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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1287/2009 НА СЪВЕТА
от 27 ноември 2009 година
за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси,
приложими в Черно море за 2010 г.
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

За да се допринесе за опазването на рибните запаси, през
2010 г. следва да бъдат изпълнени определени допъл
нителни мерки, свързани с техническите условия за
риболов.

(7)

Възможностите за риболов следва да бъдат използвани в
съответствие с общностното законодателство в тази област,
и по-специално Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от
12 октомври 1993 г. относно установяването на система
за контрол, приложима към общата политика в областта
на рибарството (3) и Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета
от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните
ресурси посредством технически мерки за защита на
младите екземпляри морски организми (4).

(8)

За да се намалят изхвърлянията, е уместно да се установи
забрана за селективно изхвърляне с цел „повишаване на
качеството“ за всички видове, предмет на квота, което
означава забрана за изхвърляне на видове, предмет на
квота, които законосъобразно могат да бъдат уловени и
разтоварени на брега съгласно законодателството на
Общността в областта на рибарството.

(9)

За да се осигури поминъкът на рибарите от Общността е
важно тези категории риболов да бъдат открити от
1 януари 2010 г. Предвид неотложния характер на
въпроса е необходимо да се предостави изключение от
шестседмичния срок, посочен в дял I, член 3 от
Протокола относно ролята на националните парламенти
в Европейския съюз, приложен към Договора за Евро
пейския съюз и договорите за създаване на Европейските
общности,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от
20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата
експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата
политика в областта на рибарството (1), и по-специално член
20 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май
1996 г. относно определяне на допълнителните условия за
годишното управление на допустимите количества улов и на
квотите (2), и по-специално член 2 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 изисква Съветът
да приема необходимите мерки, уреждащи достъпа до
зони и ресурси и устойчивото упражняване на рибо
ловните дейности, като взема предвид наличните научни
становища, и по-специално доклада, изготвен от Научния,
технически и икономически комитет по рибарство.

(2)

Съгласно член 20
Съветът определя
категории риболов
разпределението на
членки.

(3)

С оглед осигуряване на ефективно управление на възмож
ностите за риболов следва да бъдат определени
конкретните условия, при които се осъществяват рибо
ловните дейности.

(4)

(5)

от Регламент (ЕО) № 2371/2002
възможностите за риболов по
или група категории риболов и
тези възможности между държавите-

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 установява
определения във връзка с разпределението на възмож
ностите за риболов.
В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96
трябва да бъдат определени запасите, които са предмет
на прилагането на различните мерки, предвидени в него.

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
С настоящия регламент се определят възможностите за риболов
през 2010 г. за някои рибни запаси в Черно море и специалните
условия, при които могат да бъдат използвани тези възможности
за риболов.
(3) ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.
(4) ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.
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Член 2
Приложно поле
1.
Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на
Общността (кораби на Общността), които осъществяват дейност в
Черно море.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се
прилага към риболовни дейности, извършвани единствено за
целите на научни изследвания, които се осъществяват с разре
шението и под ръководството на съответната държава-членка, и
за които Комисията и държавата-членка, в чиито води се
извършва изследователската работа, са били уведомени пред
варително.

24.12.2009 г.

б) преразпределенията, направени съгласно член 21, параграф 4,
член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент
(ЕИО) № 2847/93 и член 23, параграф 4, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 2371/2002;

в) допълнителните разтоварвания на брега, позволени съгласно
член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г) приспаданията, направени съгласно член 5 от Регламент (ЕО)
№ 847/96 и член 23, параграф 4, първа алинея от Регламент
(ЕО) № 2371/2002.

Член 3

Член 6

Определения

Условия за улова и прилова

В допълнение към определенията, установени в член 3 от
Регламент (ЕО) № 2371/2002, за целите на настоящия
регламент се прилагат следните определения:

1.
Риба от запасите, за които са определени ограничения на
улова, може да бъде задържана на борда или разтоварвана на
брега единствено ако уловът е осъществен от риболовни кораби
на държава-членка с квота и тази квота не е изчерпана.

а) „GFCM“ означава Генерална комисия по рибарство за
Средиземно море;

2.
Всички разтоварени на брега количества се приспадат от
квотата или ако делът на Общността не е бил разпределен с
квоти между държавите-членки — от дела на Общността.

б) „Черно море“ означава географската подзона на GFCM, както
е определена в Резолюция GFCM/33/2009/2;
Член 7
в) „общ допустим улов (ОДУ)“ означава количеството, което
може да бъде уловено от даден запас всяка година;
г) „квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Общността, на
държава-членка или на трета държава.

ГЛАВА II
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛОВИЯ

Забрана за селективно изхвърляне с цел „повишаване на
качеството“
Всички видове, предмет на квота, уловени при риболовните
дейности, се вземат на борда на кораба и впоследствие се разто
варват на брега, освен ако това не противоречи на задълженията,
установени в законодателството на Общността в областта на
рибарството, определящо технически мерки и мерки за
контрол и опазване, и по-специално в настоящия регламент,
Регламент (ЕИО) № 2847/93, както и в Регламент (ЕО)
№ 2371/2002.

Член 4
Ограничения на улова и разпределения

Член 8

Ограниченията на улова, разпределението на тези ограничения
между държавите-членки и допълнителните условия, приложими
съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, са уредени в
приложение I към настоящия регламент

Преходни технически мерки

Член 5
Специални разпоредби относно разпределенията
Разпределението на ограниченията на улова между държавитечленки, така както е определено в приложение I, се прилага, без
да се засяга(т):
а) размяната, направена съгласно член 20, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 2371/2002;

Преходните технически мерки се уреждат в приложение II.

ГЛАВА III
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9
Предаване на данни
Когато държавите-членки изпращат данни на Комисията относно
разтоварвания на брега на уловени количества съгласно член 15,
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, те използват
кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия
регламент.

24.12.2009 г.
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Член 10
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2010 г.

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

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2009 година.
За Съвета
Председател
C. BILDT
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Ограничения на улова и свързаните с тях условия за годишното управление на ограниченията на улова,
приложими за кораби на Общността в зони, за които са определени ограничения на улова
В таблиците по-долу се определят равнищата на ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, ако не е посочено друго) по запаси,
разпределението за държавите-членки и съответните условия за годишното управление на квотите.
Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред в зависимост от наименованията на видовете на латински език.
За целите на таблиците кодовете, използвани за различните видове, са, както следва:
Научно наименование

Алфа-3 код

Общоприето наименование

Psetta maxima

TUR

Калкан

Sprattus sprattus

SPR

Трицона

Вид:

Калкан
Psetta maxima

Зона:

България

48 (1)

Румъния

48 (1)

ЕО

96 (1) (2)

ОДУ

Не се прилага

Черно море

Предохранителен ОДУ
Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.
Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.
Прилага се член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96.

