009 г.,
износите, посочени в член 36, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за
установяване на общи подробни правила за прилагане на
режима на възстановяванията при износ на земеделски
продукти (5). Поради това втората алинея на член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 вече не е
актуална и следва да бъде заличена.

(2)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията
от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за
управление на тарифните квоти за внос на земеделски
продукти, които се управляват чрез система на лицензии
за внос (6) са установени документите, които следва да се

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L
L

299, 16.11.2007 г., стр. 1.
114, 26.4.2008 , стр. 3.
234, 29.8.2006 г., стр. 4.
19, 23.1.2009 г., стр. 5.
102, 17.4.1999, стр. 11.
238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L

256,
289,
289,
218,
218,

7.9.1987 г.,
30.10.2008
30.10.2008
6.8.1998 г.,
6.8.1998 г.,

стр. 1.
г., стр. 3.
г., стр. 1.
стр. 46.
стр. 45.
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(7)

Регламент (ЕО) № 1282/2006 следва да бъде съответно
изменен.

(8)

Необходимо е да се предвиди някои от изменените
разпоредби да не се прилагат за вече издадени лицензии.

(9)

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
Регламент (ЕО) № 1282/2006 се изменя, както следва:
1. Параграф 1 от член 3 се заличава.
2. В член 24, параграф 3 се добавя следната алинея:
„Доказателството за осъществяване на търговия в съответствие
с първа алинея се предоставя в съответствие с член 5,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 (*).
___________
(*) ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.“
3. В член 27 се добавя следният параграф:
„Обезпечението за лицензии за износ се освобождава при
представянето на доказателството, посочено в член 32,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 на
Комисията (*), заедно с транспортния документ, посочен в
член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/1999, в
който като дестинация са посочени Съединените американски
щати.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
4. Втората алинея на член 30, параграф 1 се заменя със
следното:

27.5.2009 г.

„Доказателството за осъществяване на търговия в съответствие
с първа алинея се предоставя в съответствие с член 5,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.“
5. В член 34, параграф 3, буква а) се заменя със следното:
„a) при представянето на доказателството, посочено в член
32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008, заедно
с транспортния документ, посочен в член 16, параграф 3
от Регламент (ЕО) № 800/1999, в който като дестинация
е посочена Доминиканската република;“
6. Приложение II се изменя, както следва:
а) в група № 7 вписванията „0402 91 11 9370, 0402 91
31 9300“ се заменят с „0402 91 10 9370, 0402 91 30
9300“;
б) в група № 9 вписванията „0402 99 11 9350, 0402 99
31 9150, 0402 99 31 9300“ се заменят с „0402 99 10
9350, 0402 99 31 9300“;
в) групи № 8 и 10 се заличават.
7. Приложение IV се заменя с текста в приложението към
настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 1, параграф 3 се прилага по отношение на лицензиите за
износ в рамките на квотната 2010 година и последващите
квотни години.
Член 1, параграф 5 се прилага по отношение на лицензиите за
износ в рамките на квотната година, започваща на 1 юли
2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

27.5.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Вписвания, посочени в член 32, буква в)
— на български език: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:
тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към
Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската
общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение
2008/805/ЕО на Съвета.
— на испански език: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:
contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo
de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del
Consejo.
— на чешки език: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:
celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospo
dářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na
straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.
— на датски език: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:
toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske
partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på
den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.
— на немски език: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:
Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsab
kommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied
staaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates
genehmigt wurde.
— на естонски език: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:
ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspart
nerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III
lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….
— на гръцки език: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:
δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της
συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των
κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ
του Συμβουλίου.
— на английски език: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:
tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership
Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of
the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision
2008/805/EC.
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— на френски език: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:
contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de
l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par
la décision 2008/805/CE du Conseil.
— на италиански език: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:
contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'
accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati
membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del
Consiglio.
— на латвийски език: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:
Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko
partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras
puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.
— на литовски език: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:
tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM
valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas
taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.
— на унгарски език: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:
az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi
megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III.
mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.
— на малтийски език: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:
kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija
Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minnaħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.
— на нидерландски език: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:
tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de
economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit
2008/805/EG van de Raad.
— на полски език: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:
kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do
Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją
Rady 2008/805/WE.
— на португалски език: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:
Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria
Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por
outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.
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— на румънски език: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:
contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul
de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale
acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a
Consiliului.
— на словашки език: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:
colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o
hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho
členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady
2008/805/ES.
— на словенски език: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:
Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o
gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.
— на фински език: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka alleki
rjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan
lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.
— на шведски език: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:
tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan
Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars under
tecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 434/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните
мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови без мъх, круши и
трапезно грозде
въз основа на последните получени данни за 2006 г.,
2007 г. и 2008 г. праговите нива на допълнителните
мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, вклю
чително праскови без мъх, круши и трапезно грозде
следва да бъдат коригирани.

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 143, буква б) във връзка с член 4 от него,
като има предвид, че:
В 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 зеленчуците (2) се предвижда наблюдение
на вноса на продуктите, изброени в приложение XVII към
него. Това наблюдение се извършва съгласно правилата,
предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93
на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на
разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО)
№ 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически
кодекс на Общността (3).

(1)

За целите на член 5, параграф 4 от Споразумението за
селското стопанство (4), сключено в рамките на много
странните търговски преговори от Уругвайския кръг, и

(2)

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 1580/2007 следва да
бъде съответно изменен.

(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 XVII към Регламент (ЕО) № 1580/2007 се заменя с
текста, даден в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юни 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

299,
350,
253,
336,

16.11.2007
31.12.2007
11.10.1993
23.12.1994

г.,
г.,
г.,
г.,

стр.
стр.
стр.
стр.

1.
1.
1.
22.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСНИ МИТА: ДЯЛ IV, ГЛАВА II, РАЗДЕЛ 2
Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоката се разглежда като имащо
само указателно значение. Приложното поле на допълнителните мита за целите на настоящото приложение е определено
от обхвата на кодовете по КН, такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент.

Пореден номер

Код по КН

78.0015

0702 00 00

Описание

Домати

78.0020
78.0065

0707 00 05

Краставици

78.0075

Срок на прилагане

Прагови нива
(в тонове)

— от 1 октомври до 31 май

415 817

— от 1 юни до 30 септември

40 105

— от 1 май до 31 октомври

19 309

— от 1 ноември до 30 април

17 223

78.0085

0709 90 80

Артишок

— от 1 ноември до 30 юни

16 421

78.0100

0709 90 70

Тиквички

— от 1 януари до 31 декември

65 893

78.0110

0805 10 20

Портокали

— от 1 декември до 31 май

700 277

78.0120

0805 20 10

Клементини

— от 1 ноември до края на февруари

385 569

78.0130

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

Мандарини
(включително
тангерини
и
сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови
хибриди

— от 1 ноември до края на февруари

95 620

78.0155

0805 50 10

Лимони

— от 1 юни до 31 декември

329 947

— от 1 януари до 31 май

61 422

78.0160
78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

— от 21 юли до 20 ноември

89 140

78.0175

0808 10 80

Ябълки

— от 1 януари до 31 август

876 665

— от 1 септември до 31 декември

106 465

— от 1 януари до 30 април

223 485

— от 1 юли до 31 декември

70 116
5 785

78.0180
78.0220

0808 20 50

Круши

78.0235
78.0250

0809 10 00

Кайсии

— от 1 юни до 31 юли

78.0265

0809 20 95

Череши, различни от вишни

— от 21 май до 10 август

133 425

78.0270

0809 30

Праскови, включително праскови без мъх

— от 11 юни до 30 септември

131 459

78.0280

0809 40 05

Сливи

— от 11 юни до 30 септември

129 925“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 435/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета („Общ регламент за
ООП“) по отношение на някои кодове от Комбинираната номенклатура
специфични разпоредби за някои земеделски продукти
(„Общ регламент за ООП“) (3) вече не съответстват на КН.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 234/79 на Съвета от
5 февруари 1979 г. относно процедурата за адаптация на номен
клатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селско
стопански продукти (1), и по-специално член 2 от него,

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1234/2007 следва да бъде
съответно изменен.

(4)

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

като има предвид, че:
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(1)

(2)

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета
от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата
номенклатура и Общата митническа тарифа (2) съдържа
Комбинираната номенклатура (КН), приложима от
1 януари 2009 г.
Някои кодове по КН и описания в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща орга
низация на селскостопанските пазари и относно

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(1) ОВ L 34, 9.2.1979 г., стр. 2.
(2) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(3) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

27.5.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:
1. Част I (зърнени култури) се изменя, както следва:
а) кодове 1702 30 91 и 1702 30 99 по КН и съответните описания се заменят със следния текст:

„ex 1702 30 50

– – Други:
– – – Под формата на бяла кристална прах, агломерирана или не, съдържаща тегловно
в сухо състояние по-малко от 99 % глюкоза

ex 1702 30 90

– – – Други, съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 99 % глюкоза“

б) описанието в колона 2 за кодове 2309 10 11 до 2309 10 53 по КН се заменя със следния текст:
„– – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин
от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти“;
в) описанието в колона 2 за кодове ex 2309 90 до 2309 90 53 по КН се заменя със следния текст:
„Други:
– Продукти, посочени в допълнителна забележка 5 към глава 23 от Комбинираната номенклатура
– Други, включително предварително приготвени смеси:
– – Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин
от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55 или млечни продукти:“.
2. Част III (захар) се изменя, както следва:
а) в колона 1, „1702 60 95 и 1702 90 99“ се заменят със „1702 60 95 и 1702 90 95“;
б) кодът по КН „1702 90 60“ и съответното продуктово описание се заличават.
3. Част X (продукти от преработени плодове и зеленчуци) се изменя, както следва:
а) в продуктовото описание за код ex 2001 по КН в шестото тире кодът „ex 2001 90 99“ по КН се заменя с кода
„ex 2001 90 97“ по КН;
б) в продуктовото описание за код ex 2007 по КН във второто тире кодът „ex 2007 99 57“ по КН се заменя с кода
„ex 2007 99 50“ по КН и кодът „ex 2007 99 98“ по КН се заменя с кода „ex 2007 99 97“ по КН.
4. В част XI (банани), колона 1, кодът „ex 2007 99 57“ по КН се заменя с кода „ex 2007 99 50“ по КН и кодът
„ex 2007 99 98“ по КН се заменя с кода „ex 2007 99 97“ по КН.
5. Част XV (говеждо и телешко месо), колона 1, буква б) се изменя, както следва:
а) кодове „0206 10 91“ и „0206 10 99“ по КН се заменят с кода „0206 10 98“ по КН;
б) кодове „1602 50 31 до 1602 50 80“ по КН се заменят с кодове „1602 50 31 и 1602 50 95“ по КН.
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6. В част XX (птиче месо), колона 1, буква е), кодове „1602 20 11“ и „1602 20 19“ по КН се заменят с кода
„1602 20 10“ по КН.
7. Част ХХI (други продукти) се изменя, както следва:
а) кодове „ex 0206 49“ и „ex 0206 49 20“ по КН и техните съответни описания се заменят със следния текст:
„ex 0206 49 00

– – Други
– – – От домашни свине:
– – – – Предназначени за производство на фармацевтични препарати (в)“

б) кодът „0206 49 80“ по КН се заличава;
в) кодът „1602 90 41“ по КН и съответното продуктово описание се заличават;
г) в колона 1 кодът „1602 90 98“ по КН се заменя с кода „1602 90 99“ по КН.

27.5.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 436/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по
отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел
наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които
е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор
кацията на производителите и на стопанисваните
лозарски парцели да бъде съвместима с ИСАК.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от
29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на
вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) №
1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна
на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (1), и поспециално член 115, параграф 2 и член 121 от него,

(6)

За да се избегне административната тежест, без да се
засягат целите на лозарския регистър, не следва да се
изисква задължително събиране на информация от произ
водители, чието производство е много ограничено.

(7)

С цел да се гарантира практическото използване на
лозарския регистър, изискваната в посочения регистър
информация следва да съответства на информацията,
която се изисква в рамките на дял IV „Производствен
потенциал“ от Регламент (ЕО) № 555/2008 на
Комисията (5), с който са определени подробните
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008
по отношение на програмите за подпомагане, търговията
с трети страни, производствения потенциал и проверките
в лозаро-винарския сектор.

(8)

С цел да се гарантира съгласуваност на наличните в
рамките на лозарския сектор данни, в лозарския
регистър следва да бъдат включени някои данни,
събрани съгласно Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета
от 5 февруари 1979 г. относно статистическите
изследвания на площите с лозя (6), по-специално
данните относно годината на засаждане на лозарския
парцел.

(9)

С цел да се гарантира, че информацията в регистъра
показва винаги действителното състояние на лозарския
сектор, следва да се предвиди непрекъснато актуализиране
и редовна проверка на тази информация.

(10)

В член 111 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се предвижда,
че производителите на грозде за вино, както и произво
дителите на гроздова мъст и вино, декларират всяка
година произведените количества от последната реколта,
а производителите на вино и гроздова мъст и търговците,
с изключение на търговците на дребно, декларират всяка
година материалните си запаси. В посочения член се
предвижда също, че държавите-членки могат да
задължат и търговците на грозде да декларират предло
жените на пазара количества грозде.

като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 479/2008 беше изменен предишният
режим в лозаро-винарския сектор, установен с Регламент
(ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно
общата организация на пазара на вино (2), и беше отменен
Регламент (ЕИО) № 2392/86 на Съвета от 24 юли
1986 г. относно създаване на лозарски регистър на
Общността (3), считано от 1 август 2009 г.

(2)

Понастоящем задължителната информация и разпоредбите
относно актуализирането и проверките на лозарския
регистър са установени в Регламент (ЕИО) № 2392/86,
а подробните правила за създаване на лозарския
регистър са установени в Регламент (ЕИО) № 649/87 на
Комисията (4).

(3)

В член 108 от Регламент (ЕО) № 479/2008 се предвижда
някои държави-членки да поддържат лозарски регистър,
който съдържа актуализирана информация относно
производствения потенциал.

(4)

По тази причина следва да бъде отменен Регламент (ЕИО)
№ 649/87 и да бъдат приети подробни правила за
прилагане по отношение на лозарския регистър.

(5)

Основните цели на лозарския регистър са наблюдението и
контролът на производствения потенциал. В член 116 от
Регламент (ЕО) № 479/2008 се предвижда, че държавитечленки гарантират съвместимостта на процедурите по
администриране и контрол, които се отнасят до площи,
и интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК). По-специално следва да се предвиди идентифи

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

148, 6.6.2008 г., стр. 1.
179, 14.7.1999 г., стр. 1.
208, 31.7.1986 г., стр. 1.
62, 5.3.1987 г., стр. 10.

(5) ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1.
(6) ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 124.

L 128/16

(11)

(12)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

За да бъде улеснена обработката на данните от декла
рациите, е целесъобразно всяка декларация, подадена в
компетентната административна единица, да бъде
разглеждана отделно от другите декларации, евентуално
подадени от същия производител в други админи
стративни единици в държавата-членка.

(19)

Следва да бъдат определени сроковете, в рамките на които
събраната информация трябва да бъде централизирана на
национално равнище.

(20)

Декларациите за реколтата и за стоковите запаси, които се
подават от съответните лица, представляват за момента
единственото средство, което предоставя същинска
информация за производството и за запасите в лозаровинарския сектор. Затова следва да бъдат взети
подходящи мерки, които да осигурят подаването от
въпросните лица на пълни и точни декларации, като
бъдат предвидени санкции в случаите, в които или не
са били подадени декларации, или ако са били
подадени, са били с невярно съдържание или непълни.

(21)

По същата причина е необходимо да бъдат определени
сроковете, в рамките на които събраната информация
във връзка със задължителните декларации трябва да
бъде предадена на Комисията, както и начинът на преда
ването ѝ.

(22)

За да се гарантира наблюдението на пазара в лозаровинарския сектор, е необходимо да има определена
информация за този пазар. Освен данните, които се
предоставят от обобщенията в различните декларации,
крайно необходимо е наличието на информация за
наличните и използваните количества вино и за цените
на вината. Затова следва да се предвиди държавите-членки
да събират такава информация и да я съобщават на
Комисията на точно определени дати.