(1) Съответните квоти ще се намалят до 38 тона със съответно намаление на ОДУ до 76 тона, освен ако подробните национални планове за
контрол са представени до 15 февруари 2010 г. от съответните национални органи и впоследствие приети от Комисията.
(2) Риболовът на калкан не е разрешен преди 15 февруари 2010 г. Всеки прилов на калкан в други категории риболов преди 15 февруари
2010 г. се разтоварва на брега и се приспада от националната квота.

Вид:

ЕО
ОДУ

Трицона
Sprattus sprattus

Зона:

12 750 (1)
Не се прилага

Черно море

Предохранителен ОДУ
Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.
Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.
Прилага се член 5 от Регламент (ЕО) № 847/96.

(1) Може да се улавя единствено от кораби, плаващи под българско или румънско знаме.

24.12.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Преходни технически мерки
1. Не се разрешават риболовни дейности на калкан в периода от 15 април до 15 юни във води на Европейската общност в
Черно море.
2. Минималният законен размер на окото на дънните мрежи, използвани за улов на калкан, е 400 mm.
3. Минималният размер на разтоварен на брега калкан е 45 cm обща дължина, измерена в съответствие с член 18 от
Регламент (ЕО) № 850/98.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1288/2009 НА СЪВЕТА
от 27 ноември 2009 година
за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.
приложение III към Регламент (ЕО) № 43/2009, от съоб
ражения за правна сигурност, както и с оглед поддър
жането на добро опазване и управление на морските
ресурси е необходимо да се предвиди продължаване на
тези мерки за преходен период от 18 месеца.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

(5)

С оглед по-нататъшно намаляване на нежелания улов
забраната на селективното изхвърляне с цел „повишаване
на качеството“, предвидена в точка 5б от приложение III
към Регламент (ЕО) № 43/2009, следва да бъде
разширена, за да обхване всички зони на ICES.

(6)

Мерките за транспониране в законодателството на
Общността на препоръките, формулирани от Комисията
за риболова в североизточната част на Атлантическия
океан (NEAFC), следва да бъдат изменени с оглед да се
осигури спазването на препоръките, приложими през
2010 г.

(7)

Като се има предвид, че мерките, определени в
приложение III към Регламент (ЕО) № 43/2009,
престават да се прилагат от 1 януари 2010 г., настоящият
регламент следва да бъде приложим от тази дата,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г.
относно опазването на рибните ресурси посредством
технически мерки за защита на младите екземпляри
морски организми (3) установява някои технически
мерки за опазване на рибните ресурси.

(2)

Приложение III към Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета
от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите
за риболов и свързаните с тях условия на определени
рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във
водите на Общността и за корабите на Общността във
води, които подлежат на ограничения на улова (4),
определя технически мерки до 31 декември 2009 г.

(3)

(4)

На 4 юни 2008 г. Комисията направи предложение за
регламент на Съвета относно опазването на рибните
ресурси посредством технически мерки, който има за
цел да замени Регламент (ЕО) № 850/98 и да предвиди
постоянни мерки вместо преходните технически мерки,
определени понастоящем в приложение III към
Регламент (ЕО) № 43/2009.

Като се има предвид, че предложеният регламент на
Съвета няма да бъде приет преди датата, на която
престават да се прилагат мерките, предвидени в

(1) Становище от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в
Официален вестник).
(2) ОВ C 218, 11.9.2009 г., стp. 43.
(3) ОВ L 125, 27.4.1998 г., стp. 1.
(4) ОВ L 22, 26.1.2009 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Преходни технически мерки
1.
Точки 1, 2, 3 (вкл. 3.1—3.2), 4 (вкл. 4.1—4.2), 5, 5б
(вкл. 5б.1—5б.2), 6 (вкл. 6.1—6.8), 7 (вкл. 7.1—7.5), 8 (вкл.
8.1—8.3), 9 (вкл. 9.1—9.12), 9a (вкл. 9a.1—9a.9), 12 (вкл.
12.1—12.2), 15 (вкл. 15.1—15.9), 16, 17, 18, 20 и 24 от
приложение III и допълненията към приложение III към
Регламент (ЕО) № 43/2009 се прилагат до 30 юни 2011 г.

2.

За целите на параграф 1:

а) i) в точка 6, точка 6.8, втора алинея, точки 9.3, 9.6 и 9.8
„2009 г.“ се заменя с „2010 г.“;

ii) в точка 3.2, точка 6.7, първа алинея, точка 6.8, първа
алинея и точка 18 думите „през 2009 г.“ се заменят с „от
1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.“;
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iii) в точки 6.2, 7.1 и 8.1 „2009 г.“ се заличава;

iv) в точка 6.1 думите „31 декември 2009 г.“ се заменят с
„30 юни 2011 г.“;
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„7.6.
През периода от 15 февруари до 15 април 2010 г. и
през същия период на 2011 г. се забранява използването на
дънни тралове, парагади и хрилни мрежи в района, ограничен
от локсодроми, последователно съединяващи следните коор
динати:
Точка №

v) в точка 6.7 втора алинея се заменя със следното:

„Не по-късно от 30 юни 2010 г. заинтересованите
държави-членки представят на Комисията предварителен
доклад относно общото количество улов и изхвърляния от
риболовните кораби, попадащи в обхвата на програмата за
присъствие на наблюдатели за 2010 г., като по отношение
на програмата за присъствие на наблюдатели за 2011 г.
държавите-членки представят на Комисията предварителен
доклад не по-късно от 30 юни 2011 г. Заключителният
доклад за 2010 г. следва да бъде представен най-късно до
1 февруари 2011 г.“;

Географска дължина

1

60° 58′76 N

27° 27′32 W

2

60° 56′02 N

27° 31′16 W

3

60° 59′76 N

27° 43′48 W

4

61° 03′00 N

27° 39′41 W“

е) в точка 15 координатите за Hatton Bank и Logachev Mound
се четат, както следва:
„Hatton Bank:
Точка №

б) в точка 5б думите „в Северно море и Скагерак“ се заменят с
„всички зони на ICES“;

Географска ширина

Географска ширина

Географска дължина

1

59° 26′ N

014° 30′ W

2

59° 12′ N

015° 08′ W

3

59° 01′ N

017° 00′ W

„6.3.
Чрез дерогация от точки 6.1 и 6.2 се разрешава да се
извършват риболовни дейности с използване на крайбрежни
статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и
за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени
от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху
брега, крайбрежни грибове, кошове и винтери в посочените
зони и периоди, при условие че:

4

58° 50′ N

017° 38′ W

5

58° 30′ N

017° 52′ W

6

58° 30′ N

018° 22′ W

7

58° 03′ N

018° 22′ W

i) никакви други риболовни съоръжения, различни от край
брежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги
за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани
кърмаци, винтери и кошове, не се носят на борда и не
се разполагат; и

8

58° 03′ N

017° 30′ W

9

57° 55′ N

017° 30′ W

10

57° 45′ N

019° 15′ W

ii) никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда,
сьомга, черупчести и ракообразни не се задържа на
борда, разтоварва или пренася на брега“;

11

58° 11,15′ N

018° 57,51′ W

12

58° 11,57′ N

019° 11,97′ W

13

58° 27,75′ N

019° 11,65′ W

14

58° 39,09′ N

019° 14,28′ W

15

58° 38,11′ N

019° 01,29′ W

16

58° 53,14′ N

018° 43,54′ W

17

59° 00,29′ N

018° 01,31′ W

18

59° 08,01′ N

017° 49,31′ W

в) точка 6.3 се заменя със следното:

г) в точка 6 се добавя следната точка:

„6.9.
Държавите-членки могат да въведат по-ограни
чителни мерки, включително затворени зони, с оглед
прилагане на член 13, параграф 2, буква в) от Регламент
(ЕО) № 1342/2008 по отношение на корабите под тяхно
знаме.“;

д)
в точка 7 в заглавието думите „в зона VIa“ се заличават и се
добавя следната точка:
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Точка №

Географска ширина
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Географска дължина

19

59° 08,75′ N

018° 01,47′ W

20

59° 15,16′ N

018° 01,56′ W

21

59° 24,17′ N

017° 31,22′ W

22

59° 21,77′ N

017° 15,36′ W

23

59° 26,91′ N

017° 01,66′ W

24

59° 42,69′ N

016° 45,96′ W

25

59° 20,97′ N

015° 44,75 W

26

59° 21′ N

015° 40′ W

27

59° 26′ N

014° 30′ W;

Географска ширина

4

55° 33′ N

016° 16′ W

5

55° 17′ N

016° 10′ W;“

ж) в точка 15 се добавя следната точка:
„15.10.
Когато по време на риболовни операции в нови и
съществуващи зони на риболовни дейности на морското дъно
в регулаторната зона на NEAFC количеството уловени живи
корали или живи сюнгери при поставяне на риболовно
съоръжение надхвърля 60 кг живи корали и/или 800 кг
живи сюнгери, корабът уведомява своята държава на
знамето, прекратява риболова и се придвижва на разстояние
поне 2 морски мили от местоположението, за което доказа
телствата показват, че е най-близкото до точното местопо
ложение на направения улов.“;
з) в точка 24, буква а) думите „15 август до 15 ноември
2009 г.“ се заменят с „от 15 август до 30 ноември 2010 г.“

Logachev Mound:
Точка №

24.12.2009 г.

Член 2

Географска дължина

1

55° 17′ N

016° 10′ W

Влизане в сила

2

55° 34′ N

015° 07′ W

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

3

55° 50′ N

015° 15′ W

Той се прилага от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 27 ноември 2009 година.
За Съвета
Председател
C. BILDT

24.12.2009 г.
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V
(Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския
съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.)

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1289/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 декември 2009 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като има предвид, че:

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

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

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението
към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент
2009 година.

влиза

в

сила

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 23 декември 2009 година.
За Комисията,
от името на председателя,
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.

на

24

декември
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

44,1
54,7
100,3
98,9
74,5

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

155,5
81,7
76,4
119,9
108,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

40,2
123,3
81,8

0805 10 20

EG
MA
TR
ZA
ZZ

64,0
52,2
56,1
81,6
63,5

0805 20 10

MA
TR
ZZ

63,7
65,0
64,4

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

HR
IL
TR
ZZ

37,9
76,2
77,0
63,7

0805 50 10

EG
TR
ZZ

78,0
72,2
75,1

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

71,9
96,6
23,6
94,7
71,7

0808 20 50

CN
US
ZZ

47,6
148,3
98,0

(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“.

24.12.2009 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1290/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 декември 2009 година
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 януари
2010 година
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното
мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят
периодично представителни цени CIF за разглежданите
продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1249/96, цената, която трябва да се използва за изчис
ляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (високока
чествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90,
1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните
представителни цени CIF, определени по метода,
посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода,
започващ от 1 януари 2009 г., които да са приложими до
влизането в сила на ново определяне,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от
28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в
сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2,
параграф 1 от него,
като има предвид, че:

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (високока
чествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение
на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на
хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервен
ционната цена, валидна за тези продукти при вноса и
увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима
за съответната доставка. Това мито обаче не може да
надхвърля размера на митото в Общата митническа
тарифа.

Член 1
От 1 януари 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените
култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия
регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.
Член 2
Настоящият регламент
2009 година.

влиза

в

сила

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

Съставено в Брюксел на 23 декември 2009 година.
За Комисията,
от името на председателя,
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 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

на

24

декември
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от
1 януари 2010 година
Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)
(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

2,44

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

29,58

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев

(2)

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

18,00
18,00
29,58

За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф
4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:
— 3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,
— 2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция,
Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2) Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1249/96.

24.12.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I
15.12.2009-22.12.2009
1. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:
(EUR/t)
Мека
пшеница (1)

Царевица

Твърда
пшеница, висо
кокачествена

Твърда
пшеница със
средно
качество (2)

Твърда
пшеница с
ниско
качество (3)

Ечемик

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

150,20

109,83

—

—

—

—

Цена CAF САЩ

—

—

135,93

125,93

105,93

80,74

Премия за Залива

—

8,71

—

—

—

—

7,46

—

—

—

—

—

Борса
Котировка

Премия за Големите езера

(1) Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).
(2) Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).
(3) Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

2. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:
Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

22,62 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

48,66 EUR/t

L 347/14
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1291/2009 НА КОМИСИЯТА
от 18 декември 2009 година
относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

Стопанствата, които ще се изследват във връзка със
системата за земеделска счетоводна информация, попадат
в полето на наблюдение на структурните изследвания и
преброяванията на земеделските стопанства на общностно
или на национално ниво.