(23)

Възможно е някои държави-членки да бъдат освободени
от задължението да съобщават цените, тъй като тяхното
общо производство представлява незначителен дял от
производството на Общността.

(24)

Поради това следва да бъде отменен Регламент (ЕО) №
1282/2001 на Комисията (1), с който са определени
подробните правила по отношение на създаването на
информационна система за идентифициране на лозаровинарските продукти и за контрола им на пазара.

(25)

Следва да се разреши на държавите-членки, които
разполагат с пълен лозарски регистър, да могат да
използват някои от данните в този регистър, например
данните за площта. Поради това е желателно при опре
делени условия производителите да бъдат освободени от
задължението за деклариране на площ.

С оглед на общия пазар в Общността следва да се
предоставят на институциите, отговорни за надзора на
съхранението и пускането на пазара на лозаро-винарски
продукти, необходимите средства за провеждане на
ефикасен контрол в съответствие с единни правила,
приложими в цялата Общност.

(26)

Държавите-членки, в които лозарските площи не
превишават 500 ha или производството на вино не
надхвърля 50 000 хектолитра, следва да могат да
изключват някои данни от декларациите и да осво
бождават производителите от задължението за пред
ставяне на една или друга от тези декларации при
условия, които подлежат на определяне.

В член 112, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 479/2008
се предвижда лозаро-винарските продукти да се допускат
за обращение в Общността единствено с официално
одобрен придружителен документ. Параграф 2 от
посочения член предвижда физическите или юриди
ческите лица, които съхраняват лозаро-винарски
продукти, да водят входящи и изходящи регистри по
отношение на тези продукти.

(1) ОВ L 176, 29.6.2001 г., стр. 14.

Не е необходимо да бъдат задължавани да подават две
декларации производителите, които могат да представят
цялата необходима информация в една-единствена
декларация за винопроизводство. Много дребните произ
водители могат да бъдат освободени от задължението за
подаване на декларации, тъй като тяхното общо произ
водство представлява незначителен дял от производството
на Общността.

(13)

Следва да се предвиди задължението да изготвят
декларации също и операторите, които продават лозаровинарските продукти преди определените за изготвяне на
декларациите дати.

(14)

С цел да бъде улеснена дейността по управлението на
пазара, следва да бъде определен срок за изготвянето на
такива декларации. Тъй като в отделните държави-членки
прибирането на реколтата става по различно време, следва
да бъдат предвидени стъпаловидни срокове за изготвяне
на декларации от производителите.

(15)

С цел да бъде улеснено прилагането на настоящия
регламент, данните, които трябва да бъдат попълвани в
декларациите, следва да се уточнят във вид на формуляри,
а на държавите-членки следва да бъде оставено правото
сами да решават формата, в която операторите да пред
ставят тези данни.

(16)

(17)

(18)

27.5.2009 г.

Използването на компютризирани процедури постепенно
измества ръчното въвеждане на данни в различните
области на административната дейност. Поради това
следва да е възможно също така да се прилагат компю
тризирани и електронни процедури при използването на
задължителните декларации.

27.5.2009 г.
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(27)

С Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари
1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи
на облагане с акциз, и държането, движението и мони
торинга на такива продукти (1) е постигнат напредък в
данъчното хармонизиране в Общността. С цел да се
установят единни правила, приложими в рамките на
Общността, и да се опростят административните
формалности за бизнеса и физическите лица, е целесъ
образно по-специално документите, придружаващи
превоза на лозаро-винарски продукти за данъчни цели,
да се считат и за признати придружителни документи.

(28)

За превоза на лозаро-винарски продукти, които не са
обект на посочените по-горе данъчни формалности, и за
превоза на лозаро-винарски продукти, произведени от
дребни производители, следва да се предвиди придру
жителен документ, за да могат компетентните органи да
контролират движението на тези продукти. За тази цел
може да бъде признат всеки търговски документ, който
съдържа най-малко данните, необходими за идентифи
циране на продукта и за проследяване на маршрута на
превоза му.

(29)

С цел да не се усложняват излишно административните
формалности за превозвачите, не следва да се изисква
придружителен документ за превоз на някои лозаровинарски продукти на ограничени разстояния или
поставени в малки съдове в ограничени количества.

(30)

Използването на компютризирани процедури в админи
стративната дейност на операторите постепенно измества
документите на хартиен носител. Поради това следва да е
възможно също така да се прилагат компютризирани
процедури при съставянето и използването на придру
жителни документи и на регистри.

(31)

(32)

(33)

(34)

За износ на лозаро-винарски продукти се изискват допъл
нителни документи към придружителните документи, поспециално декларация за износ. Поради това следва да
бъдат определени допълнителни процедури за съставяне
и заверяване на посочените документи.
Контролът върху превоза на лозаро-винарските продукти
в наливно състояние изисква особена грижа, като се има
предвид, че тези продукти са в по-голяма степен
застрашени от манипулации с цел измама, отколкото
етикетираните и бутилирани продукти, снабдени с неиз
ползваеми повторно затварящи приспособления. В такива
случаи следва да се изисква допълнителна информация и
предварително заверяване на придружителния документ.
За да се улесни контролът от страна на компетентните
органи, е необходимо да се изисква посочване на
документ VI 1 в документите, придружаващи превоза на
продукт от трета страна, който е допуснат за свободно
обращение.
Разпоредбите относно съставянето на придружителни
административни документи и на опростен придру
жителен документ се позовават на правила за удостове
ряване на защитено наименование за произход или на
защитено географско указание на някои категории вино.

(1) ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1.
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Следователно следва да се установят необходимите
правила за такова удостоверяване. Установяването на
правила за удостоверяване на произхода на някои вина
е необходимо и за превоза, който не е обект на данъчни
формалности, по-специално при износ. С цел да се
опростят административните формалности за гражданите
и да се разтоварят компетентните органи от рутинните
задачи, следва да се предвидят правила, съгласно които
компетентните органи могат да разрешат на изпращачите,
отговарящи на определени условия, сами да вписват озна
ченията за удостоверяване на произхода на виното в
придружителния документ, без да се засяга провеждането
на съответните проверки.
(35)

Следва да бъдат установени мерките, които трябва да
бъдат предприети от компетентните органи в рамките на
превоза, осъществяван от извършил сериозно нарушение
изпращач, или в рамките на нередовен превоз, като се
положат усилия отстраняването на нередностите,
свързани с този превоз, да не забавя последния подълго, отколкото е абсолютно необходимо.

(36)

С цел да се осигури възможност на компетентните органи
чрез справка с регистрите да контролират ефективно
движението и съхранението на лозаро-винарски
продукти, по-специално в рамките на сътрудничеството
между тези органи в различните държави-членки, следва
да се хармонизират на общностно равнище правилата за
водене на регистрите.

(37)

Свързаните с регистрите задължения могат да доведат до
несъразмерна административна тежест за някои
оператори. Следователно държавите-членки следва да
могат да освобождават тези оператори от някои
задължения.

(38)

Веществата, използвани при някои енологични практики,
особено за обогатяване, повишаване на киселинното
съдържание и подслаждане, са изложени в голяма
степен на риск от злоупотреба. Следователно при съхра
няването на такива вещества е необходимо да се водят
регистри, позволяващи на компетентните органи да
контролират движението и употребата на посочените
вещества.

(39)

Контролът върху пенливите и ликьорните вина изисква
особено внимание, като се има предвид, че към тях се
добавят други продукти. Поради това е необходимо да
се изисква посочването на допълнителни данни в реги
стрите.

(40)

Придружителният документ за превоз на лозаро-винарски
продукти, установен от общностните разпоредби, е много
полезен източник на информация за органите, отговорни
за осигуряване на спазването на общностните и нацио
налните разпоредби в лозаро-винарския сектор. На
държавите-членки следва да бъде разрешено да уста
новяват допълнителни разпоредби относно прилагането
на настоящия регламент по отношение на превоза,
който започва от тяхната територия.
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(41)

(42)
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С член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 884/2001 на
Комисията от 24 април 2001 г. относно определяне на
подробни правила за придружителните документи при
превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите,
които е необходимо да се водят в лозаро-винарския
сектор (1) се въвежда възможността държавите-членки да
установяват допълнителни или специфични разпоредби за
въпросните продукти в обращение на тяхната територия.
Една от тези разпоредби предвижда, че до 31 юли
2010 г. указването на обемната маса на гроздовата мъст
може да се замени с указване на плътността, изразена в
градуси Oechsle. Тази традиционна практика се използва
главно от дребни земеделски производители, които все
още имат нужда от няколко години, за да приемат
новите правила за указване на обемната маса. Следо
вателно е целесъобразно да се удължи посочената
дерогация, като същевременно се отмени Регламент (ЕО)
№ 884/2001.

Желателно е държавите-членки да съобщят на Комисията
наименованието и адреса на компетентните органи,
отговорни за прилагането на дела, отнасящ се до придру
жителните документи и регистрите, за да може Комисията
да разпространи тази информация до останалите държавичленки.

(43)

Държавите-членки следва да съхраняват за подходящ
период от време информацията, необходима за проверка
и одит на изпълнението на разпоредбите от настоящия
регламент.

(44)

С цел да се осигури справедливо третиране на превоз
вачите, следва да бъдат предвидени разпоредби за реша
ването на случаи на очевидна грешка, непреодолима сила
и други извънредни обстоятелства. Също така следва да
бъдат предвидени правила за изкуствено създадените
ситуации, с цел да се избегне евентуално облагодетел
стване от тях.

27.5.2009 г.

Член 2
Определения
За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:
а) „производител“: физическо или юридическо лице или група
физически или юридически лица, независимо от правния
статут, предоставен на групата и на нейните членове от
националното законодателство, чието стопанство се намира
в рамките на територията на Общността, определена в член
299 от Договора, и което стопанисва площ, засадена с лози;
б) „лозарски парцел“: селскостопански парцел, засаден с лози,
както е определен в член 2, точка 1а) от Регламент (ЕО) №
796/2004 на Комисията (2);
в) „изоставена засадена площ“: общата площ, засадена с лози,
която вече не се обработва редовно с оглед получаването на
продаваем продукт.
Член 3
Информация, съдържаща се в лозарския регистър
1.
С цел създаване и поддържане на актуализиран лозарски
регистър държавите-членки събират:
а) за всеки производител, който има засадена с лози площ от
най-малко 0,1 хектара или който е длъжен да представя
декларация по силата на общностното или националното
законодателство, информация по отношение на:
i) неговата самоличност;

(45)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I
ЛОЗАРСКИ РЕГИСТЪР

Член 1
Предмет
С настоящият дял се определят подробните правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 479/2008 по отношение на лозарския
регистър.
(1) ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 32.

ii) местонахождението на лозарските парцели;
iii) площта на лозарските парцели;
iv) характеристиките на лозовите насаждения, засадени върху
лозарските парцели;
v) незаконните насаждения, правата на засаждане и схемата
за изкореняване, предвидени в дял V от Регламент (ЕО) №
479/2008;
vi) подпомагането за преструктуриране, конверсия и събиране
на реколтата на зелено, предвидено в членове 11 и 12 от
Регламент (ЕО) № 479/2008;
б) площите на лозарските парцели, които не са включени в
буква a);
в) за всяко физическо или юридическо лице или група от такива
лица, задължено(а) да изготвя предвидената в член 9
декларация за производството, информация по отношение на:
i) неговата/нейната самоличност;
(2) ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.
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ii) задължителните декларации, предвидени в дял II.
2.
Информацията, свързана с характеристиките на лозарските
парцели, се посочва отделно в досието на стопанството. Неза
висимо от това, когато лозарските парцели са достатъчно
хомогенни, информацията може да се отнася до няколко
съседни парцела или части от тях, при условие че идентифи
кацията на всеки парцел продължава да бъде гарантирана.
3.
Лозарският регистър съдържа най-малко събраната
съгласно параграф 1 информация, подробни данни и специ
фикации за която са дадени в приложение I към настоящия
регламент.
4.
Въпреки това някои държави-членки не са длъжни да
събират или включват следната информация в лозарския
регистър:
а) информацията, съответстваща на точка 1.1, подточка 3 и
точка 1.2, подточки 5—7 от приложение I, когато
държавите-членки не са обхванати от преходния режим на
правата на засаждане съгласно член 95 от Регламент (ЕО)
№ 479/2008;
б) информацията, съответстваща на точка 1.2, подточки 9 и 10
от приложение I, когато държавите-членки не са обхванати от
схемата за изкореняване съгласно член 105 от Регламент (ЕО)
№ 479/2008;
в) информацията, съответстваща на точка 1.2, подточка 3, букви
б) и в) от приложение I, когато държавите-членки са осво
бодени от задължението да класифицират винените сортове
лози съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
479/2008.
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„досието на производителя“ и „производственото досие“, и
действителното положение. Досиетата се адаптират въз основа
на тази проверка.

ДЯЛ II
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ДЕКЛАРАЦИИ
И
СЪБИРАНЕ
НА
ИНФОРМАЦИЯ С ЦЕЛ НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА В ЛОЗАРОВИНАРСКИЯ СЕКТОР

Член 6
Предмет
Настоящият дял се отнася до подробните правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 479/2008 по отношение на задължи
телните декларации и събирането на информация с цел
наблюдение на пазара в лозаро-винарския сектор.

Член 7
Определения
За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а) „производители“: физически или юридически лица или групи
от такива лица, които произвеждат грозде;

б) „търговци на дребно“ физически или юридически лица или
групи от такива лица, чиято търговска дейност включва пряка
продажба на потребителите на малки количества, които се
определят от всяка държава-членка, като се вземат предвид
специфичните характеристики на търговията и дистрибуцията;
не са „търговци на дребно“ тези, които използват изби,
оборудвани за съхранение и бутилиране на вино в големи
количества.

ГЛАВА I

Член 4

Задължителни декларации

Съхранение и актуализиране на информацията
Държавите-членки гарантират, че данните в лозарския регистър
се съхраняват в продължение на периода, необходим за
наблюдение и контрол на мерките, за които те се отнасят, и
при всички случаи най-малко за период от пет лозарски
години след годината, за която се отнасят.
Държавите-членки гарантират, че лозарският регистър се актуа
лизира редовно, веднага щом събраната информация бъде
налична.

Член 8
Декларации за реколтата
1.
Производителите подават всяка година пред компетентните
органи на държавите-членки в определената административна
единица декларация за реколтата, която съдържа най-малко
данните, посочени в приложение II или, ако е приложимо, в
приложение III.

Държавите-членки могат да разрешат за едно стопанство да бъде
подавана само една декларация.

Член 5
Контрол на информацията
За всеки производител и за всяко физическо или юридическо
лице или група от такива лица, задължени да изготвят предви
дената в член 9 декларация за производството, държавитечленки проверяват най-малко веднъж на пет години съответ
ствието между структурното положение, произтичащо от

2.

От подаване на декларация за реколтата се освобождават:

а) производителите, чиято продукция от грозде е изцяло пред
назначена за консумация в непреработен вид, за сушене или
за директна преработка в гроздов сок;
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б) производителите, чиито стопанства включват по-малко от 0,1
хектара засадена с лози площ и от чиято реколта не е била
или няма да бъде търгувана под каквато и да е форма нито
една част;
в) производителите, чиито стопанства включват по-малко от 0,1
хектара засадена с лози площ и които предават цялата си
продукция от получената реколта на кооперативна винарска
изба или на група, на която са членове или с която са
свързани.
В случая, предвиден в буква в), първа алинея, производителите
трябва да представят на съответната кооперативна винарска изба
или на съответната група декларация, в която да бъдат посочени:
а) името, фамилията и адресът на съответния лозар;

27.5.2009 г.

2.
От задължението да подават декларация за производството
се освобождават посочените в член 8, параграф 2 производители,
както и производителите, които получават в своите производ
ствени съоръжения чрез винификация на закупени продукти
количество вино, по-малко от 10 хектолитра, което не е или
няма да бъде търгувано под каквато и да е форма.
3.
От задължението да подават декларация за производството
се освобождават и онези производители, които са свързани със
или са членове на кооперативна винарска изба, задължена да
подава декларация, и които предават своята продукция от
грозде на тази изба, но запазват правото си да получават чрез
винификация за семейна консумация количество вино, по-малко
от 10 хектолитра.
4.
В случая с физическите или юридическите лица или
групите от такива лица, които търгуват продукти от началните
фази на производството на вино, държавите-членки вземат
необходимите мерки, за да могат производителите, които имат
задължение да подават декларации, да получат всички данни,
които са длъжни да представят в декларациите си.

б) количеството предадено грозде;
Член 10
в) площта и местонахождението на съответните лозя.
Кооперативната винарска изба или съответната група проверява
доколко са точни данните в декларацията, като ги сравнява с
информацията, с която разполага.
3.
Чрез дерогация от параграф 1 и без да се засягат произ
тичащите от член 9 задължения, държавите-членки могат да
освободят от задължението да подават декларация за реколтата:
а) производителите, които сами преработват цялата си гроздова
реколта във вино или я дават да бъде преработена за тяхна
сметка;
б) производителите, които са свързани със или са членове на
кооперативна винарска изба или група и предават цялата си
реколта на споменатата кооперативна винарска изба или
група под формата на грозде и/или гроздова мъст, вклю
чително производителите, посочени в член 9, параграф 3.
Член 9
Декларации за производството
1.
Физическите или юридическите лица или групите от
такива лица, включително кооперативните винарски изби,
които са произвели от реколтата на текущата лозарска година
вино и/или гроздова мъст, подават всяка година до определените
от държавите-членки компетентни органи декларация за произ
водството, която съдържа най-малко данните, включени в
приложение IV.
Държавите-членки могат да разрешат за една инсталация за
производство на вино да бъде подавана само една декларация.

Декларации за преработката и/или търговията
1.
Държавите-членки могат да предвидят физическите или
юридическите лица или групите от такива лица, включително
кооперативните винарски изби, които през текущата лозарска
година са преработили и/или търгували с продукти от
началните фази на производството на вино преди посочената в
член 16, параграф 1 дата, да подават пред компетентните органи
декларация за преработката и/или търговията.
2.
От задължението да подават декларация за преработката
и/или търговията се освобождават производителите, които са
свързани със или са членове на кооперативна винарска изба,
задължена да подава декларация, и които предават своята
продукция от грозде на тази изба, но запазват правото си да
получават чрез винификация за семейна консумация количество
вино, по-малко от 10 хектолитра.
Член 11
Декларации за стоковите запаси
Всяка година физическите или юридическите лица или групите
от такива лица, различни от частните потребители и търговците
на дребно, подават пред компетентните органи на държавитечленки декларация за стоковите запаси от гроздова мъст, концен
трирана гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова
мъст и вино, които държат към 31 юли, като тази декларация
съдържа най-малко данните, посочени в приложение V. По
отношение на лозаро-винарските продукти на Общността в
тази декларация не се включват продуктите, които са
получени от реколтата от грозде през същата календарна година.
Въпреки това държавите-членки, в които годишното произ
водство на вино не превишава 50 000 хектолитра, могат да
освободят онези търговци, различни от търговците на дребно,
които държат малки запаси, от задължението да изготвят посо
чените в първата алинея декларации, при условие че компе
тентните органи са в състояние да предоставят на Комисията
статистическа оценка на споменатите запаси, които се съхраняват
в съответната държава-членка.
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ГЛАВА II

Общи разпоредби
Член 12
Формуляри
1.
Държавите-членки
изготвят формуляри-образци
за
различните видове декларации, които съдържат най-малко
елементите, посочени в приложения II, III, IV и V.

Формулярите могат да се издават и използват посредством
компютризирани системи в съответствие с подробните правила,
установени от компетентните органи на държавите-членки.

2.
Посочените по-горе формуляри може да не включват
изрична информация за площите, ако съответната държавачленка може със сигурност да определи това от друга
съдържаща се в декларацията информация, като например
производствената площ и общата реколта от стопанството, или
от лозарския регистър.

3.
Данните, които се съдържат в посочените в параграф 1
декларации, се централизират на национално равнище.
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2.
Държавите-членки, в които производството на вино не
надхвърля 50 000 хектолитра за лозарска година и които
разполагат от други административни актове с някои от
данните, които трябва да бъдат включени в посочените в член
11 декларации, могат да изключат тези данни от споменатите
декларации.

Държавите-членки, в които производството на вино не
надхвърля 50 000 хектолитра за лозарска година и които
разполагат от други административни актове с всички данни,
които трябва да бъдат включени в посочените в член 11
декларации, могат да освободят операторите от задължението
за подаване на споменатите декларации.

3.
Държавите-членки, които разполагат с компютризирана
система, позволяваща да се направи връзка между деклараторите,
декларираното производство и съответните лозарски парцели,
могат да освободят производителите от задължението да
посочват кодовете на парцелите, предвидени в приложение II,
установено в съответствие с член 8. Връзката може да се
установи по-специално с помощта на кода на стопанството, рефе
рентния номер на блок-парцела или референтния номер,
включен в лозарския регистър.

Член 13

Член 15

Връзка с лозарския регистър

Критерии, които трябва да бъдат спазвани

Чрез дерогация от членове 8 и 9 и от приложения II и IV към
настоящия регламент държавите-членки, които са създали в съот
ветствие с член 108 от Регламент (ЕО) № 479/2008 ежегодно
актуализиран лозарски регистър или друг подобен инструмент за
административен контрол, могат да освободят от задължението
за деклариране на площите физическите или юридическите лица,
групите от такива лица или производителите, посочени в споме
натите членове.

1.
За превръщане на количествата продукти, различни от
вино, в хектолитри вино, държавите-членки могат да определят
коефициенти, които могат да се променят в зависимост от
различни обективни критерии, оказващи влияние върху това
превръщане. Държавите-членки съобщават на Комисията коефи
циентите едновременно с предвиденото в член 19, параграф 1
обобщение.

В такива случаи компетентните органи на държавите-членки
сами попълват декларациите, като посочват площите въз основа
на данните от регистъра.

2.
Количеството вино, което се попълва в предвидената в член
9 декларация за производството, е общото количество, получено
след приключване на основната алкохолна ферментация, вклю
чително винените утайки.

Член 14
Изключения

Член 16

1.
Държавите-членки, в които лозарските площи не
превишават 500 ha и които разполагат от други админи
стративни актове с някои от данните, които трябва да бъдат
включени в посочените в членове 8, 9 и 10 декларации, могат
да изключат тези данни от споменатите декларации.

Дати на подаване на декларации

Държавите-членки, в които лозарските площи не превишават
500 ha и които разполагат от други административни актове с
всички данни, които трябва да бъдат включени в посочените в
членове 8, 9 и 10 декларации, могат да освободят операторите
от задължението за подаване на една или друга от споменатите
декларации.

1.
Предвидените в членове 8 и 9 декларации се подават найкъсно до 15 януари. Държавите-членки обаче могат да
определят и по-ранна(и) дата(и). Те могат също така да
определят към коя дата да се вземат предвид държаните коли
чества с цел изготвяне на декларациите.

2.
По отношение на държаните към 31 юли количества,
предвидените в член 11 декларации се подават най-късно до
10 септември. Държавите-членки обаче могат да определят и
по-ранна(и) дата(и).
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Член 17
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б) По отношение на предходните лозарски години:

Проверки
За да бъде осигурена точността на декларациите, държавитечленки въвеждат проверки и мерки.

i) най-късно до 30 ноември — обобщението на декла
рациите за стоковите запаси в края на лозарската година;

Член 18
Санкции
1.
Лицата, длъжни да подават декларации за реколтата, за
производството и/или за стоковите запаси, които не подадат
такива декларации до посочените в член 16 от настоящия
регламент дати, освен при непреодолима сила, не могат да се
ползват от мерките, предвидени в членове 12, 15, 17, 18 и 19
от Регламент (ЕО) № 479/2008 за въпросната и за следващата
лозарска година.
Въпреки това просрочването на сроковете, предвидени в член 16
от настоящия регламент, с не повече от 10 работни дни води
само до пропорционално намаляване на сумите, които следва да
се изплатят за текущата лозарска година, с процент, който се
определя от компетентния орган в зависимост от просрочването,
без да се засягат санкциите на национално равнище.
2.
Освен при непреодолима сила, когато предвидените в
параграф 1 декларации са признати от компетентните органи
на държавите-членки за непълни или неточни и когато липс
ващата или неточната информация е съществена за правилното
прилагане на мерките, предвидени в членове 12, 15, 17, 18 и
19 от Регламент (ЕО) № 479/2008, помощта, която следва да се
изплати, се намалява от компетентния орган пропорционално с
фиксирана сума в зависимост от сериозността на нарушението,
без да се засягат санкциите на национално равнище.

ii) най-късно до 15 декември — предварителния баланс за
предишната лозарска година;

iii) най-късно до 15 март — окончателния баланс за пред
последната лозарска година.

2.
Балансите се изпращат на Статистическата служба на Евро
пейските общности (Евростат).

Държавите-членки информират Комисията за всички важни нови
факти, които биха могли да променят значително оценката за
наличните и използваните количества, която се основава на
окончателната информация за предишните години.

3.
С цел регистриране на ценовите тенденции държавитечленки, чието производство на вино през последните 5 години
е надхвърлило средно с повече от 5 % общото производство на
вино в Общността, съобщават на Комисията по отношение на
вината, посочени в приложение IV, точка 1 от Регламент (ЕО) №
479/2008:

ГЛАВА III

Задължения за информиране от страна на държавитечленки

а) най-късно до 15-о число на всеки месец — обобщение на
котировките за предходния месец, или

Член 19
Съобщения от страна на държавите-членки
1.
Държавите-членки съобщават на Комисията по електронен
път:
а) По отношение на текущата лозарска година:
i) най-късно до 15 септември — прогнозната оценка на
вероятния обем лозаро-винарски продукти, които са
били получени на тяхна територия;
ii) най-късно до 30 ноември — прогнозната оценка на
наличните и използваните количества лозаро-винарски
продукти на тяхна територия;
iii) най-късно до 15 април — окончателния резултат от
декларациите за производството.

б) на 1 август 2009 г. — публичните източници на
информация, които те смятат за достоверни за регистриране
на цените.

Държавите-членки гарантират, че Комисията има правото дa
публикува данните, съдържащи се в източниците на информация,
посочени в буква б), първа алинея.

Държавите-членки изготвят ограничен списък на пазарите, които
следва да се наблюдават, като определят общо 8 най-предста
вителни котировки за бели и червени вина, произведени на
тяхната територия.

Цените са цени за непакетирана стока франко производител и се
изразяват в евро за хектолитър за градус или за хектолитър.
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ГЛАВА IV

Общи и заключителни разпоредби
Член 20
Общи разпоредби
Настоящият регламент не засяга разпоредбите на държавитечленки за установяване на режим на декларации за реколтата,
за производството, за преработката и/или за търговията или за
стоковите запаси, които предвиждат да се предоставя по-пълна
информация, по-специално поради обхващане на по-широк кръг
лица от предвидените в членове 8, 9 и 11.

ДЯЛ III
ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗА НА ЛОЗАРОВИНАРСКИ ПРОДУКТИ И РЕГИСТРИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО
ДА СЕ ВОДЯТ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
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i) придружителен административен документ или търговски
документ, използван вместо него;
ii) опростен придружителен документ
документ, използван вместо него;

или

търговски

в) правилата за удостоверяване на произхода на вина със
защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено геог
рафско указание (ЗГУ) в документите, придружаващи превоза
на такива вина.
2.
С настоящия дял също така се определят правилата за
водене на входящи и изходящи регистри от лица, които
държат лозаро-винарски продукти за упражняването на своята
дейност.

ГЛАВА I

Член 22

Предмет, приложно поле и определения

Определения

Член 21

За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

Предмет и приложно поле
1.
С настоящия дял се определят подробните правила за
прилагане на член 112 от Регламент (ЕО) № 479/2008 по
отношение на придружителните документи за превоз на
лозаро-винарски продукти, посочени в приложение I, част XII
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), без да се засяга
прилагането на Директива 92/12/ЕИО. С настоящия дял се уста
новяват:

а) правилата за съставяне на придружителни документи при
превоза на лозаро-винарски продукти:

i) вътре в държава-членка, когато такива превози не са
съпроводени от документ, изискван от общностните
разпоредби, основаващи се на Директива 92/12/ЕИО;

ii) при износ за трета страна;

iii) при вътреобщностната търговия:

— когато превозът се извършва от дребен производител,
който е освободен от задължението за съставяне на
опростен придружителен документ от страна на
държавата-членка, откъдето започва превозът, или

— когато лозаро-винарският продукт, който се превозва,
не подлежи на облагане с акциз;

б) допълнителните разпоредби за съставяне на:
(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

а) „производител“: физически или юридически лица или група
от такива лица, които притежават или са притежавали прясно
грозде, гроздова мъст или младо вино в процес на
ферментация и които ги преработват или ги дават за
преработка във вино за своя сметка;
б) „дребен производител“: производител, който произвежда
средно по-малко от 1 000 хектолитра вино годишно;
в) „търговец на дребно“: физически или юридически лица или
група от такива лица, чиято търговска дейност включва пряка
продажба на потребителите на малки количества, които се
определят от всяка държава-членка, като се вземат предвид
специфичните характеристики на търговията и дистрибуцията;
не са „търговци на дребно“ тези, които използват изби,
оборудвани за съхранение, и където е приложимо,
съоръжения за бутилиране на вино в големи количества,
или които се занимават с амбулантна търговия на вино,
превозвано в наливно състояние;
г) „придружителен административен документ“: документ,
отговарящ на изискванията на Регламент (ЕИО) № 2719/92
на Комисията (2);
д) „опростен придружителен документ“: документ, отговарящ на
изискванията на Регламент (ЕИО) № 3649/92 на
Комисията (3);
е) „търговец без магазин“: физическо или юридическо лице или
група от такива лица, които купуват или продават лозаровинарски продукти на професионална основа, но не
разполагат с помещения за съхраняване на такива продукти;
(2) ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.
(3) ОВ L 369, 18.12.1992 г., стр. 17.
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ж) „затварящо приспособление“: затварящо устройство за съдове
с номинална вместимост, по-малка или равна на пет литра;

производители вино — всеки документ, съдържащ наймалко информацията, посочена в буква В от приложение VI,
както и всяка допълнителна информация, изисквана от
държавите-членки, и съставен в съответствие с настоящия
регламент.

з) „бутилиране“: поставяне с търговска цел на съответния
продукт в съдове с вместимост до 60 литра;
2.
и) „бутилировчик“: физическо или юридическо лице или група
от такива лица, които извършват или за чиято сметка се
извършва бутилиране.
За целите на прилагане на буква б), първа алинея държавитечленки вземат под внимание средното годишно производство
през най-малко три последователни лозарски години.
Държавите-членки могат да не считат за дребни тези произво
дители, които купуват прясно грозде или гроздова мъст, за да ги
преработват във вино.
ГЛАВА II

Придружителни документи при превоза на лозаровинарски продукти
Член 23
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Чрез дерогация от параграф 1, буква б):

а) по отношение на превоза на продукти, който започва на
тяхна територия, държавите-членки могат да предвидят
придружителният документ да бъде съставен в съответствие
с посочения в приложение VII образец;
б) по отношение на превоза на продукти, който започва и
завършва на тяхна територия, държавите-членки могат да се
откажат от изискването придружителният документ да бъде
разделен на клетки и данните да бъдат номерирани, както е
предвидено в посочения в приложение VII образец.
Член 25
Изключения
Чрез дерогация от член 23 не се изисква придружителен
документ за придружаване на:

Предмет
Независимо от възможното използване на компютризирани
процедури всяко физическо или юридическо лице и всички
групи лица, включително всички търговци без магазин, които
имат постоянен адрес или седалище в рамките на митническата
територия на Общността и които превозват лозаро-винарски
продукт или които организират превоза на лозаро-винарски
продукт, изготвят на своя собствена отговорност документ,
който съпровожда посочения превоз, наричан по-долу „придру
жителен документ“.

а) в случая на лозаро-винарски продукти в съдове с номинална
вместимост, по-голяма от шестдесет литра:
i) превоза на грозде, смачкано или несмачкано, или на
гроздова мъст, извършван от самите производители на
грозде за тяхна сметка от техните собствени лозя или от
други съоръжения, които са тяхна собственост, когато
общото разстояние не надвишава четиридесет километра
и когато превозът се извършва:

Член 24
— в случая на отделен производител — до съоръженията
за производство на вино на производителя;

Признати придружителни документи
1.