(6)

Наличните данни за съставянето на плана за избор на
стопанства за всяка отчетна година и различната
ситуация в селското стопанство между отделните
държавите-членки изискват въвеждането на прагове на
икономически размер, които варират според държавитечленки, а в някои случаи даже и по райони.

(7)

Опитът показва, че функционирането на системата за
информация се улеснява, ако е разрешено броят на
отчетните стопанства, избирани във всеки район, да
варира с до 20 % във всяка посока при условие, че това
не е свързано с намаляване на общия брой на отчетните
стопанства по страни.

(8)

Предвид
трудностите,
съпътстващи
финансовото
управление на подобна мярка, Регламент (ЕИО)
№ 1915/83 на Комисията от 13 юли 1983 г. за
определяне на някои подзаконови разпоредби за водене
на счетоводството с оглед на установяване на доходите в
земеделските стопанства (5) въвежда ограничения за всяка
държава-членка за общия брой надлежно попълнени
земеделски статистически отчети, отговарящи на
условията/приемливи за финансиране от Общността. За
постигане на яснота и последователност това следва да
се отрази в настоящия регламент. Необходимо е да се
разреши известна гъвкавост по отношение на броя
отчетни стопанства за регион, при условие че се спазва
общият брой отчетни стопанства за съответната държавачленка.

(9)

Планът за избор на стопанствата следва да съдържа
минимален брой елементи, необходими за оценяване на
валидността му за целите на системата за земеделска
счетоводна информация.

(10)

За целите на плана за избор областта на изследване следва
да се стратифицира съобразно районите, изброени в
приложението към Регламент (ЕО) № 1217/2009, и
съобразно типовете земеделско производство и класовете
по икономически размер, определени в Регламент (ЕО)
№ 1242/2008.

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1217/2009 от 30 ноември
2009 година на Съвета относно създаване на система за събиране
на счетоводна информация за доходите и икономическата
дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (1),
и по-специално член 5, параграф 4, член 6, параграф 5 и член 7,
параграф 2 от него,

като има предвид, че:

Регламент (ЕИО) № 1859/82 на Комисията от 12 юли
1982 година относно избора на отчетни стопанства с цел
определяне на доходите на земеделските стопанства (2)
установи прага за икономическия размер на стопанствата
и броя на отчетните стопанства за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1217/2009.

(1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от
8 декември 2008 година за установяване на типология
на Общността за земеделските стопанства (3) въведе нова
концепция за „икономически размер“, който сега се
изразява в евро, и измени (някои) други критерии на
типологията.

(3)

Вследствие на изменението, извършено с Регламент (ЕО)
№ 1791/2006 на Съвета (4), следва да бъдат взети
предвид районите на България и Румъния. За по-голяма
точност следва да бъдат направени някои допълнителни
изменения на/в Регламент (ЕИО) № 1859/82. Сле
дователно с оглед на по-голямата яснота следва да се
отмени Регламент (ЕИО) № 1859/82 и да се замени с
настоящия (регламент).

Отчетните стопанства трябва да бъдат избрани по едно
образен начин във всеки район и поради това следва да се
установят подробни правила за прилагане на съответните
разпоредби на Регламент (ЕО) № 1217/2009.

(4)

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L

328,
205,
335,
363,

15.12.2009 г., стр. 27.
13.7.1982 г., стр. 5.
13.12.2008 г., стр. 3.
20.12.2006 г., стр. 1.

(5) ОВ L 190, 14.7.1983 г., стр. 25.

24.12.2009 г.

(11)

(12)

(13)
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Планът за избор следва да се състави преди началото на
съответната отчетна година, така че той да може да се
одобри, преди да бъде използван за избор на отчетните
стопанства. За 2010 отчетна година обаче държавитечленки се нуждаят от по-дълъг период за съставяне на
плана за избор, тъй като всички необходими източници
не са налице от достатъчно дълго време. Следователно е
уместно да се предвиди различен срок за нотифициране
на плана за избор за същата отчетна година.
Тъй като Регламент (ЕО) № 1242/2008 се прилага от
отчетната 2010 година, настоящият регламент следва да
се прилага, считано от същата година.
Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Общностния комитет по
системата за земеделска счетоводна информация,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

L 347/15

— Литва:

4 000 EUR

— Люксембург:

25 000 EUR

— Унгария:

4 000 EUR

— Малта:

4 000 EUR

— Нидерландия:

25 000 EUR

— Австрия:

8 000 EUR

— Полша:

4 000 EUR

— Португалия:

4 000 EUR

— Румъния:

2 000 EUR

— Словения:

4 000 EUR

— Словакия:

15 000 EUR

— Финландия:

8 000 EUR

— Швеция:

15 000 EUR

— Обединеното кралство
(с изключение на Северна Ирландия):

25 000 EUR

— Обединеното кралство
(само Северна Ирландия):

15 000 EUR

Определения

Член 3

За целите на настоящия регламент се прилагат следните опре
деления:

Брой на отчетни стопанства

а) „стопанство“ означава технико-икономическа единица, както е
дефинирана в контекста на селскостопанските изследвания и
преброявания на Общността;
б) „типология“ означава типология на Общността за земе
делските стопанства, установена с Регламент (ЕО)
№ 1242/2008.