Като придружителни документи се признават:

а) за продукти, подлежащи на формалностите
движението, предвидени в Директива 92/12/ЕИО:

относно

i) в случая на допускане за обращение под режим на
отложено плащане на акциз — придружителен админи
стративен документ или търговски документ, съставен в
съответствие с Регламент (ЕИО) № 2719/92;
ii) в случая на вътреобщностно обращение и освобождаване
за потребление в държавата-членка на изпращане —
опростен придружителен документ или търговски
документ, съставен в съответствие с Регламент (ЕИО) №
3649/92;
б) за продукти, неподлежащи на формалностите относно
движението, предвидени в Директива 92/12/ЕИО, вклю
чително, където е приложимо, за произведеното от дребни

— в случая на производител, който е член на група — до
съоръженията за производство на вино на групата.
ii) превоза на грозде, смачкано или несмачкано, извършван
от самите производители от техните собствени лозя или
извършван за тяхна сметка от трета страна, различна от
получателя:
— когато посоченият превоз се извършва до съоръ
женията за производство на вино на получателя,
разположени в същата лозарска зона, и
— когато общото разстояние не надвишава четиридесет
километра; по изключение това разстояние може да
бъде увеличено на седемдесет километра от компе
тентните органи;
iii) превоза на винен оцет;
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iv) когато компетентният орган е разрешил такъв превоз,
превоза в една и съща местна административна единица
или до намираща се в непосредствена близост местна
административна единица, или ако е издадено отделно
разрешително, превоза в една и съща регионална админи
стративна единица, когато продуктът:

— се превозва между две производствени съоръжения на
едно и също предприятие при спазване на разпо
редбите на член 38, параграф 2, буква a), или

— не сменя собственика си и когато превозът се
извършва с цел винопроизводство, преработка,
съхранение или бутилиране;
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— намиращи се на борда на кораби, самолети и влакове
за консумация там;

iv) извършвания от частни лица превоз на вино и частично
ферментирала гроздова мъст, предназначени за семейна
консумация на получателя, различен от превоза,
посочен в буква a), когато превозваното количество не
надвишава 30 литра;

v) превоза на продукт, предназначен за научни или
технически експерименти, когато общото превозвано
количество не надвишава един хектолитър;

vi) превоза на търговски мостри;
v) превоза на гроздови джибри и винени утайки:

— за доставка на дестилерия, когато продуктът се
придружава от документ за доставка, изискван от
компетентните органи на държавата-членка, където
започва превозът, или

— когато превозът се извършва за изтегляне под надзор
на продуктите от производството на вино по силата на
член 22 от Регламент (ЕО) № 555/2008;

б) в случая на продукти, поставени в съдове с номинална
вместимост, по-малка или равна на шестдесет литра, и при
спазване на разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО:

i) превоза на продукти в етикетирани съдове с номинална
вместимост, по-малка или равна на пет литра, снабдени с
неизползваеми повторно затварящи приспособления,
когато общото превозвано количество не надхвърля:

vii) превоза на проби, предназначени за официален орган или
лаборатория.

Разстоянието от четиридесет километра, предвидено в първа
алинея, буква а), подточка i), може да бъде увеличено по
изключение на седемдесет километра от компетентните органи.

В случаите на изключения от изискването за представяне на
придружителен документ, посочени в първа алинея, буква б),
подточки i)—v), изпращачите, различни от търговците на
дребно или частните лица, извършващи от време на време
сделки с продукта в полза на други частни лица, трябва да
могат по всяко време да докажат точността на всички записи,
изисквани за регистрите, предвидени в глава III, или други
регистри, предвидени от съответната държава-членка.

Член 26
Съставяне на придружителен документ

— 5 литра в случая на концентрирана гроздова мъст,
ректифицирана или не,

1.
Придружителният документ се счита за надлежно съставен,
когато включва данните, предвидени в приложение VI.

— 100 литра за всички останали продукти;

2.
Придружителният документ може да се използва само за
един превоз.

ii) превоза на вино или гроздов сок, предназначени за
дипломатически, консулски или подобни учреждения, в
рамките на количествата, които им се полагат;

iii) превоза на вино или гроздов сок:

— съхранявани в съдове като част от домашното
имущество на частни лица и непредназначени за
продажба,

3.
Придружителните документи, посочени в член 24,
параграф 1, буква б) и параграф 2, могат да бъдат съставяни и
издавани посредством компютризирани системи в съответствие с
подробните правила, приети от компетентните органи на
държавите-членки.

Съдържанието на електронните придружителни документи
трябва да бъде идентично с това на документите на хартиен
носител.
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Член 27
Използване на придружителен документ за износ
1.
Когато получателят е установен извън митническата
територия на Общността, оригиналът и едно копие на придру
жителния документ, или където е приложимо — екземпляри №
1 и № 2, се представят приложени към декларацията за износ в
компетентните митнически учреждения на държавата-членка
износител. Митническото учреждение следи, от една страна, в
декларацията за износ да бъдат посочени видът, датата и номерът
на представения документ, а от друга страна, в оригинала и
копието на придружителния документ, или където е
приложимо — в двата екземпляра на придружителния
документ, да бъдат посочени видът, датата и номерът на декла
рацията за износ.

Изходното митническо учреждение в мястото на напускане на
митническата територия на Общността полага върху двата горес
поменати екземпляра едно от посочените в приложение IX
означения, заверени с неговия печат. Митническото учреждение
предава екземплярите на придружителния документ, подпе
чатани и съдържащи съответното означение, на износителя или
на негов представител. Износителят или неговият представител
гарантира, че един екземпляр придружава изнасяния продукт.

2.
Данните, посочени в параграф 1, първа алинея, включват
най-малко вида, датата и номера на документа, а по отношение
на декларацията за износ — и наименованието и седалището на
компетентния орган по отношение на износа.
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счита за еквивалентен на придружителния документ за превоз
до получаващото митническо учреждение в Общността или до
митническото учреждение за освобождаване за потребление, при
условие че в клетката, запазена за описанието на продукта, доку
ментът съдържа информацията, предвидена в първа алинея.

Съответното митническо учреждение в Общността заверява
копието или фотокопието на споменатия документ, представено
от получателя или от негов представител, и му го връща за
целите на прилагането на настоящия регламент.

4.
За вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или
със защитено географско указание (ЗГУ), изнасяни за трети
страни с придружителен документ в съответствие с настоящия
регламент, посоченият документ трябва да се представя
приложен към всички други удостоверяващи документи по
удовлетворителен за компетентния орган начин при допускането
на вината за свободно обращение в Общността, когато
въпросните вина не са нито продукти, отговарящи на
условията по параграф 3, нито върнати стоки по смисъла на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93.
При условие че удостоверяващите документи се считат за
достатъчни, съответното митническо учреждение заверява
копието или фотокопието на удостоверението за защитено
наименование за произход или защитено географско указание,
представено от получателя или от негов представител, и му го
връща за целите на прилагането на настоящия регламент.

Член 28
Превоз в наливно състояние

3.
Когато лозаро-винарски продукти се изнасят временно в
рамките на режима за пасивно усъвършенстване по силата на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (1) и Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 на Комисията (2) за една от държавите-членки на
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), с цел да
бъдат подложени там на операции по съхранение, стареене и/или
пакетиране, освен от придружителния документ те се
придружават от информационния фиш, предвиден в препоръката
на Съвета за митническо сътрудничество от 3 декември 1963 г.
В клетките на този фиш, запазени за описанието на продукта, се
записва описанието в съответствие с общностните и нацио
налните разпоредби и превозваните количества вино.

Тази информация се взема от оригинала на придружителния
документ, с който виното е било превозено до митническото
учреждение, където се издава информационният фиш. Видът,
датата и номерът на горепосочения документ, който преди това
е придружавал превоза, също се отбелязват в информационния
фиш.

Когато посочените в първа алинея продукти се въвеждат
повторно на митническата територия на Общността, информа
ционният фиш се попълва надлежно от компетентното
митническо учреждение на ЕАСТ. Споменатият документ се
(1) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
(2) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

1.
Когато придружителният документ се съставя, за да
придружава превоз на лозаро-винарски продукт в съдове с
номинална вместимост повече от 60 литра, референтният
номер на документа трябва да бъде определен от компетентния
орган, чието наименование и адрес са посочени на него. Този
орган може да е орган за данъчен контрол.

2.

Референтният номер е:

а) част от непрекъсната серия, и

б) предварително отпечатан.

Посоченото в буква б) условие може да бъде пропуснато, в
случай че се използва компютризирана система.

3.
В случая, посочен в параграф 1, надлежно попълненият
оригинал на придружителния документ и копие от него се
заверяват предварително и последователно за всяка операция
по превоз:

а) чрез заверка от компетентния орган на държавата-членка, от
чиято територия започва превозът, или
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б) от изпращача чрез предвидения печат или отпечатък от
машина за подпечатване, одобрена от посочения в буква а)
компетентен орган.
4.
Когато се използва придружителен административен
документ или търговски документ в съответствие с Регламент
(ЕИО) № 2719/92 или опростен придружителен документ или
търговски документ в съответствие с Регламент (ЕИО) №
3649/92, екземпляри № 1 и № 2 се заверяват предварително
в съответствие с предвидената в параграф 3 процедура.
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viii) концентриран гроздов сок;

ix) ликьорно вино, предназначено за производство на
продукти, които не попадат под код по КН 2204.

Първа алинея се прилага и за следните продукти, независимо от
техния произход и превозваното количество, без да се засягат
изключенията, посочени в член 25:

Член 29
Превоз на количество, по-голямо от 60 литра
Освен документа, необходим за съответния превоз, се изисква
копие, заверено от компетентния орган, при превоз на коли
чество, по-голямо от шестдесет литра, от един от следните непа
кетирани лозаро-винарски продукти:
а) продукти с произход от Общността:

а) винени утайки;

б) гроздови джибри, предназначени за дестилация или друга
форма на промишлена преработка;

в) пикет;

i) вино, предназначено за преработка във вино със ЗНП;
г) подсилено вино;
ii) частично ферментирала гроздова мъст;
iii) концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;
iv) прясна гроздова мъст с прекъсната ферментация чрез
прибавяне на алкохол;
v) гроздов сок;

д) вино, получено от грозде от сортове, които не са включени
като винени сортове в класификацията, изготвена от
държавите-членки по силата на член 24 от Регламент (ЕО)
№ 479/2008 за административната единица, в която е
набрано гроздето;

е) продукти, които не могат да бъдат предложени или доставени
за пряка консумация от човека.

vi) концентриран гроздов сок;
б) продукти с произход извън Общността:
i) прясно грозде, с изключение на десертно грозде;
ii) гроздова мъст;

Изпращачът изпраща посоченото в първа алинея копие по найбързия начин, не по-късно от първия работен ден след този, в
който стоките напускат мястото на натоварване, до компетентния
орган, на чиято територия се намира мястото на натоварване.
Компетентният орган изпраща копието по най-бързия начин,
не по-късно от първия работен ден след деня на представянето
или на издаването му, ако се съставя от компетентния орган, до
компетентния орган, на чиято територия се намира мястото на
разтоварване.

iii) концентрирана гроздова мъст;
Член 30
iv) частично ферментирала гроздова мъст;
v) концентрирана гроздова мъст, ректифицирана или не;
vi) прясна гроздова мъст с прекъсната ферментация чрез
прибавяне на алкохол;
vii) гроздов сок;

Превоз на продукти от трета страна, допуснати за
свободно обращение
За всеки превоз в рамките на митническата територия на
Общността на продукти от трета страна, допуснати за свободно
обращение, придружителният документ включва:

а) номера на документ VI 1, съставен в съответствие с член 43
от Регламент (ЕО) № 555/2008;
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б) датата на съставяне на посочения документ;
в) наименованието и адреса на органа на третата страна,
съставил документа или разрешил неговото съставяне от
производителя.
Член 31
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iii) вписванията, посочени в подточка ii), са заверени от
компетентния орган чрез неговия печат, датата и
подписа на отговорния служител, според приложимото
за случая:

— върху екземпляри № 1 и № 2, когато е използван
образецът, посочен в подточка i), първо и второ
тире, или

Удостоверяване на защитено наименование за произход
или защитено географско указание
1.
Придружителният документ се счита за документ, удосто
веряващ защитеното наименование за произход или защитеното
географско указание, когато е надлежно съставен:

— върху оригинала и едно копие на придружителния
документ, когато е използван образецът, посочен в
подточка i), трето и четвърто тире;

а) от изпращач, който е производител на превозваното вино и
който нито придобива, нито продава лозаро-винарски
продукти, получени от грозде, набрано в лозарски райони,
различни от тези, чиито имена той използва за обозначаване
на вината, получени от собственото му производство,

iv) референтният номер на придружителния документ е
определен от компетентния орган;

б) от изпращачи, които не са посочени в буква а), при условие
че точността на данните е удостоверена в придружителния
документ от компетентния орган въз основа на информацията,
съдържаща се в документите, които са придружавали предишните пратки от въпросния продукт,

v) в случай на изпращане от държава-членка, която не е
държавата-членка производител, когато в него се посочват:

— референтният номер,

— датата на съставяне,
в) съгласно член 33, параграф 1, при условие че са спазени
следните изисквания:
i) придружителният документ е съставен в съответствие с
образеца, предвиден за:

— наименованието и адресът на компетентния орган,
посочен в документите, с които продуктът е бил
превозван, преди да бъде експедиран повторно, и в
които е удостоверено наименованието за произход
или географското указание.

— придружителен административен документ, или
— опростен придружителен документ, или
— придружителния документ, чийто образец е посочен в
приложение VII, или
— документа, посочен в член 24, параграф 2, буква б).
ii) на предвиденото място в придружителния документ са
направени следните вписвания:
— за вината със ЗНП: „С настоящия документ се удосто
верява защитеното наименование за произход на
вината, посочени в него“,
— за вината със ЗГУ: „С настоящия документ се удосто
верява защитеното географско указание на вината,
посочени в него“;

2.
Дадена държава-членка може да направи задължително
удостоверяването на защитено наименование за произход или
защитено географско указание за произвежданите на нейната
територия вина.

3.
Компетентните органи на всяка държава-членка могат да
разрешат на изпращачите, които отговарят на предвидените в
параграф 4 условия, да вписват сами или да възпроизведат пред
варително вписванията за удостоверяване на защитеното наиме
нование за произход или защитеното географско указание върху
формулярите на придружителния документ, при условие че:

а) вписванията са предварително заверени с печата на компе
тентния орган, подписа на отговорния служител и датата, или

б) вписванията са заверени от самите изпращачи чрез специален
печат, разрешен от компетентните органи и съответстващ на
образеца, установен в приложение VIII; този печат може да
бъде предварително възпроизведен върху формулярите, когато
печатането е възложено на печатница, одобрена за тази цел.

27.5.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4.
Посоченото в параграф 3 разрешение се дава само на
изпращачи, които обичайно извършват експедиции на вина със
ЗНП или ЗГУ, и ако е установено, след първоначално искане, че
входящите и изходящите регистри се водят в съответствие с глава
III и по този начин позволяват контрол на точността на данните
в документите.

Компетентните органи могат да откажат разрешение на
изпращачи, които не предоставят всички гаранции, каквито
тези органи сметнат за необходими. Компетентните органи
могат да оттеглят разрешението, по-специално в случаите,
когато изпращачите вече не отговарят на предвидените в първа
алинея условия или вече не предоставят необходимите гаранции.

5.
Изпращачите, на които е дадено посоченото в параграф 3
разрешение, се задължават да предприемат всички необходими
мерки, за да гарантират съхраняването на специалния печат или
на формулярите, върху които е поставен печатът на компе
тентния орган или специалният печат.

6.
При търговията с трети страни само придружителните
документи, съставени в съответствие с параграф 1 при износ от
държавата-членка производител, удостоверяват по отношение на
вината със ЗНП или ЗГУ, че защитеното наименование за
произход или защитеното географско указание на продукта е в
съответствие с приложимите общностни и национални
разпоредби. Въпреки това в случай на износ от държавачленка, която не е държавата-членка производител, съставеният
в съответствие с параграф 1 придружителен документ, с който
продуктът се изнася, се счита за документ, удостоверяващ защи
теното наименование за произход или защитеното географско
указание, когато в него са посочени:

а) референтният номер;

L 128/29

Член 32
Отказ от получателя
Когато част или целият продукт, превозван с придружителен
документ, е отказан от получателя, последният вписва думите
„отказан от получателя“ на обратната страна на документа,
заедно с датата и подписа на получателя, както и, според
случая, с отбелязване на отказаното количество в литри или
килограми.