Броят отчетни стопанства за държава-членка и за район е
посочен в приложението.
Броят отчетни стопанства, които трябва да се избират от район,
може да бъде по-висок или по-нисък от броя, определен в
приложението, в рамките на 20 % от него, при условие че се
спазва общият брой отчетни стопанства за съответната държавачленка.
Член 4

Член 2

План за избор

Праг за икономическия размер
За отчетната година 2010 (период от 12 последователни месеца,
започващ между 1 януари 2010 г. и 1 юли 2010 г.) и за
следващите отчетни години прагът на икономическия размер,
посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1217/2009, е, както
следва:
— Белгия:

25 000 EUR

— България:

2 000 EUR

— Чешка република:

8 000 EUR

— Дания:

15 000 EUR

— Германия:

25 000 EUR

— Естония:

4 000 EUR

— Ирландия:

4 000 EUR

— Гърция:

4 000 EUR

— Испания:

4 000 EUR

— Франция:

25 000 EUR

— Италия:

4 000 EUR

— Кипър:

4 000 EUR

— Латвия:

4 000 EUR

Планът за избор на отчетните стопанства гарантира представи
телността на отчетните стопанства като цяло.
Той включва:
а) елементите, на които той се основава, а именно:
— посочване на статистическите източници, на които се
позовава,
— процедурите за стратификация на полето на изследване в
съответствие с районите, изброени в приложението към
Регламент (ЕО) № 1217/2009, типовете земеделско произ
водство и класовете по икономически размер, определени
в типологията,
— процедурите за определяне на процента за избор, избран
за всяка страта,
— процедурите за избор на отчетни стопанства,

L 347/16
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б) разбивката на стопанствата в полето на изследване по типове
земеделско производство и по класове на икономически
размер, определени в типологията (съответстващи поне на
основните типове), и
в) броя на отчетните стопанства, които ще се избират във всяка
от стратите.

24.12.2009 г.

след като Общностният комитет по системата за земеделска
счетоводна информация е бил информиран.
Данните относно нотификациите се въвеждат в информаци
онните системи и се актуализират под отговорността на компе
тентните органи на държавата-членка, в съответствие с предоста
вените от съответните органи права на достъп.

Член 5

Член 6

Нотификация

Отмяна

Ежегодно държавите-членки изпращат на Комисията плана за
избор, посочен в член 4, не по-късно от два месеца преди
началото на отчетната година, за която се отнася.

Регламент (ЕИO) № 1859/82 се отменя, считано от 30 юни
2010 г.

За отчетната година 2010 той се изпраща не по-късно от един
месец преди началото на отчетната година.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания
на настоящия регламент.

Нотификацията става по електронен път с информационните
системи, предоставени на компетентните органи от Комисията
или от държавите-членки.

Член 7

Формата и съдържанието на информацията, която ще се
съобщава, е в съответствие с моделите, предоставени на
държавите-членки чрез информационните системи. Тези модели
и методите, които ще се използват, се адаптират и актуализират,

Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от отчетната 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 18 декември 2009 година.
За Комисията
José Manuel BARROSO

Председател

24.12.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Референтен номер

Брой на отчетните стопанства за
отчетна година

Наименование на района

БЕЛГИЯ
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

720
—
480
Общо Белгия

1 200

БЪЛГАРИЯ
831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396
Общо България

2 202

745

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

1 417

370

ДАНИЯ

2 150

ГЕРМАНИЯ
010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

030

Niedersachsen

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

—

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

97
1 307
—
1 010

Общо Германия

8 800
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Референтен номер

Брой на отчетните стопанства за
отчетна година

Наименование на района

755

ЕСТОНИЯ

380

ИРЛАНДИЯ

24.12.2009 г.

658
1 300

ГЪРЦИЯ
450

Македония-Тракия

2 000

460

Епир-Пелопонес-Йонийски острови

1 350

470

Тесалия

480

Континентална Гърция, Егейски острови, Крит

700

Общо Гърция

1 450
5 500

ИСПАНИЯ
500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

580

Canarias

1 504
230
Общо Испания

8 700

ФРАНЦИЯ
121

Ile-de-France

210

131

Champagne-Ardenne

380

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

360

24.12.2009 г.
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Референтен номер

L 347/19

Брой на отчетните стопанства за
отчетна година

Наименование на района

141

Nord-Pas-de-Calais

290

151

Lorraine

240

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

220

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

370

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

490

184

Limousin

230

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

380

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

440

204

Corse

170
Общо Франция

7 470

ИТАЛИЯ
221

Valle d'Aosta

159

222

Piemonte

598

230

Lombardia

657

241

Trentino

279

242

Alto Adige

262

243

Veneto

741

244

Friuli-Venezia Giulia

549

250

Liguria

559

260

Emilia-Romagna

857

270

Toscana

635

281

Marche

493

282

Umbria

512

291

Lazio

550

292

Abruzzo

444

301

Molise

359

302

Campania

597

303

Calabria

479

311

Puglia

748
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Брой на отчетните стопанства за
отчетна година

Наименование на района

312

Basilicata

430

320

Sicilia

672

330

Sardegna

557
Общо Италия

11 137

740

КИПЪР

500

770

ЛАТВИЯ

1 000

775

ЛИТВА

1 000

350

ЛЮКСЕМБУРГ

450

УНГАРИЯ
760

Közép-Magyarország

166

761

Közép-Dunántúl

187

762

Nyugat-Dunántúl

228

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

209

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470
Общо Унгария

1 900

780

МАЛТА

536

360

НИДЕРЛАНДИЯ

1 500

660

АВСТРИЯ

2 000

ПОЛША
785

Pomorze и Mazury

1 860

790

Wielkopolska и Śląsk

4 350

795

Mazowsze и Podlasie

4 490

800

Małopolska и Pogórze

1 400
Общо Полша

12 100

ПОРТУГАЛИЯ
615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317
Общо Португалия

2 300

РУМЪНИЯ
840

Nord-Est

841

Sud-Est

852
1 074
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Брой на отчетните стопанства за
отчетна година

Наименование на района

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93
Общо Румъния

6 000

820

СЛОВЕНИЯ

908

810

СЛОВАКИЯ

523

ФИНЛАНДИЯ
670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167
Общо Финландия

1 100

ШВЕЦИЯ
710

Равнини в Южна и Централна Швеция

637

720

Горски и смесени земеделско-горски области в Южна и
Централна Швеция

258

730

Области в Северна Швеция

130
Общо Швеция

1 025

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
411

England – North region

420

412

England – East region

650

413

England – West region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320
Общо за Обединеното кралство

2 500
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1292/2009 НА КОМИСИЯТА
от 21 декември 2009 година
за дерогация от регламенти (ЕО) № 675/2009, (ЕО) № 676/2009 и (ЕО) № 677/2009 за откриване на
тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на сорго от трети държави, за
намаляване на митото за внос в Испания на царевица от трети държави и за намаляване на митото
за внос в Португалия на царевица от трети държави по отношение на крайната дата на тръжната
процедура
осчетоводяемо по квотата с намалено вносно мито,
запълва едва 13 % от квотата. Предвид пазарните
условия в Испания и Португалия периодът на тръжните
процедури до 17 ноември 2009 г. не дава възможност за
осъществяване на достатъчен внос за запълване на квотите.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за
функционирането на Европейския съюз,
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 във връзка с член 4 от него,

(3)

Следователно е целесъобразно тръжните процедури за
намаляване на митото за внос на царевица и сорго в
Испания и на царевица в Португалия да бъдат
продължени до края на месец май 2010 г., така че да
се използват изцяло квотите за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскос
топанските пазари не е представил становище в срока,
определен от неговия председател,

като има предвид, че:
С регламенти (ЕО) № 675/2009 (2), (ЕО) № 676/2009 (3)
и (ЕО) № 677/2009 (4) на Комисията бяха открити
тръжни процедури за намаляване на посоченото в член
136 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 мито за съответно
внесеното в Испания сорго, внесената в Испания царевица
и внесената в Португалия царевица.