В този случай съответният продукт може да бъде върнат на
изпращача със същия придружителен документ или да бъде
съхраняван в помещенията на превозвача до съставянето на нов
документ за придружаване на продукта при повторното му
изпращане.

Член 33
Превоз

от

изпращач,

който е
нарушение

извършил

сериозно

1.
Когато компетентният орган установи, че физическо или
юридическо лице или група от такива лица, които превозват
или организират превоза на лозаро-винарски продукт, са
извършили сериозно нарушение на разпоредбите на Общността
в лозаро-винарския сектор или на националните разпоредби,
приети съгласно последните, или когато компетентният орган
има основателно подозрение за извършено нарушение, той
може да изиска от изпращача да попълни придружителния
документ и да поиска заверка от компетентния орган.

Когато бъде дадена, тази заверка може да бъде свързана с
условия относно последващото използване на продукта. Тя
включва печата, подписа на служителя на компетентния орган
и датата.

2.
Параграф 1 се прилага също така за превоза на продукти,
чиито производствени условия или състав не са в съответствие с
общностните или националните разпоредби.

б) датата на съставяне;
Член 34
Нередовен превоз
в) наименованието и адресът на указания в параграф 1 орган,
посочен в документите, с които продуктът е бил превозван,
преди да бъде изнесен, и в които е удостоверено защитеното
наименование за произход или защитеното географско
указание.

7.
Придружителният документ се счита за документ, удосто
веряващ наименование за произход или географско указание на
трета страна в случая на вносно вино, когато споменатият
документ е съставен в съответствие с настоящия член, като се
използва един от образците, посочени в параграф 1, буква в),
подточка i).

1.
Когато се установи, че превоз, за който се изисква придру
жителен документ, се извършва без такъв документ или се
придружава от документ, съдържащ неверни, погрешни или
непълни данни, компетентният орган на държавата-членка,
където е направена констатацията, или всяка друга служба, отго
варяща за осигуряване на съответствие с общностните и нацио
налните правила в лозаро-винарския сектор, взема подходящи
мерки:

а) да отстрани нередностите във връзка с такъв превоз било чрез
поправяне на фактическите грешки, било чрез съставяне на
нов документ;
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б) където е приложимо, да санкционира констатираното
нарушение пропорционално на неговата тежест, поспециално чрез прилагане на разпоредбите на член 33,
параграф 1.
Компетентният орган или другата служба, посочена в първа
алинея, подпечатва документите, които са поправени или
съставени в съответствие със споменатата разпоредба. Отстраня
ването на нередностите не трябва да забавя съответния превоз
по-дълго от безусловно необходимото време.
В случай на сериозни или повтарящи се нарушения терито
риалният компетентен орган на мястото на разтоварване
информира териториалния компетентен орган на мястото на
натоварване. При превоз в Общността тази информация се
съобщава в съответствие с Регламент (ЕО) № 555/2008.
2.
Когато е невъзможно да се отстранят нарушенията,
свързани с операциите по превоз по смисъла на параграф 1,
първа алинея, компетентният орган или служба, които са
открили нарушението, спират превоза. Те информират
изпращача, че превозът е спрян, както и за настъпилите
последици. Тези мерки могат да включват забрана за предлагане
на продукта на пазара.
Член 35
Случаи на непреодолима сила
Когато по време на превоз по причина на непредвидими обстоя
телства или непреодолима сила пратка, за която се изисква
придружителен документ, трябва да бъде разделена или е
изцяло или частично погинала, превозвачът изисква от компе
тентния орган на държавата-членка, на чиято територия е
възникнало непредвидимото обстоятелство или случаят на
непреодолима сила, да направи констативен протокол.
Когато е възможно, превозвачът уведомява също най-близкия
компетентен орган до мястото, където е възникнало непредви
димото обстоятелство или случаят на непреодолима сила, за да
може компетентният орган да вземе необходимите мерки за
привеждане на съответния превоз в съответствие с изискванията.
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съоръжения на всяка партида от продукти, посочени в
параграф 1, както и кои от посочените в член 41, параграф 1
манипулации са извършени. Тези лица трябва също да могат да
представят, за всеки запис във входящите и изходящите регистри,
документа, който е придружавал съответната пратка, или друг
удостоверяващ документ, по-специално търговски документ.
Член 37
Изключения
1.

Не са длъжни да водят регистри:

а) търговците на дребно;
б) продаващите напитки за консумация само на място.
2.

Не се изисква вписване в регистър за винения оцет.

3.
Държавите-членки могат да предвидят да не се изисква
воденето на регистри от физическите и юридическите лица и
групите лица, които държат или продават само лозаровинарски продукти в малки съдове, отговарящи на условията
за представяне, посочени в член 25, буква б), подточка i), при
условие че е възможно да бъде извършена проверка по всяко
време на въведените количества, изведените количества и
запасите въз основа на други удостоверяващи документи, поспециално търговски документи, използвани за финансова
отчетност.
Член 38
Създаване на регистри
1.

Регистрите:

а) се създават чрез компютризирана система в съответствие с
подробните правила, приети от компетентните органи на
държавите-членки; съдържанието на компютризираните
регистри трябва да е същото като това на регистрите на
хартиен носител, или
б) се състоят от трайно прикрепени листове хартия с последо
вателна номерация, или

ГЛАВА III

Регистри
Член 36
Предмет
1.
Физическите или юридическите лица и групите лица,
които държат лозаро-винарски продукти, независимо на какво
основание, за професионални или търговски цели, са длъжни да
водят входящи и изходящи регистри за тези продукти, наричани
по-долу „регистри“.
2.
Държавите-членки могат да предвидят търговците без
магазин да бъдат задължени да водят регистри в съответствие с
правилата и процедурите, които те определят.
3.
Лицата, които са длъжни да водят регистри, отбелязват
въвеждането и извеждането от техните производствени

в) се състоят от подходяща модерна счетоводна система,
одобрена от компетентните органи, при условие че данните,
които трябва да се записват в регистрите, са предвидени в
системата.
Въпреки това държавите-членки могат да предвидят:
а) регистрите, водени от търговци, които не извършват нито една
от посочените в член 41, параграф 1 манипулации, нито
каквато и да било енологична практика, да се състоят от
съвкупността от придружителни документи;
б) регистрите, водени от производителите, да се състоят от
записи, направени върху обратната страна на листа или
приложени към декларациите за реколтата, декларациите за
производството или декларациите за стоковите запаси, пред
видени в дял II.
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2.
Регистрите се водят поотделно за всяко предприятие и се
държат на мястото, където се съхраняват продуктите.

Въпреки това, при условие че на мястото, където се съхраняват
продуктите, е възможно да бъде извършена проверка по всяко
време на въведените количества, изведените количества и
запасите въз основа на други удостоверяващи документи, компе
тентните органи могат да разрешат, където е приложимо, чрез
свои указания:

а) когато продуктите се съхраняват в различни складове, принад
лежащи на едно и също предприятие, намиращи се в една и
съща местна административна единица или в такава единица в
непосредствена близост, регистрите да се държат в седалището
на предприятието;

б) воденето на регистрите да се възложи на специализирано в
това отношение дружество.

Когато магазините за търговия на дребно, които продават
директно на крайните потребители, принадлежат към едно и
също предприятие и се снабдяват от един или повече
централни складове, също принадлежащи на това предприятие,
тези централни складове, без да се засяга член 37, параграф 3, са
длъжни да водят регистри; доставките, предназначени за горепо
сочените магазини, които действат като търговци на дребно, се
записват в тези регистри като изведени количества.

Член 39
Продукти, подлежащи на записване
1.
За продуктите, които подлежат на записване в регистрите,
се водят отделни сметки за:

а) всяка от категориите, изброени в приложение IV към
Регламент (ЕО) № 479/2008;

б) всяко вино със ЗНП и продуктите, предназначени за
преработка в такова вино;

в) всяко вино със ЗГУ и продуктите, предназначени за
преработка в такова вино;

г) всяко сортово вино без ЗНП/ЗГУ и продуктите, предназначени
за преработка в такова вино.

Вината от различен произход със ЗНП, поставени в съдове с
вместимост до шестдесет литра и етикетирани в съответствие с
разпоредбите на Общността, които са придобити от трета страна
и се държат с цел продажба, могат да бъдат записвани в една и
съща сметка, при условие че компетентният орган или оправо
мощена от него служба или орган е дал(а) съгласието си и че
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въведените и изведените количества от всяко вино със ЗНП се
записват в сметката поотделно; същото се отнася до вината със
ЗГУ.
Загубата на правото на ползване на защитено наименование за
произход или защитено географско указание се отбелязва в реги
стрите.
2.
Държавите-членки определят начина
отчетност в регистрите по отношение на:

на

водене

на

а) семейната консумация на производителя;
б) всяка случайна промяна в обема на продуктите.
Член 40
Задължителна информация за записване в регистрите
1.
За всяко въвеждане и извеждане на продукти в регистрите
се записват:
а) контролният номер на продукта, когато този номер се изисква
според общностните или националните разпоредби;
б) датата на операцията;
в) действителното въведено и изведено количество;
г) съответният продукт с описание съгласно приложимите
общностни и национални разпоредби;
д) данните за документа, който придружава или е придружавал
въпросната пратка.
2.
За вината, посочени приложение IV, точки 1—9, 15 и 16
от Регламент (ЕО) № 479/2008, описанието във водените от
операторите регистри включва незадължителните данни,
посочени в член 60 от споменатия регламент, при условие че
същите са представени или е предвидено да бъдат представени
върху етикета.
В регистрите, които се водят от лица, различни от производи
телите, посочените в първа алинея незадължителни данни може
да бъдат заменени с номера и датата на съставяне на придружи
телния документ.
3.
В регистрите се идентифицират съдовете за складиране на
вината, посочени в параграф 2, и се указва номиналната им
вместимост. Освен това въпросните съдове съдържат обозна
ченията, предвидени за тази цел от държавите-членки, които
позволяват на органа, отговарящ за контрола, да определи съдър
жанието им с помощта на регистрите или на съответните
документи, които заместват тези регистри.
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Независимо от това за съдовете с вместимост до 600 литра,
напълнени с един и същ продукт и складирани заедно в една
и съща партида, маркировката на съдовете в регистрите може да
бъде заменена с тази на цялата партида, при условие че
въпросната партида е ясно разграничена от останалите.
4.
В случаите, посочени в член 31, параграф 6, в изходящия
регистър се записва номерът на документа, с който продуктът е
бил превозван преди това.
Член 41
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с) използването на дъбова дървесина при производството на
вино;

т) частичното намаляване на алкохолното съдържание на
виното;

у) използването за експериментални цели на нови енологични
практики, включително съответния номер на разрешението,
дадено от съответната държава-членка;

Манипулации, които се записват в регистрите
1.

В регистрите се записват следните манипулации:

а) повишаването на алкохолното съдържание;
б) повишаването на киселинното съдържание;
в) намаляването на киселинното съдържание;
г) подслаждането;
д) купажирането;

ф) добавяне на серен диоксид, калиев бисулфит или калиев мета
бисулфит.

Когато на дадено предприятие е разрешено да води по опростен
начин регистрите, посочени в член 38, параграф 1, буква в) от
настоящия регламент, компетентният орган може да приеме
дубликатите на декларациите, посочени в приложение V, буква
Г.4 от Регламент (ЕО) № 479/2008, за равностойни на
вписвания в регистрите по отношение на операциите за пови
шаване на алкохолното съдържание, за повишаване на кисе
линното съдържание и за намаляване на киселинното
съдържание.

е) бутилирането;
ж) дестилацията;
з) производството на пенливи вина от всички категории,
искрящи вина и искрящи газирани вина;
и) производството на ликьорни вина;
й) производството на концентрирана гроздова мъст, ректифи
цирана или не;
к) обработката с активен въглен за енологична употреба;
л) обработката с калиев фероцианид;
м) производството на подсилено вино за дестилация;

2.
За всяка от определените в параграф 1 манипулации реги
стрите, различни от посочените в член 42, съдържат:

а) извършената манипулация и датата на извършването ѝ;

б) видът и количествата на използвания продукт;

в) количеството продукт, получено чрез тази манипулация,
включително алкохола, произведен чрез частично намаляване
на алкохолното съдържание на виното;

г) количеството продукт, използван за повишаване на алко
холното
съдържание,
повишаване
на
киселинното
съдържание, намаляване на киселинното съдържание,
подслаждане и подсилване за дестилация;

н) другите случаи на добавяне на алкохол;
о) преработката в продукт от друга категория, в частност в
ароматизирано вино;
п) обработката с електродиализа или обработката чрез катионен
обмен за осигуряване на тартаратна стабилност на вината;
р) добавянето на диметил дикарбонат (DMDC) към виното;

д) описанието на продуктите преди и след манипулацията в
съответствие с приложимите общностни и национални
разпоредби;

е) маркировката на съдовете, в които са съхранявани вписаните в
регистрите продукти преди манипулацията и в които се
съхраняват след нея;
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ж) в случай на бутилиране, броят на напълнените бутилки и
тяхното съдържание;
з) в случай на бутилиране по договор, наименованието и адресът
на бутилиращото предприятие.
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чително за употреба в техните собствени производствени
съоръжения:
а) захароза;
б) концентрирана гроздова мъст;

Когато един продукт променя категорията си след преработка,
която не е резултат от манипулациите, посочени в параграф 1,
първа алинея, по-специално в случая на ферментация на гроздова
мъст, в регистрите се отбелязват количествата и видът на
получения след преработката продукт.
Член 42
Регистри за пенливи и ликьорни вина
1.
По отношение на производството на пенливо вино в реги
стрите за ферментационната смес се посочват за всяка приготвена
ферментационна смес:
а) датата на приготвяне;
б) датата на бутилиране за всички категории качествени пенливи
вина;
в) обемът на ферментационната смес, както и описанието,
обемът, действителното и потенциалното алкохолно
съдържание на всяка нейна съставка;
г) използваното количество тиражен ликьор;
д) количеството експедиционен ликьор;

в) ректифицирана концентрирана гроздова мъст;
г) продукти, използвани
съдържание;

за

повишаване

на

киселинното

д) продукти, използвани
съдържание;

за

намаляване

на

киселинното

е) спиртни напитки и винена ракия.
Воденето на индивидуални регистри или сметки не освобождава
от задължението за подаване на декларациите, посочени в
приложение V, буква Г.4 от Регламент (ЕО) № 479/2008.
2.
В индивидуалните регистри или сметки, посочени в
параграф 1, се вписват поотделно за всеки продукт:
а) в случай на въвеждане:
i) името или фирменото наименование на доставчика, както
и неговият адрес, като се посочва, където е приложимо,
номерът на документа, който е придружавал превоза на
продукта;
ii) количеството продукт;
iii) датата на въвеждане;

е) броят на получените бутилки, като се определя, където е
подходящо, видът на пенливото вино чрез използването на
термин, отнасящ се до неговото съдържание на остатъчна
захар, при условие че терминът е написан върху етикета.
2.
По отношение на производството на ликьорно вино в реги
стрите се посочват за всяка подготвяна партида ликьорно вино:
а) датата на добавяне на всеки от продуктите, изброени в
приложение IV, точка 3, букви д) и е) от Регламент (ЕО) №
479/2008;
б) видът и обемът на добавения продукт.
Член 43
Индивидуални регистри или сметки
1.
Лицата, водещи регистрите, са длъжни да водят индиви
дуални регистри или сметки за въвеждането и извеждането на
следните продукти, държани от тях за каквато и да е цел, вклю

б) в случай на извеждане:
i) количеството продукт;
ii) датата на употреба или на извеждане;
iii) където е приложимо, името или фирменото наименование
и адресът на получателя.
Член 44
Загуби
Държавите-членки определят максималните допустими проценти
на загубите, дължащи се на изпарения при съхранение, на
различните манипулации или на промяна в категорията на
продукта.
Лицата, водещи регистрите, уведомяват писмено териториалния
компетентен орган в срок, определен от държавите-членки,
когато действителните загуби надхвърлят:

L 128/34

BG

Официален вестник на Европейския съюз

а) по време на превоза — допустимите отклонения, предвидени
в приложение VI, част Б, точка 1.3; и
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ГЛАВА IV

Общи разпоредби за глави II и III
Член 47

б) в случаите, посочени в първа алинея — максималните
проценти, определени от държавите-членки.