(1)

От датата на откриване на процедурата до 17 ноември
2009 г. количеството внесена в Испания царевица, осче
товодяемо по квотата с намалено вносно мито с
приспадане на количествата заместители на зърнените
храни, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за
установяване на подробни правила за прилагане на
тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания
и внос на царевица в Португалия (5), запълва едва 13 % от
квотата. Количеството внесено в Испания сорго, осчето
водяемо по квотата с намалено вносно мито, е незна
чително. Количеството внесена в Португалия царевица,

(2)

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Чрез дерогация от член 2 от Регламент (ЕО) № 675/2009, от
член 2 от Регламент (ЕО) № 676/2009 и от член 2 от Регламент
(ЕО) № 677/2009 тръжните процедури са открити до 27 май
2010 г.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Срокът му на действие изтича на 28 май 2010 г.

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

Съставено в Брюксел на 21 декември 2009 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Neelie KROES

Член на Комисията

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L

299,
196,
196,
196,
340,

16.11.2007 г., стр. 1.
28.7.2009 г., стр. 5.
28.7.2009 г., стр. 6.
28.7.2009 г., стр. 7.
19.12.2008 г., стр. 57.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 декември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 32
(текст от значение за ЕИП)

В съответствие с Решение № 2006/505/ЕО на Комисията
от 14 юли 2006 година за създаване на група за
проучване на становищата относно счетоводните
стандарти, предназначена да консултира Комисията
относно обективността и неутралитета на становищата
на Европейската консултативна група за финансова
отчетност в Европа (ЕКГФО) (3), групата за проучване на
становищата относно счетоводните стандарти разгледа
становището на ЕКГФО по приемане на разяснението и
информира Комисията, че то е неутрално и обективно.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на
международните счетоводни стандарти (1), и по-специално
член 3, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха
приети някои международни стандарти и разяснения,
които съществуваха към 15 октомври 2008 г.
На 8 октомври 2009 г. Съветът по международни
счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменение на
Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови
инструменти: представяне по отношение на класи
фикация на емитирането на права, наречено по-долу
„изменение на МСС 32“. С изменението на МСС 32 се
уточнява как се отчитат някои права, когато емитираните
инструментите са деноминирани във валута, различна от
функционалната валута на емитента. Ако тези
инструменти са емитирани пропорционално на съществу
ващите акционери на емитента, за фиксирана парична
сума, те следва да бъдат класифицирани като собствен
капитал, дори ако тяхната цена на упражняване е дено
минирана във валута, различна от функционалната валута
на предприятието.
Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на
Европейската консултативна група по финансово
отчитане (ЕКГФО) потвърди, че изменението на МСС 32
отговаря на техническите критерии за приемане, посочени
в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да
бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени
със становището на Регулаторния комитет по счето
водство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008, Между
народен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови
инструменти: представяне се изменя, както е посочено в прило
жението към настоящия регламент.
Член 2
Всяко дружество прилага изменението на МСС 32, както е
посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно
от датата, на която започва неговата първа финансова година
след 31 януари 2010 г.
Член 3
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 23 декември 2009 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3) ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
МСС 32

Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права
са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или други честни
сделки. Допълнителна информация може да се получи от IASB на адрес www.iasb.org.uk“

BG
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ НА ПРАВА
Изменение на МСС 32
Финансови инструменти: Представяне
Параграфи 11 и 16 се изменят. Добавя се параграф 97Д.
ДЕФИНИЦИИ (ВЖ. СЪЩО ПАРАГРАФИ НП3–НП23)
11 В настоящия Стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:
…
Финансов пасив - всеки пасив, който е:
а) …
б) договор, който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на емитента и
е:
i) недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да предостави променлив брой
инструменти на собствения капитал на предприятието; или
ii) дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден по начин, различен от размяна на фиксирана
парична сума или друг финансов актив за фиксиран брой инструменти на собствения капитал на
предприятието. За тази цел правата, опциите или варантите за придобиване на фиксиран брой
инструменти на собствения капитал на предприятието за фиксирана сума в каквато и да било
валута представляват инструменти на собствения капитал, ако предприятието предлага тези права,
опции или варанти пропорционално на всички съществуващи държатели на същия клас от неговите
собствени недеривативни капиталови инструменти. Също така за тази цел инструментите на
собствения капитал на предприятието …
ПРЕДСТАВЯНЕ
Пасиви и собствен капитал (вж. също параграфи НП13–НП14Й и НП25 — НП29А)
16 Когато емитент прилага дефинициите в параграф 11, за да определи дали даден финансов инструмент е инструмент на
собствения капитал, а не финансов пасив, инструментът е инструмент на собствения капитал, само ако са изпълнени и
двете условия (а) и (б) по-долу:
а) …
б) Ако инструментът ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на емитента, той е:
i) недериватив, който не включва договорно задължение за емитента да предостави променлив брой свои
инструменти на собствения капитал; или
ii) дериватив, който ще бъде уреден от емитента само чрез размяна на фиксирана парична сума или друг финансов
актив за фиксиран брой от неговите инструменти на собствения капитал. За тази цел правата, опциите или
варантите за придобиване на фиксиран брой инструменти на собствения капитал на предприятието за
фиксирана сума в каквато и да било валута представляват инструменти на собствения капитал, ако предпри
ятието предлага тези права, опции или варанти пропорционално на всички съществуващи държатели на същия
клас от неговите собствени недеривативни капиталови инструменти. Също така за тази цел инструментите на
собствения капитал на емитента не включват инструменти, които имат всички характеристики и отговарят на
всички условия, посочени в параграфи 16А и 16Б или параграфи 16В и 16Г, или инструменти, които сами по
себе си са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на собствения капитал на емитента.
Договорно задължение …
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
97Д Параграфи 11 и 16 бяха изменени с издадената през октомври 2009 г. Класификация на емисиите на права.
Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 февруари 2010 година
По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този
факт.
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АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 декември 2009 година
за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната
дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова
рамка: финансиране на проекти в областта на енергетиката в контекста на Европейския план за
икономическо възстановяване
(2009/1005/ЕС)
бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. по
функции 1А, 1Б, 2, 3А и 5 и на тавана за бюджетните
кредити за поети задължения за 2010 г. по функции 1А,
2 и 5.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение
между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май
2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление (1), и по-специално точка 21, точка 22, първа и
втора алинея и точка 23 от него,