Общи и преходни разпоредби
1.

Държавите-членки могат:

Компетентният орган, посочен във втора алинея, взема необхо
димите мерки.
Член 45
Срокове за извършване на вписвания в регистрите
1.

Вписванията в индивидуалните регистри или сметки:

а) посочени в членове 39, 40 и 44, се правят в случай на
въвеждане — не по-късно от работния ден, следващ деня
на получаване, а в случай на извеждане — не по-късно от
третия работен ден, следващ деня на изпращане;
б) посочени в член 41, се правят не по-късно от първия работен
ден, следващ деня на манипулацията, а в случай на обога
тяване — в същия ден;
в) посочени в член 43, се правят в случай на въвеждане и
извеждане — не по-късно от работния ден, следващ деня
на получаване или изпращане, а в случай на употреба — в
деня на употребата.
Въпреки това държавите-членки могат да разрешат по-дълги
срокове, ненадвишаващи тридесет дни, особено при използване
на компютризирана система на материална отчетност, при
условие че е възможно да бъде извършена проверка по всяко
време на въведените и изведените количества, както и на посо
чените в член 41 манипулации, въз основа на други удостове
ряващи документи, ако последните се считат за достоверни от
компетентния орган или оправомощена от него служба или
орган.
2.
Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея и при спазване
на разпоредбите, приети от държавите-членки съгласно член 47,
параграф 1, букви й) и к), експедираните количества от един и
същ продукт могат да бъдат вписвани ежемесечно в изходящия
регистър, когато продуктът е опакован само в съдовете, посочени
в член 25, буква б), подточка i).
Член 46
Приключване на регистрите
Входящите и изходящите регистри се приключват (годишен
баланс) веднъж годишно на дата, която може да бъде определена
от държавите-членки. В рамките на годишния баланс следва да
се направи инвентаризация на складовите наличности. Съществу
ващите складови наличности се вписват в регистрите като
„входящи“ към дата, по-късна от датата на годишния баланс.
Ако годишният баланс показва разлики между теоретичните и
действителните наличности, това трябва да се отбележи в
книжата по приключването.

а) да предвидят да се води материална отчетност за затварящите
приспособления, използвани за поставяне на продуктите в
съдове с номинална вместимост до пет литра, посочени в
член 25, буква б), подточка i), които се предлагат на пазара
на тяхната територия, както и да се поставят специални обоз
начения върху тях;

б) да изискват допълнителна информация в документите, съпро
вождащи превоза на лозаро-винарски продукти, произведени
на тяхната територия, доколкото тази информация е
необходима за контрола;

в) да определят, доколкото е обосновано от прилагането на
компютризирана система за материална отчетност, място за
вписване на определена задължителна информация върху
документите, придружаващи превоза на лозаро-винарски
продукти, когато превозът започва на тяхната територия,
при условие че формата на образците, посочени в член 31,
параграф 1, буква в), подточка i), не се изменя;

г) да разрешат за превоза, започващ и завършващ на тяхна
територия без преминаване през територията на друга
държава-членка или на трета страна, и за преходен период,
изтичащ на 31 юли 2015 г., указването на обемната маса на
гроздовата мъст да бъде заменено с това на плътността,
изразена в градуси Oechsle;

д) да изискват в издаваните на тяхна територия документи,
придружаващи превоза на лозаро-винарски продукти, да се
посочва не само датата, но и часът на започване на превоза;

е) да предвидят, в допълнение към член 25, буква а), подточка
i), че не се изисква никакъв придружителен документ, когато
превозът на грозде, смачкано или несмачкано, или гроздова
мъст се извършва от производители, които принадлежат към
група производители и са произвели гроздето или гроздовата
мъст сами, или от група производители, разполагащи с този
продукт, или когато такива продукти са превозвани за сметка
на такива производители или групи от производители до
приемателен пункт или до съоръженията за производство на
вино на тази група, при условие че посоченият превоз започва
и завършва в рамките на една и съща лозарска зона и когато
въпросният продукт е предназначен за преработка във вино
със ЗНП, в рамките на определения район, включително
област в непосредствена близост;
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ж) да изискват, като в такива случаи определят начина на
използване на копия:
i) изпращачът да изготвя едно или повече копия от придру
жителния документ за превоза, започващ на тяхна
територия;
ii) получателят да изготвя едно или повече копия от придру
жителния документ за превоза, започнал в друга държавачленка или в трета страна и завършващ на тяхна
територия;
з) да постановят, че дерогацията, посочена в член 25, буква а),
подточка ii), отнасяща се до изключение от използването на
придружителен документ за някои видове превоз на грозде,
не може да се прилага за превоз, започващ и завършващ на
тяхна територия;
и) да постановят, че в случай на превоз, посочен в член 29,
започващ на тяхна територия и завършващ на територията
на друга държава-членка, изпращачът трябва да съобщи
наименованието и адреса на компетентния орган на мястото
на разтоварване едновременно с изпращането на копията,
изготвени съгласно споменатия член;
й) да разрешат адаптиране на съществуващите регистри и да
установят допълнителни правила или по-строги изисквания
за воденето и проверката на регистрите;
к) да предвидят, в случай на прилагане на член 33, параграф 1,
възможността самият компетентен орган да осигури воденето
на регистрите или да го възложи на оправомощена за тази цел
служба или орган.
В предвидения в буква й) случай държавите-членки могат, поспециално, да предвидят в регистрите да се водят отделни сметки
за определени от държавите-членки продукти или да се водят
отделни регистри за някои категории продукти или за някои
манипулации, посочени в член 41, параграф 1.
2.
Без да се засяга Директива 92/12/ЕИО, държавите-членки
не могат да забранят или да възпрепятстват движението на
продуктите, поставени в съдове с номинална вместимост до пет
литра, посочени в член 25, буква б, подточка i), на основания,
свързани с използваните затварящи приспособления.
Въпреки това за продуктите, които се опаковат на тяхната
собствена територия, държавите-членки могат да забранят
използването на определени затварящи приспособления или
видове опаковки или да подчинят използването на такива прис
пособления на определени условия.
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или национални процедури, установени за други цели, придру
жителните документи и изискваните копия се съхраняват наймалко пет години, считано от края на календарната година, през
която са съставени.

2.
Регистрите и документите, отнасящи се до вписаните в
регистрите операции, се съхраняват най-малко пет години след
закриване на сметките, за които се отнасят. Когато в даден
регистър все още не са закрити една или повече сметки,
отнасящи се до незначителни количества вино, такива сметки
могат да бъдат прехвърлени в друг регистър, при условие че
това прехвърляне бъде отбелязано в първоначалния регистър. В
този случай периодът от пет години, посочен в първа алинея,
започва да тече от деня на прехвърлянето.

Член 49
Съобщения
1.

Всяка държава-членка съобщава на Комисията:

а) наименованието и адреса на компетентния(те) орган(и), отго
ворен(ни) за прилагането на настоящия дял;

б) където е приложимо, наименованието и адреса на всички
служби или органи, оправомощени от компетентния орган
за целите на прилагането на настоящия дял.

2.

Освен това всяка държава-членка съобщава на Комисията:

а) настъпилите изменения по отношение на компетентните
органи и службите или органите, посочени в параграф 1;

б) мерките, предприети от тях за прилагане на настоящия дял,
когато тези мерки са от специален интерес за целите на
сътрудничеството между държавите-членки, както е
посочено в Регламент (ЕО) № 555/2008.

3.
Комисията съставя и актуализира списък с наименованията
и адресите на компетентните органи или, където е приложимо,
на оправомощените служби или органи въз основа на инфор
мацията, съобщена от държавите-членки. Комисията публикува
посочения списък в интернет.

ДЯЛ IV
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 50

Член 48

Съобщения

Съхраняване на придружителните документи и регистрите

1.
Без да се засягат специфичните разпоредби в настоящия
регламент, държавите-членки предприемат всички необходими
мерки, за да гарантират, че са в състояние да спазят крайните
срокове за съобщенията, посочени в настоящия регламент.

1.
Без да се засягат по-строгите разпоредби, приети от
държавите-членки за прилагане на тяхното законодателство
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2.
Държавите-членки съхраняват информацията, регистрирана
съгласно настоящия регламент, в продължение на поне пет
лозарски години след лозарската година, през която е била реги
стрирана информацията.
3.
Съобщенията, които се изискват в настоящия регламент, не
засягат задълженията на държавите-членки, установени в
Регламент (ЕИО) № 357/79, относно статистическите
изследвания на площите с лозя.
Член 51
Очевидни грешки
Всяка информация, искане или молба, отправена към държавачленка съгласно настоящия регламент, може да бъде коригирана
по всяко време след подаването ѝ в случаи на очевидни грешки,
признати от компетентния орган.
Член 52
Непреодолима сила и извънредни обстоятелства
Санкциите, предвидени в настоящия регламент, не се налагат в
случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства по
смисъла на член 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1).

27.5.2009 г.

Член 53
Отмяна и позовавания
Регламенти (ЕИО) № 649/87, (ЕО) № 884/2001 и (ЕО) №
1282/2001 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позо
вавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблиците
на съответствието, представени в приложение X.

Член 54
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

(1) ОВ L 30, 19.1.2009 г., стр. 16.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Минимална информация, включена в лозарския регистър, и спецификации на данните, посочени в член 3
1.

ДОСИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Идентификация и местонахождение
1) Идентификация на производителя (съвместима с единната система за регистриране на самоличността на всеки
земеделски стопанин, предвидена в член 15, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 73/2009).
2) Списък и местонахождение на стопанисваните лозарски парцели (идентификация, съвместима със системата за
идентификация на земеделските парцели, предвидена в член 15, параграф 1, буква б) и член 17 от Регламент
(ЕО) № 73/2009).
3) Разпределени, но все още неизползвани права на засаждане, и притежавани права на презасаждане (информация,
съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в таблица 15 от приложение XIII към Регламент (ЕО) №
555/2008).
1.2. Характеристики на лозарския парцел
1) Идентификация на лозарския парцел: системата за идентификация на лозарските парцели се създава на базата на
карти и документи от поземлените регистри или други картографски препратки. Използваните техники се
основават на компютризирана географска информационна система, включително за предпочитане въздушни или
спътникови ортогонални изображения, с хомогенен стандарт, гарантиращ точност, равна поне на картографската с
мащаб 1:10 000.
2) Площ на лозарския парцел
В случаите, когато лозите се отглеждат заедно с други култури:
а) обща площ на съответния парцел;
б) лозарска площ, изразена като чиста култура (за целите на превръщането се използват подходящи коефициенти,
определени от държавата-членка).
3) Площ на лозарския парцел или, според случая, лозарска площ, изразена като чиста култура, разпределена по
характеристики на лозите:
а) площ, засадена с винени сортове лози (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в
таблица 14 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008):
i) подходящи за производство на вина със защитено наименование за произход
— бели
— червени/розе
ii) подходящи за производство на вина със защитено географско указание
— бели
— червени/розе
iii) подходящи за производство на вина без ЗНП/ЗГУ
— бели
— червени/розе
б) площ, засадена със сортове лози, включени в класификацията на сортовете лози, изготвена от държавитечленки в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 479/2008, за дадена административна единица,
едновременно като винени сортове лози и, според случая, като сортове за производство на десертно грозде,
сортове за производство на стафидирано грозде или сортове, предназначени за производство на винена ракия;
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в) площ, засадена с винени сортове лози, които не са класифицирани или не могат да бъдат класифицирани от
държавите-членки в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 479/2008;
г) площ, засадена със сортове лози за производство на стафидирано грозде;
д) засадена площ, предназначена изключително за производство на материал за вегетативно размножаване на лози
(лозов посадъчен материал);
е) площ, засадена с подложки за присаждане;
ж) изоставена засадена площ;
з) други.
4) Винени сортове лози, съответната им изчислена площ и дял от съответния лозарски парцел (информация,
съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в таблица 16 от приложение XIII към Регламент (ЕО) №
555/2008).
5) Засадена площ без съответното право на засаждане след 31 август 1998 г. (информация, съвместима със съоб
щенията, посочени в член 58 и в таблици 2 и 3 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).
6) Засадена площ с незаконни насаждения, засадени преди 1 септември 1998 г. (информация, съвместима със
съобщенията, посочени в член 58 и в таблици 4—7 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).
7) Площ, за която са предоставени права на ново засаждане (информация, съвместима със съобщенията, посочени в
член 61 и в таблица 8 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).
8) Засадена площ, одобрена за премия за изкореняване (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член
73 и в таблица 11 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).
9) Площ, която е била обект на изкореняване и за която е получена съответната премия (информация, съвместима
със съобщенията, посочени в членове 68 и 73 и в таблица 12 от приложение XIII към Регламент (ЕО) №
555/2008).
10) Площ, която е била обект на преструктуриране или конверсия в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) №
479/2008 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците от приложения VII и VIIIа към
Регламент (ЕО) № 555/2008).
11) Площ, която е била обект на събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) №
479/2008 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците от приложения VII и VIIIб към
Регламент (ЕО) № 555/2008).
12) Година на засаждане или при липса на такава, приблизително изчислена възраст на съответния лозарски парцел
(информация, съвместима с Регламент (ЕИО) № 357/79).
1.3. Задължителни декларации
1) Декларация за реколтата (информация, съвместима с декларациите за реколтата, посочени в член 8 и в таблиците
от приложения II и III).
2) Декларация за производството (информация, съвместима с декларациите за производството, посочени в член 9 и в
таблицата от приложение IV).
3) Декларация за стоковите запаси (информация, съвместима с декларациите за стоковите запаси, посочени в член 11
и в таблицата от приложение V).
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ПРОИЗВОДСТВЕНО ДОСИЕ

2.1. Идентификация
Идентификация на физическото или юридическото лице или групата от такива лица, които са длъжни да подават
предвидената в член 9 декларация за производството.
2.2. Задължителни декларации
1) Декларация за производството (информация, съвместима с декларациите за производството, посочени в член 9 и в
таблицата от приложение IV).
2) Декларация за стоковите запаси (информация, съвместима с декларациите за стоковите запаси, посочени в член 11
и в таблицата от приложение V).
3.

ДРУГИ
Обща засадена с лози площ, която не е включена в досието на производителя, както е предвидено в член 3, параграф
1, буква б) от настоящия регламент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Декларация за реколтата от грозде (в съответствие с член 8)
Декларатор:
...................................................................................

Производствена площ

Произведено
количество грозде
(в hl или 100 kg)

...................................................................................

Стопанисвана лозарска площ (в ha): ............

ha (2)

кодове на
парцелите

червено

бяло

винифицирано от
декларатора
червено

бяло

доставено на кооперативна винарска изба (1)
грозде
червено

мъст
бяло

червено

продадено на винопроизводител (1)
грозде

бяло

червено

мъст
бяло

червено

друго пред
назначение (1)

BG

...................................................................................

Предназначение на гроздето (hl)

бяло

1. Лозя, чието грозде е предназначено
за производство на вина със
защитено наименование за
произход

3. Лозя, чието грозде е предназначено
за производство на сортови вина без
защитено наименование за
произход/защитено географско
указание
4. Лозя, чието грозде е предназначено
за производство на вина без
защитено наименование за
произход/защитено географско
указание

Официален вестник на Европейския съюз

2. Лозя, чието грозде е предназначено
за производство на вина със
защитено географско указание

5. Лозя, чието грозде е предназначено
за производство на други вина (3)
(1) Доставените или продадени от декларатора количества грозде се посочват като общ обем. Подробни данни за тези доставки са включени в приложение III.
(2) Площта, която трябва да бъде вписана в декларацията, е производствената площ на лозята в административната единица, определена от държавата-членка.
(3) За „други вина“ се считат вината, получени от сортовете грозде, които са включени в класификацията на сортовете лози, изготвена от държавите-членки в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 479/2008, когато е приложимо, за
дадена административна единица, едновременно като винени сортове лози и, според случая, като сортове за производство на десертно грозде, сортове за производство на стафидирано грозде или сортове, предназначени за производство на
винена ракия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Декларация за реколтата от грозде (в съответствие с член 8)
(за продуктите, които са продадени или доставени преди декларацията за производството)
Вид на продуктите, продадени на винопроизводител или доставени на кооперативна винарска изба (в хектолитри или 100 kg)
грозде и/или мъст за производство на вина

Получател

със ЗНП
червени
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със ЗГУ
бели

червени

сортови без ЗНП/ЗГУ
бели

ЗНП — защитено наименование за произход; ЗГУ — защитено географско указание.

червени

бели

без ЗНП/ЗГУ
червени

бели

други вина
червени

бели
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Декларация за производството (в съответствие с член 9)
Б. Място на съхраняване на продуктите

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Продукти, получени от началото на лозарската година, и продукти, различни от вино, съхранявани към датата на деклариране
(в hl)
със ЗНП
мъст (4)
ч/р

б

със ЗГУ
вина (5)

ч/р

б

мъст (4)
ч/р

б

сортови без ЗНП/ЗГУ
вина (5)

ч/р

б

мъст (4)
ч/р

б

без ЗНП/ЗГУ

вина (5)
ч/р

б

мъст (4)
ч/р

б

други (3)

вина (5)
ч/р

б

мъст
ч/р

вина (5)
б

ч/р

б

ЗНП — защитено наименование за произход; ЗГУ — защитено географско указание; ч/р — червени/розе; б — бели
(1) За кооперативните винарски изби списъкът на членовете, които предават цялото количество произведено от тях грозде, е отделен от списъка на другите членове.
(2) Грозде, гроздова мъст (концентрирана гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст), млади вина в процес на ферментация.
(3) В тази графа се декларират всички продукти от лозарската година, различни от декларираните в предходните колони, както и количествата концентрирана гроздова мъст и ректифицирана концентрирана гроздова мъст, съхранявани към
датата на деклариране. Вписваните количества се посочват по категория продукт.
(4) Включително частично ферментиралата гроздова мъст, с изключение на концентрираната гроздова мъст и ректифицираната концентрирана гроздова мъст.
(5) Включително младите вина в процес на ферментация.
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Категория на
използваните
продукти (2)

Име и адрес на доставчиците и Производствена
номер на документа за
площ на лозята, от
Грозде
доставката
които произхождат
(в hl или 100 kg)
(придружителен или друг вид
използваните
документ)
продукти

BG

A. Информация относно декларатора (1)

27.5.2009 г.

27.5.2009 г.

BG
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Декларация за стоковите запаси от вина и мъст (в съответствие с член 11)
Съхранявани към 31 юли (в hl)
Декларатор: ...............................................................................
................................................................................................
.........................................................................................
Място на съхраняване на продукта: .........................................................................................................................................................................
.................................................
Общо съхра
нявани
количества

Категория продукти

В това число
червени и розе

В това число
бели

1. Стокова наличност за производство:
— вина със защитено наименование за произход (ЗНП) (1)
— вина със защитено географско указание (ЗГУ) (2)
— сортови вина без ЗНП/ЗГУ
— вина без ЗНП/ЗГУ (3)
— други вина (4)
Общо
Вина

2. Стокова наличност за продажба:
а) вина с произход от Общността:
— вина със защитено наименование за произход (ЗНП) (1)
— вина със защитено географско указание (ЗГУ) (2)
— сортови вина без ЗНП/ЗГУ
— вина без ЗНП/ЗГУ (3)
б) вина с произход от трети страни
Общо
3. Общо (1+2)
1. Стокова наличност за производство:
— концентрирана гроздова мъст
— ректифицирана концентрирана гроздова мъст
— друга мъст (5)
Общо

Мъст

2. Стокова наличност за продажба:
— концентрирана гроздова мъст
— ректифицирана концентрирана гроздова мъст
— друга мъст (5)
Общо
3. Общо (1+2)

(1)
(2)
(3 )
(4 )
(5)

Включително качествени вина, произведени в определен район.
Включително трапезни вина с географско указание.
Включително трапезни вина без географско указание.
В тази графа се декларират всички вина, различни от декларираните в предходните редове. Вписваните количества се посочват по категория продукт.
Включително гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст и частично ферментиралата гроздова мъст, получена от стафидирано грозде.

Забележки
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Указания за съставяне на придружителните документи, посочени в член 26
А. Общи правила
1. Придружителният документ се попълва четливо и с незаличими символи.
2. Придружителният документ не може да съдържа никакви поправки или зачерквания. Всяка грешка, допусната при
съставянето на придружителния документ, го прави невалиден за употреба.
3. Всяко изисквано копие на придружителен документ се маркира с означението „копие“ или с еквивалентно
означение.
4. Когато за придружаване на лозаро-винарски продукт, който не е обект на формалностите, предвидени от разпо
редбите на Директива 92/12/ЕИО, се използва формуляр в съответствие с образеца от приложението към Регламент
(ЕИО) № 2719/92 (административен документ или търговски документ) или в съответствие с образеца от прило
жението към Регламент (ЕИО) № 3649/92 (опростен придружителен документ или търговски документ), клетките,
отнасящи се до данните, които не се изискват, се отбелязват с диагонална черта върху всяка клетка.
5. Когато получателят е установен на територията на Общността, се прилагат следните правила за използването на
придружителния документ:
а) при превоз на продукт под режим на отложено плащане на акциз — общите забележки в точка 1.5 от
обяснителните бележки, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕИО) № 2719/92;
б) при вътреобщностен превоз на подлежащ на облагане с акциз продукт, който вече е освободен за потребление в
държавата-членка на изпращане — общите забележки в точка 1.5 от обяснителните бележки, съдържащи се в
приложението към Регламент (ЕИО) № 3649/92;
в) в случаите, необхванати от букви a) и б):
i) когато се използва придружителен документ, изискван за превоза, посочен в букви а) и б):
— екземпляр № 1 остава при изпращача,
— екземпляр № 2 съпровожда продукта от мястото на натоварване до мястото на разтоварване и се предава
на получателя или на неговия представител;
ii) когато се използва друг придружителен документ:
— оригиналът на придружителния документ съпровожда продукта от мястото на натоварване и се предава на
получателя или на неговия представител,
— едно копие остава при изпращача.
6. С един придружителен документ може да се оформи превозването от един и същи изпращач до един и същи
получател:
а) на две или повече партиди от една и съща категория продукти, или
б) на две или повече партиди от различни категории продукти, при условие че те са поставени в етикетирани съдове
с номинална вместимост до 60 литра и са снабдени с неизползваеми повторно затварящи приспособления.
7. В случая, посочен в член 33, параграф 1, или когато придружаващият превоза документ е съставен от компетентния
орган, документът е валиден само ако превозът започва не по-късно от петия работен ден, следващ датата на
заверката или съставянето му, в зависимост от случая.
8. Когато продуктите се превозват в различни отделения на един и същи транспортен контейнер или се смесват при
превоза, се изисква да се състави придружителен документ за всяка част, независимо дали тя се превозва отделно или
влиза в сместа. В споменатия документ се посочва, съгласно установените от всяка държава-членка правила,
употребата на продукта във вид на смес.

27.5.2009 г.

BG

27.5.2009 г.
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Държавите-членки обаче могат да разрешат на изпращачите или на оправомощено лице да издават само един
придружителен документ за цялото количество продукт, получен от смесването. В такива случаи компетентният
орган определя реда и начина на представяне на доказателство относно категорията, произхода и количеството на
различните пратки.
Б. Специални правила
1.

Данни относно описанието на продукта:

1.1. Вид на продукта
Посочва се категорията, в която попадат продуктите, като се използва означение в съответствие с общностните
правила, което ги описва най-точно, например:
а) вино без ЗНП/ЗГУ,
б) сортово вино без ЗНП/ЗГУ,
в) вино със ЗНП или ЗГУ,
г) гроздова мъст,
д) гроздова мъст за производство на вино със ЗНП,
е) вносно вино.
1.2. За превоза в наливно състояние на вината, посочени в приложение IV, точки 1—9, 15 и 16 от Регламент (ЕО) №
479/2008, описанието на продукта включва незадължителните данни, посочени в член 60 от същия регламент,
доколкото те са указани или се предвижда да бъдат указани върху етикета.
1.3. Алкохолно съдържание и плътност при превоз на продукти в наливно състояние или в неетикетирани съдове с
номинална вместимост до шестдесет литра:
а) действителното алкохолно съдържание на вината, с изключение на младите вина в процес на ферментация, или
общото алкохолно съдържание на младите вина в процес на ферментация и на частично ферментиралата
гроздова мъст се изразява в обемни проценти и десетици от обемни проценти;
б) рефрактометричният индекс на гроздовата мъст се получава съгласно метода за измерване, признат от
Общността. Той се изразява чрез потенциалното алкохолно съдържание в обемни проценти. Посочената
информация може да бъде заменена с указване на обемната маса, изразена в грамове на кубичен сантиметър;
в) обемната маса на гроздовата мъст с прекъсната ферментация чрез прибавяне на алкохол се изразява в грамове на
кубичен сантиметър, а действителното алкохолно съдържание на същия продукт се изразява в обемни проценти
и десетици от обемни проценти;
г) захарното съдържание на концентрираната гроздова мъст, ректифицираната концентрирана гроздова мъст и
концентрирания гроздов сок се изразява като общо съдържание на захари в грамове за литър и за килограм;
д) действителното алкохолно съдържание на гроздовите джибри и на винените утайки се посочва по желание и се
изразява в литри чист алкохол на сто килограма.
Тези данни се изразяват, като се използват признатите от Общността таблици за съответствие, съдържащи се в
правилата относно методите за анализ.
Без да се засягат разпоредбите на Общността, установяващи пределни стойности за някои продукти, се приемат
следните допустими отклонения:
а) по отношение на действителното или общото алкохолно съдържание — отклонение от ± 0,2 об. %,
б) по отношение на обемната маса — отклонение от 6 единици в четвъртия знак след десетичната запетая (±
0,0006),
в) по отношение на захарното съдържание — отклонение от 3 %.
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1.4. Други данни при превоз на вина и мъст в наливно състояние:
а) Лозарска зона
Лозарската зона, от която произхожда превозваният продукт, се посочва в съответствие с определенията от
приложение IX към Регламент (ЕО) № 479/2008 и със следните съкращения: A, Б, В I, В II, В III a и В III б.
б) Извършени манипулации
Посочват се извършените манипулации на превозвания продукт, като се използват следните цифри, поставени в
скоби:
0:

няма извършени манипулации,

1:

продуктът е обогатен,

2:

повишено киселинно съдържание на продукта,

3:

намалено киселинно съдържание на продукта,

4:

подслаждане на продукта,

5:

повишаване на естественото алкохолно съдържание за дестилация,

6:

прибавяне на продукт, произхождащ от географска единица, различна от посочената в описанието,

7:

прибавяне на продукт, получен от лозов сорт, различен от посочения в описанието,

8:

прибавяне на продукт от друга реколта, различна от годината, посочена в описанието,

9:

продуктът е произведен с използване на дъбова дървесина,

10:

продуктът е произведен чрез експериментално прилагане на нова енологична практика,

11:

продуктът е с частично намалено алкохолно съдържание,

12:

други манипулации (да се уточнят).

Примери:
а) за обогатено вино с произход от зона Б се посочва: Б (1),
б) за гроздова мъст с повишено киселинно съдържание и произход от зона В III б се посочва: В III б (2).
Данните, отнасящи се до лозарската зона и извършените манипулации, допълват данните, отнасящи се до
описанието на продукта, и се разполагат в същото зрително поле като последните.
2.

Данни относно нетното количество:
Нетното количество:
а) на грозде, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, концентриран гроздов
сок, гроздови джибри и винени утайки в тонове или в килограми се изразява чрез символите „t“ или „kg“,
б) на други продукти в хектолитри или в литри се изразява чрез символите „hl“ или „l“.
По отношение на количеството на превозваните в наливно състояние продукти допустимото отклонение от
обявеното общо нетно количество е 1,5 %.
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В. Данни, които се изискват за съставяне на придружителния документ, посочен в приложение VII
Предварителна забележка:
Образецът на придружителния документ, посочен в приложение VII, се спазва строго. Въпреки това големината на
клетките, очертани с линии върху образеца и предвидени за попълване с изискваните данни, е само ориентировъчна.
Номер на
клетката в
образеца, посочен
в приложение VII

Изпращач: трите имена и адрес, включително пощенски код

1

Референтен номер: всяка пратка трябва да има референтен номер, позволяващ нейното идентифи
циране в отчетността на изпращача (например номер на фактурата)

2

Получател: трите имена и адрес, включително пощенски код

3

Компетентни органи по място на изпращане: име и адрес на компетентния орган, отговорен за
контрола по издаване на търговския документ на мястото на изпращане. Тези данни се изискват
само при изпращане за друга държава-членка и при износ

4

Превозвач: име и адрес на лицето, отговорно за осъществяване на първия превоз (ако е различно от
изпращача)

5

Други данни за транспорта:
а) вид на превозното средство (товарен автомобил, лек товарен автомобил, автомобил цистерна, лек
автомобил, вагон, вагон цистерна, самолет)
б) регистрационен номер или (за кораби) име (незадължителни данни)
Дата на започване на превоза и, ако се изисква от държавата-членка, на чиято територия започва
превозът, час на започване на превоза.

6

В случай на промяна на вида на превозното средство, превозвачът, който товари продукта, вписва на
обратната страна на документа:
— датата на започване на превоза
— вида на превозното средство и регистрационния номер на превозното средство или името на
кораба
— трите си имена или фирменото наименование и пощенския адрес, включително пощенския код
Място на доставка: действителното място на доставка, ако стоките не се доставят на адреса, посочен
като получател. В случая на стоки за износ е необходимо да се впише едно от означенията, посочени
в приложение IX

7

Описание на продукта съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 и действащите национални разпоредби,
по-специално задължителните означения

8

Описание на пратките със стоки: идентификационни номера и брой на пратките, брой на отделните
опаковки във всяка пратка
Описанието може да се извърши върху отделен лист, който се прилага към всеки екземпляр. За тази
цел може да се използва опаковъчен лист
За продуктите в наливно състояние:
— вина: действителното алкохолно съдържание
— неферментирали продукти: рефрактометричният индекс или обемната маса
— продукти в процес на ферментация: общото алкохолно съдържание
— вина с остатъчно съдържание на захар над 4 грама на литър, освен действителното алкохолно
съдържание: общото алкохолно съдържание
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Номер на
клетката в
образеца, посочен
в приложение VII

Количество:

9

— за продуктите в наливно състояние: общото нетно количество
— за продуктите, поставени в съдове: броят и номиналната вместимост на съдовете, съдържащи
продукта
Допълнителни данни, изисквани от държавата-членка на изпращане:

10

Ако се изискват такива данни, се следват указанията на съответната държава-членка; в противен
случай тази клетка се отбелязва с диагонална черта
Сертификат за защитено наименование за произход или защитено географско указание: вж. член 31.

11

27.5.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Придружителен документ за превоз на лозаро-винарски продукти, посочен в член 24, параграф 2, буква а)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Специален печат, посочен в член 31, параграф 3, буква б)

1. Герб на държавата-членка.
2. Компетентен орган или компетентна териториална служба.
3. Заверка.

27.5.2009 г.