(3)

За да се запази подходяща връзка между поетите
задължения и плащанията, годишните тавани за
бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани.
Корекцията ще бъде с неутрален ефект.

(4)

Приложение I към Междуинституционалното спора
зумение за бюджетната дисциплина и доброто
финансово управление следва да бъде съответно
изменено (3),

като взеха предвид измененото предложение на Комисията,
като имат предвид, че:
(1)

(2)

На заседанието по съгласуване на бюджета на 18 ноември
2009 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията
постигнаха съгласие относно начините за осигуряване на
допълнително финансиране в рамките на Европейския
план за икономическо възстановяване за проекти в
областта на енергетиката и широколентовия интернет,
както и за инвестиции за укрепване на операциите,
свързани с „новите предизвикателства“, определени в
контекста на оценката на реформата в средата на
периода от 2003 г. на общата селскостопанска
политика („преглед на състоянието“) (2). Финансирането
налага преразглеждане на многогодишната финансова
рамка за периода 2007—2013 г. в съответствие с точки
21, 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение с
цел увеличаване на тавана за бюджетните кредити за
поети задължения за 2010 г. по подфункция 1А със
сумата от 1 779 милиона евро по текущи цени.
Увеличението на тавана по подфункция 1А за 2010 г. ще
бъде изцяло компенсирано с намаляване на тавана за

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) COM(2008) 800, COM(2008) 859, COM(2009) 171 и ОВ L 132,
29.5.2009 г., стр. 8.

РЕШИХА:

Член единствен
Приложение I към Междуинституционалното споразумение за
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление се
заменя с приложението към настоящото решение.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

H. LINDBLAD

(3) За тази цел цифрите в резултат на горното споразумение са обърнати
в цени от 2004 г.

24.12.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2007-2013 г.
(млн. евро — постоянни цени от 2004 г.)
2007 г.

1. Устойчиво развитие

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо
2007-2013 г.

2013 г.

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3А Свобода, сигурност и правосъдие

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3Б Гражданство

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ЕС — фактор от световно значение

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Администрация (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

419

191

190

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

като процент от БНД

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

като процент от БНД

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Наличен марж

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Таван на собствените ресурси като процент от БНД

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1А Конкурентоспособност за растеж и заетост
1Б Сближаване за растеж и заетост
2. Опазване и управление на природните ресурси
от които: разходи, свързани с пазара, и преки плащания
3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

6. Компенсации

800

Официален вестник на Европейския съюз

50 865

BG

Бюджетни кредити за поети задължения

(1) Разходите за пенсии, включени в тавана на тази функция, са изчислени нетно от вноските на служителите в съответната схема в рамките на максимум 500 милиона евро по цени от 2004 г. за периода 2007-2013 г.

L 347/27

L 347/28

BG

Официален вестник на Европейския съюз

24.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 декември 2009 година
относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно
точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
(2009/1006/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

На 9 юли 2009 г. Австрия представи заявление за моби
лизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в автомо
билния сектор. Заявлението е в съответствие с изиск
ванията за определяне на финансовото участие, пред
видени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и
следователно Комисията предлага да се мобилизират
средства в размер на 5 705 635 EUR.

(6)

На 4 август 2009 г. Нидерландия представи заявление за
мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в
строителния сектор. Заявлението е в съответствие с изиск
ванията за определяне на финансовото участие, пред
видени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и
следователно Комисията предлага да се мобилизират
средства в размер на 386 114 EUR.

(7)

Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да бъде
предоставена финансова подкрепа в отговор на заяв
ленията, подадени от Швеция, Австрия и Нидерландия,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност и Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и
Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление (1), и по-специално точка 28 от него,
като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за
създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобали
зацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като имат предвид, че:
(1)

(2)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ) беше създаден с цел да предоставя допълнителна
подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от
последиците от големи структурни изменения в моделите
на световната търговия, и да ги подпомага при повторното
им приобщаване към пазара на труда.
Обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да включи заяв
ленията, подадени след 1 май 2009 г., така че да се
окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат
на световната икономическа и финансова криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май
2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на
годишния таван от 500 милиона евро.

(4)

На 5 юни 2009 г. Швеция представи заявление за моби
лизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в автомо
билния сектор. Заявлението е в съответствие с изиск
ванията за определяне на финансовото участие, пред
видени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и
следователно Комисията предлага да се мобилизират
средства в размер на 9 839 674 EUR.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

РЕШИХА:

Член 1
За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата
2009 година Европейският фонд за приспособяване към глоба
лизацията се мобилизира за отпускане на сумата от
15 931 423 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и
за плащания.
Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

H. LINDBLAD

24.12.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/29

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 декември 2009 година
относно мобилизиране на средства от Инструмента за гъвкавост в съответствие с точка 27 от
Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
(2009/1007/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

РЕШИХА:

Член 1
като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и
Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово
управление (1), и по-специално точка 27, пети параграф от него,

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финан
совата 2010 година Инструментът за гъвкавост ще бъде
използван за предоставяне на сумата от 195 милиона евро под
формата на бюджетни кредити за поети задължения по
подфункция 1а.
Тази сума ще се използва за допълване на финансирането със:

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че след като на заседанието по съгласуване на
бюджета от 18 ноември 2009 г. разгледаха всички възможности
за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на
подфункция 1а, двата клона на бюджетния орган се споразумяха
да мобилизират средства от Инструмента за гъвкавост, за да
допълнят финансирането в бюджета за 2010 г., над тавана на
подфункция 1а, със сума в размер на:

— 120 милиона евро за финансиране на проекти в областта на
енергетиката в контекста на Европейския план за иконо
мическо възстановяване;

— 75 милиона евро за извеждане от експлоатация на АЕЦ
„Козлодуй“,

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

— 120 милиона евро за финансиране на проекти в областта на
енергетиката в контекста на Европейския план за иконо
мическо възстановяване;
— 75 милиона евро за извеждане от експлоатация на АЕЦ
„Козлодуй“.
Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2009 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

H. LINDBLAD

L 347/30
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 декември 2009 година
за предоставяне на разрешение на Република Латвия да удължи срока на прилагането на мярка за
дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност
(2009/1008/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

Преди това разрешение за прилагане на мярката е предоставено в Акта за присъединяване от 2003 г. (2), поспециално в глава 7, точка 1, буква б) от приложение VIII
към него, както и с Решение 2006/42/ЕО от 24 януари
2006 г. (3) в рамките на прилаганата тогава Шеста
директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. за хармони
зиране на законодателството на държавите-членки във
връзка с данъците върху оборота — обща система на
данък върху добавената стойност: единна данъчна
основа (4).

(6)

Комисията стига до заключението, че правната и факти
ческата ситуация, която е наложила необходимост от
прилагането понастоящем на въпросната мярка за
дерогация, не се е променила и продължава да
съществува. Следователно на Латвия следва да се пред
остави разрешение да прилага мярката за допълнителен
ограничен период от време.

(7)

Дерогацията няма да окаже отрицателно въздействие
върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември
2006 г. (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

С писмо, заведено в генералния секретариат на Комисията
на 3 март 2009 г., Република Латвия (наричана по-долу
„Латвия“) поиска разрешение да продължи да прилага
мярка за дерогация от разпоредбите на Директива
2006/112/ЕО, отнасяща се до лицето — платец на ДДС
за данъчната администрация.
В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива
2006/112/ЕО с писмо от 22 септември 2009 г.
Комисията информира останалите държави-членки за
отправеното от Латвия искане. С писмо от 24 септември
2009 г. Комисията съобщи на Латвия, че разполага с
пълната информация, която счита за необходима, за да
разгледа искането.
На пазара на дървен материал в Латвия преобладават
малките местни дружества и индивидуалните доставчици.
Естеството на пазара и на действащите на него пред
приятия е предпоставка за данъчни измами, които
трудно могат да бъдат контролирани от данъчните
органи. Поради това в латвийския закон за ДДС бе
включена специална разпоредба, в съответствие с която
по отношение на сделките с дървен материал лице —
платец на данъка, е данъчнозадълженото лице,
получател на облагаемата доставка на стоки или услуги.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Чрез дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО се дава
разрешение на Латвия да продължи да определя получателя като
лице — платец на ДДС при сделки с дървен материал.
Член 2
Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до
31 декември 2012 г.
Член 3
Адресат на настоящото решение е Република Латвия.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

Мярката представлява дерогация от член 193 от
Директива 2006/112/ЕО, по силата на който в съот
ветствие с вътрешната система лице — платец на
данъка, е по принцип данъчнозадълженото лице,
извършващо доставки на стоки или услуги.

(1) ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

За Съвета
Председател
C. MALMSTRÖM

(2) ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33.
(3) ОВ L 25, 28.1.2006 г., стр. 31.
(4) ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.

24.12.2009 г.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 22 декември 2009 година
за назначаване на генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 26 юни 2011 г.
до 30 юни 2015 г.
(2009/1009/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз и по-специално член 240, параграф 2, първа алинея от
него,
като има предвид, че следва да бъде назначен генерален секретар
на Съвета за периода от 26 юни 2011 г. до 30 юни 2015 г.,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Г-н Uwe CORSEPIUS се назначава за генерален секретар на Съвета на
Европейския съюз за периода от 26 юни 2011 г. до 30 юни 2015 г.

Член 2
Г–н Uwe CORSEPIUS се уведомява за настоящото решение от пред
седателя на Съвета.

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета
Председател
A. CARLGREN

BG
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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за поправка на регламенти
(ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) № 164/2007 и за определяне на размера на
налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и
2005/2006
(Официален вестник на Европейския съюз L 321 от 8 декември 2009 г.)
На страница 3 в член 1 (заменящ член 1 от Регламент (ЕО) № 1762/2003, букви от а) до е):
вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„126 113 EUR“

да се чете:

„126,113 EUR“;

вместо:

„5 330 EUR“

да се чете:

„5,330 EUR“;

вместо:

„55 082 EUR“

да се чете:

„55,082 EUR“;

вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„126 113 EUR“

да се чете:

„126,113 EUR“.

На страница 3 в член 2 (заменящ член 1 от Регламент (ЕО) № 1775/2004, букви от а) до е):
вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„171 679 EUR“

да се чете:

„171,679 EUR“;

вместо:

„5 330 EUR“

да се чете:

„5,330 EUR“;

вместо:

„73 310 EUR“

да се чете:

„73,310 EUR“;

вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„171 679 EUR“

да се чете:

„171,679 EUR“.

На страници 3 и 4 в член 3 (заменящ членове 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1686/2005, букви от а) до е):
вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„236 963 EUR“

да се чете:

„236,963 EUR“;

вместо:

„5 330 EUR“

да се чете:

„5,330 EUR“;

вместо:

„99 424 EUR“

да се чете:

„99,424 EUR“;

вместо:

„12 638 EUR“

да се чете:

„12,638 EUR“;

вместо:

„236 963 EUR“

да се чете:

„236,963 EUR“.

24.12.2009 г.
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На страница 4 в член 4 (заменящ член 1 от Регламент (ЕО) № 164/2007, букви от а) до в):
вместо:

„6 133 EUR“

да се чете:

„6,133 EUR“;

вместо:

„2 726 EUR“

да се чете:

„2,726 EUR“;

вместо:

„6 133 EUR“

да се чете:

„6,133 EUR“.

На страница 4 в член 5:
вместо:

„… е последният ден от втория месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

да се чете:

„… е най-късно последният ден от втория месец след датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

L 347/33

Съдържание
(продължение)
Поправки
★ Поправка на Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за поправка на

регламенти (ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) № 164/2007 и за
определяне на размера на налога върху производството в сектора на захарта за пазарните години
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006 (ОВ L 321, 8.12.2009 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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
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