27.5.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ IX
Означения, посочени в член 27, параграф 1, втора алинея
— на български:

И3HECEHO

— на испански:

EXPORTADO

— на чешки:

VYVEZENO

— на датски:

UDFØRSEL

— на немски:

AUSGEFÜHRT

— на естонски:

EKSPORDITUD

— на гръцки:

ΕΞΑΧΘΕΝ

— на английски:

EXPORTED

— на френски:

EXPORTÉ

— на италиански:

ESPORTATO

— на латвийски:

EKSPORTĒTS

— на литовски:

EKSPORTUOTA

— на унгарски:

EXPORTÁLVA

— на малтийски:

ESPORTAT

— на нидерландски:

UITGEVOERD

— на полски:

WYWIEZIONO

— на португалски:

EXPORTADO

— на румънски:

EXPORTAT

— на словашки:

VYVEZENÉ

— на словенски:

IZVOŽENO

— на фински:

VIETY

— на шведски:

EXPORTERAD
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
Таблици на съответствието, посочени в член 53, втора алинея
1. Регламент (ЕИО) № 649/87
Регламент (ЕИО) № 649/87

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 2

Приложение I, точка 1.2, подточка 2)

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 4

—

Член 5

—

Член 6

—

Член 7, параграф 1

—

Член 7, параграф 2

—

Член 8

—

Член 9

—

Член 10

—

Приложение I

Приложение I

Приложение II

—

2. Регламент (ЕО) № 884/2001
Регламент (ЕО) № 884/2001

Настоящият регламент

Член 1

Член 21

Член 2

Член 22

Член 3, параграф 1

Член 23

Член 3, параграфи 2 и 3

Член 24

Член 3, параграф 4

Член 28

Член 4

Член 25

Член 5, параграф 1

Член 33

Член 5, параграф 2

Член 30

Член 6, параграфи 1—2

Член 26

Член 6, параграфи 3—4

Приложение VI

Член 6, параграфи 5—6

Член 34

Член 6, параграф 7

Член 32

Член 7

Член 31

Член 8, параграф 1

Приложение VI

Член 8, параграфи 2—5

Член 27

Член 9

Член 35

Член 10

Член 29

Член 11, параграф 1, първа алинея и параграф 3

Член 36

Член 11, параграф 1, букви а) и б)

Член 37

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 38
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Регламент (ЕО) № 884/2001

Настоящият регламент

Член 12, параграф 3

Член 39, параграф 1

Член 12, параграф 4, първа алинея

Член 44

Член 12, параграф 4, трета алинея

Член 39, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 40, параграфи 1 и 4

Член 13, параграф 2

Член 46

Член 14, параграфи 1—2

Член 41

Член 14, параграфи 3—4

Член 42

Член 15

Член 43

Член 16

Член 45

Член 17

Член 47, параграф 1, букви й) и к)

Член 18

Член 47, параграф 1, букви а)—и)

Член 19

Член 48

Член 20

Член 49

Член 21

—

Член 22

—

3. Регламент (ЕО) № 1282/2001
Регламент (ЕО) № 1282/2001

Настоящият регламент

Член 1

Член 6

Член 2

Член 8

Член 3

Приложение II

Член 4, параграфи 1, 3, 4 и 5

Член 9

Член 4, параграф 2

Член 10

Член 5

Член 13

Член 6

Член 11

Член 7, параграф 1, първа, втора и трета алинея

Член 12, параграф 1

Член 7, параграф 1, четвърта алинея

Член 17

Член 7, параграф 2

Член 14

Член 8

Приложение II

Член 9

Член 15

Член 10

Член 20

Член 11

Член 16

Член 12

Член 18, параграф 1

Член 13, параграф 2, първа алинея

Член 18, параграф 2

Член 14

—

Член 15

—

Член 16, параграф 1

Член 19, параграф 1 и параграф 2, първа алинея

Член 17

Член 19, параграф 2, втора алинея

Член 18

—

Член 19

—

Член 20

—
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 437/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за откриване и управление на тарифна квота на Общността за внос на млади мъжки говеда за
угояване
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Предвид особеностите на прехвърлянето от една система
за управление в друга е важно квотата, за която се отнася
настоящият регламент, да бъде считана за некритична по
смисъла на член 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(5)

В член 166 от Регламент (ЕО) № 450/2008 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за
създаване на Митнически кодекс на Общността (Модер
низиран митнически кодекс) (6) се предвижда митнически
надзор на стоките, допуснати за свободно обращение с
намалени ставки на вносните сборове поради употребата
им за специфични цели. Животните, внесени по предви
дената в настоящия регламент тарифна квота, следва да
бъдат подложени на наблюдение през достатъчен период
от време, за да се гарантира, че те са угоявани поне сто и
двадесет дни в определени производствени обекти.

(6)

Следва да се представи гаранция за осигуряване на изпъл
нението на това задължение за угояване. Размерът на
гаранцията следва да покрива разликата между митото
по Общата митническа тарифа и намаленото мито,
приложимо към датата на допускане за свободно
обращение на въпросните животни.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 558/2007 следва да бъде
отменен и заменен с нов регламент.

(8)

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

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и поспециално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4
от него,

като има предвид, че:

Списъкът СХL на Световната търговска организация (СТО)
изисква от Общността да открие годишна квота за внос на
169 000 глави млади мъжки говеда за угояване. Въпреки
това в резултат на преговорите, довели до споразумението
под формата на размяна на писма между Европейската
общност и Съединените американски щати съгласно
член ХХIV, параграф 6 и член ХХVIII от Общото спора
зумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. (2),
одобрено с Решение 2006/333/ЕО на Съвета (3),
Общността се задължи да включи в своя списък за
всички държави-членки коригиране на тази тарифна
квота за внос на 24 070 глави.

(1)

Правилата за прилагане на управлението на тези квоти са
установени с Регламент (ЕО) № 558/2007 на Комисията
от 23 май 2007 г. за откриване и управление на тарифна
квота за внос на млади мъжки говеда за угояване (4) за
периода от 1 юли всяка година до 30 юни следващата
година.

(2)

Опитът по използването на принципа „първи дошъл —
първи обслужен“ се оказа положителен в други селско
стопански сектори и в интерес на административното
опростяване е уместно отсега нататък квотата за внос на
млади мъжки говеда за угояване да се управлява по
метода, посочен в член 144, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това следва да се осъще
ствява в съответствие с членове 308а и 308б и член
308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на
Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби
за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за
създаване на Митническия кодекс на Общността (5).

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L

299,
124,
124,
132,
253,

16.11.2007 г., стр. 1.
11.5.2006 г., стр. 15.
11.5.2006 г., стр. 13.
24.5.2007 г., стр. 21.
11.10.1993 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Открива се тарифна квота за внос на 24 070 млади мъжки
говеда, с кодове по КН 0102 90 05, 0102 90 29 или
0102 90 49, предназначени за угояване в Общността, за
периода от 1 юли всяка година до 30 юни на следващата
година („период на тарифна квота за внос“).

Тарифната квота има пореден номер 09.0113.
(6) ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
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2.
Квотата, посочена в параграф 1 от настоящия член, се
управлява в съответствие с членове 308а и 308б и член 308в,
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Член 308в,
параграфи 2 и 3 от посочения регламент не се прилагат.

3.
Освен в случаите на непреодолима сила гаранцията,
посочена в параграф 2, се освобождава само ако на компе
тентния орган на държавата-членка бъде представено доказа
телство, че младите говеда:

3.
Вносното мито, приложимо по тарифната квота, посочена в
параграф 1, възлиза на 16 % ad valorem плюс 582 EUR на тон
нето тегло.

а) са угоявани в земеделското(ите) стопанство(а), което(ито) е(са)
посочено(и) в съответствие с параграф 1;

Митническата ставка, предвидена в първа алинея, се прилага, при
условие че животните се угояват в продължение на най-малко
сто и двадесет дни в държавата-членка, в която те са внесени.
Член 2
1.
В съответствие с член 166 от Регламент (ЕО) № 450/2008
внесените животни се подлагат на наблюдение, за да се
гарантира, че те са угоявани поне 120 дни в производствени
обекти, които трябва да бъдат посочени от вносителя през
месеца, следващ допускането на животните за свободно
обращение.
2.
За да се гарантира, че посоченото в параграф 1 задължение
за угояване се изпълнява и че неплатените мита са събрани,
когато това задължение не е изпълнено, вносителите депозират
гаранция пред компетентните митнически органи. Размерът на
тази гаранция е посочен в приложението за всеки приемлив
код по КН.

б) не са заклани преди изтичането на период от 120 дни от
датата на техния внос; или
в) са заклани по здравословни причини или са умрели в
резултат на заболяване или инцидент преди изтичането на
този период.
Член 3
Регламент (ЕО) № 558/2007 се отменя. Той обаче продължава
да се прилага за правата, произтичащи от лицензии, издадени
преди 1 юли 2009 г., до датата на изтичане на срока на тяхната
валидност.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юли 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА

Мъжки говеда за угояване (код по КН)

Сума в EUR/глава

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 438/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 май 2009 година
за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за бикове, крави и юници, различни
от тези за клане, от някои алпийски и планински породи
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

В член 166 от Регламент (ЕО) № 450/2008 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за
създаване на Митнически кодекс на Общността (Модер
низиран митнически кодекс) (4) се предвижда митнически
надзор на стоките, допуснати за свободно обращение с
намалени ставки на вносните сборове поради употребата
им за специфични цели. Животните, внесени в рамките на
тарифните квоти за внос, предвидени в настоящия
регламент, следва да бъдат наблюдавани за достатъчен
период от време, за да се гарантира, че те няма да
бъдат заклани през този период.

(5)

За тази цел следва да бъде внесена гаранция, като нейният
размер трябва да покрива разликата между митото по
Общата митническа тарифа и намаленото мито,
приложимо към датата на пускане за свободно
обращение на съответните животни.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 659/2007 следва да бъде
отменен и заменен с нов регламент.

(7)

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

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и поспециално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4
от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Световната търговска организация
Общността е поела ангажимент за откриването на
годишни тарифни квоти за внос на бикове, крави и
юници, различни от тези за клане, от някои алпийски
и планински породи. Правилата за прилагане на упра
влението на тези квоти са установени с Регламент (ЕО)
№ 659/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. за
откриване и управление на тарифни квоти за внос на
бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от
някои алпийски и планински породи (2).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(2)

(3)

Опитът по използването на принципа „първи дошъл —
първи обслужен“ се оказа положителен в други селско
стопански сектори и в интерес на административното
опростяване е уместно отсега нататък тези квоти да се
управляват по метода, посочен в член 144, параграф 2,
буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това следва да
се осъществява в съответствие с членове 308а и 308б и
член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на
Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби
за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за
създаване на Митническия кодекс на Общността (3).

Предвид особеностите на преминаването от една система
за управление към друга е важно квотите, за които се
отнася настоящият регламент, да бъдат считани за
некритични по смисъла на член 308в от
Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 20.
(3) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

Член 1
1.
С настоящия регламент се откриват посочените в прило
жението тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници,
различни от тези за клане, от някои алпийски и планински
породи.

2.
Посочените в приложението квоти се управляват в съот
ветствие с членове 308а и 308б и член 308в, параграф 1 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93. Член 308в, параграфи 2 и 3 от
посочения регламент не се прилагат.

3.
Квотите, посочени в параграф 1, се откриват на годишна
основа за периода от 1 юли всяка година до 30 юни на след
ващата година („период на тарифни квоти за внос“).
(4) ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.
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Член 2
1.
За целите на настоящия регламент животните, посочени в
член 1, параграф 1, се считат за различни от тези за клане, ако
не са заклани в срок от четири месеца от датата на приемане на
декларацията за допускане за свободно обращение.
В случаи на непреодолима сила, доказана по съответния ред,
може да се допуснат дерогации.
2.
За кандидатстване за тарифната квота с пореден номер
09.4197 трябва да се представят следните документи:
а) за бикове — сертификат за родословие;
б) за крави и юници — сертификат за родословие или
сертификат за регистриране в родословна книга, който
удостоверява чистотата на породата.
Член 3
1.
В съответствие с член 166 от Регламент (ЕО) № 450/2008
внесените животни се подлагат на наблюдение, за да се
гарантира, че те не са заклани през четирите месеца от датата
на тяхното допускане за свободно обращение.
2.
За да се гарантира, че задължението да не се колят
внесените животни, посочено в параграф 1, се изпълнява и че
неплатените мита са събрани, когато това задължение не е
изпълнено, вносителите депозират гаранция пред компетентните

27.5.2009 г.

митнически органи. Гаранцията е равна на разликата между
митата по Общата митническа тарифа и митата, посочени в
приложението, приложими към датата на допускане за
свободно обращение на съответните животни.
3.
Гаранцията, предвидена в параграф 2, се освобождава
незабавно при представяне на доказателство пред съответните
митнически органи:
а) че животните не са били заклани преди изтичането на
периода от четири месеца от датата на тяхното допускане
за свободно обращение; или
б) че те са били заклани преди изтичането на този период
поради обстоятелства, представляващи непреодолима сила,
или поради здравословни причини или че са починали от
болест или при инцидент.
Член 4
Регламент (ЕО) № 659/2007 се отменя. Той обаче продължава
да се прилага за правата, произтичащи от лицензии, издадени
преди 1 юли 2009 г., до датата на изтичане на срока на тяхната
валидност.
Член 5
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 юли 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2009 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура за формулировката на описанието на продукта се
счита, че има само указателна стойност, тъй като приложимостта на преференциалните договорености се определя в
контекста на настоящото приложение от обхвата на кода по КН. Когато са указани „ех“ кодове по КН, приложимостта
на преференциалната схема се определя на основата на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

Пореден №

Кодове по КН

09.0114

ex 0102 90 05

0102 90 05*20
*40

ex 0102 90 29

0102 90 29*20
*40

ex 0102 90 49

0102 90 49*20
*40

ex 0102 90 59

0102 90 59*11
*19
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
*30

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
*40
*50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
*40
*50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
*40
*50

ex 0102 90 59

0102 90 59*21
*29
*31
*39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20
*30

ex 0102 90 79

0102 90 79*21
*29

09.0115

Кодове по ТАРИК

Обем на
квотата
(глави
добитък)

Мито

Крави и юници, различни от тези за
клане, от следните планински породи:
сива, кафява, жълта, петниста Симентал
и Пинцгау

710

6%

Бикове, крави и юници, различни от
тези за клане, от породите петнист
Симентал, Швиц и Фрибур

711

4%

Описание

L 128/60
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III
(Актове, приети по силата на Договора за ЕС)

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/405/ОВППС НА СЪВЕТА
от 18 май 2009 година
за изменение на Съвместно действие 2008/112/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в
подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEABISSAU)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 14 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 12 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие
2008/112/ОВППС (1) относно мисията на Европейския
съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността
в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU).
Посоченото съвместно действие се прилага до 31 май
2009 г.

„1.
Европейският съюз (ЕС) установява мисия на ЕС в
подкрепа на реформата в областта на сигурността в
република Гвинея-Бисау, наричана по-нататък „EU SSR
GUINEA BISSAU“ или „Мисията“, която включва подго
твителен етап с начало 26 февруари 2008 г. и етап на
изпълнение с начало не по-късно от 1 май 2008 г. Продъл
жителността на мисията ще бъде не повече от 18 месеца от
обявяването на начална оперативна готовност.“
2. В член 17 втората алинея се заменя със следното:
„Прилага се до 30 ноември 2009 г.“
Член 2

С писмо от 14 април 2009 г. Гвинея-Бисау прикани
Европейския съюз да удължи срока на мисията с шест
месеца до 30 ноември 2009 г.

Настоящото съвместно действие влиза в сила на датата на прие
мането му.

Съвместно действие 2008/112/ОВППС следва да бъде
съответно изменено,

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 3

Съставено в Брюксел на 18 май 2009 година.

Член 1
Съвместно действие 2008/112/ОВППС се изменя, както следва:
1. В член 1 параграф 1 се заменя със следното:

(1) ОВ L 40, 14.2.2008 г., стр. 11.

За Съвета
Председател
J. KOHOUT

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2009 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)
Официален вестник на ЕС, серии L+С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

1 000 EUR за годишен
абонамент (*)

Официален вестник на ЕС, серии L+С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

100 EUR за месечен
абонамент (*)

Официален вестник на ЕС, серии L+C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на CD-ROM

на 22 официални езика на
ЕС

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

700 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

70 EUR за
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

400 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕC, серия С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

40 EUR за
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L+С, месечно издание на
CD-ROM (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

500 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), CD-ROM,
две издания на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

360 EUR за годишен
абонамент (= 30 EUR
за месечен абонамент)

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език (езици) в
зависимост от конкурса

50 EUR за
абонамент

(*) Цена на отделен брой:

до 32 страници:
от 33 до 64 страници:
над 64 страници:

месечен

месечен

годишен

6 EUR
12 EUR
цена, фиксирана според случая

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз,
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C
(Информация и известия).
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г.,
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се
разпространяват отделно.
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в един общ многоезиков CD-ROM.
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз.

Продажби и абонаменти
Платените издания на Службата за публикации могат да бъдат закупени от всички наши търговски
представители.
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвителните законодателни актове.
За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu

СЛУЖБА ЗА ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
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