Официален вестник
на Европейския съюз
Законодателство

Издание
на български език

ISSN 1830-3617

L 339

Година 53
22 декември 2010 г.

Съдържание

I

Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ
★

★

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010
година относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за
употреба евро монети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Регламент (ЕС) № 1211/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010
година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници,
както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Цена: 3 EUR

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок
на действие.
Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.

22.12.2010 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/1

I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1210/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 декември 2010 година
относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро
монети
ността обаче води до различни практики сред държавитечленки и поради това не може да се осигури унифи
цирана защита на валутата в цялата еврозона.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз и по-специално член 133 от него,

(3)

За постигането на ефективно и уеднаквено установяване
на истинността на евро монетите в евро зоната, следователно е необходимо да бъдат въведени правно
обвързващи правила за прилагането на общи процедури
за установяване на истинността на евро монетите в
обращение и за прилагането на контролни механизми за
тези процедури от страна на националните органи.

(4)

В процеса на установяване на истинността следва също да
бъдат открити истински евро монети, които не са годни за
обращение. Обращението на негодни монети затруднява
тяхната употреба особено за машини, които работят с
монети, и могат да объркат ползвателите по отношение
на истинността на тези монети. Негодните монети следва
да бъдат изтеглени от обращение. Поради това са необ
ходими общи правно обвързващи правила за държавитечленки за обработката и възстановяването на стойността
на негодни за обращение евро монети.

(5)

За координиране на прилагането на процедурите за уста
новяване на истинността, подробните изисквания за
изпитание и обучение за установяване на истинността на
монетите, както и техническите параметри за проверката
на негодните за обращение евро монети и други
разпоредби за практическо прилагане следва допъл
нително да бъдат определени от Европейския технически
и научен център (ЕТНЦ), създаден с Решение 2005/37/ЕО
на Комисията (5), след консултация с експертната група по
фалшифициране на монети, посочена в същото решение.

(6)

За да се даде възможност за постепенно адаптиране към
разпоредбите на настоящия регламент на съществуващата
система от правила и практики на държавите-членки, те
следва да могат, за тригодишен преходен период до
31 декември 2014 г., да предоставят дерогации относно
видовете машини за обработка на монети, които да се
използват за установяване на истинността на евро
монетите, както и за броя на тези машини, които да
бъдат проверявани ежегодно.

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна
банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

(2)

С Регламент (ЕС) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни
2001 г. за определяне на необходимите мерки за
защита на еврото срещу фалшифициране (3) се изисква
от кредитните институции и, в рамките на разплаща
телната им дейност, от доставчиците на разплащателни
услуги и от всички други институции, участващи в обра
ботката и разпространението на евро банкноти и монети,
които са получили и възнамеряват да върнат в обращение,
да проверят тяхната истинност и да открият фалшифи
катите.

С препоръка на Комисията 2005/504/ЕС от 27 май
2005 г. относно установяване на истинността на евро
монетите и обработката на негодни за обращение евро
монети (4) се определят препоръчителните практики за
установяване на истинността на евро монетите и обра
ботката на негодни за обращение евро монети. Липсата
на задължителна обща рамка за установяване на истин

(1) ОВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6.
(2) Позиция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
29 ноември 2010 г.
(3) ОВ C 181, 4.7.2001 г., стр. 6.
(4) ОВ C 184, 15.7.2005 г., стр. 60.

(5) ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 73.
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(8)

(9)
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Всеки национален орган, който обработва негодни за
обращение евро монети, следв да има възможност да
прилага такса за обработка съгласно настоящия регламент,
с цел покриване на разходите, свързани с този процес.
Таксите за обработка не следва да се прилагат при
предаване на малки количества негодни за обращение
евро монети. Държавите-членки следва да могат да
предвидят освобождаване от такси за обработка на лица,
които тясно сътрудничат на органите при изтеглянето от
обращение на фалшиви или на негодни за обращение
монети. Държавите-членки следва да могат да приемат
торби и кутии със смесено съдържание от фалшиви и
негодни монети, без да се прилага допълнителна такса,
ако това е от обществен интерес,
Всяка държава-членка следва да въведе санкции,
приложими при нарушения, с цел постигане на еквива
лентност при установяване на истинността на евро
монетите и обработката на негодни за обращение евро
монети на територията на цялата еврозона.
Тъй като целта на настоящия регламент, а именно
ефективно и уеднаквено установяване на истинността на
евро монетите в евро зоната, не може да бъде постигната в
достатъчна степен от държавите-членки поради различия
в техните практики и следователно може да бъде по-добре
постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да
приеме мерки в съответствие с принципа на субсиди
арност, уреден в член 5 от Договора за Европейския
съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност,
уреден в същия член, настоящият регламент не
надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

22.12.2010 г.

в) „определен национален орган“ означава Националният център
за анализ на монети или друг орган, посочен от съответната
държава-членка;
г) „институции“ означава институциите, посочени в член 6,
параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1338/2001,
с изключение на онези, посочени в третото тире от същата
разпоредба;
д) „ЕГФМ“ (експертна група по фалшифициране на монети)
означава експертната група по фалшифициране на монети,
посочена в Решение 2005/37/ЕО.
ГЛАВА II
УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИННОСТТА НА ЕВРО МОНЕТИТЕ

Член 3
Установяване на истинността на евро монетите
1.
Институциите гарантират, че евро монетите, които са
получили и които възнамеряват да върнат в обращение, са
обект на процедура за установяване на тяхната истинност. Те
прилагат това задължение посредством:
а) машини за обработка на монети, включени в списъка за
такива машини, посочен в член 5, параграф 2; или
б) персонал, обучен в съответствие с условията, определени от
държавите-членки.
2.
В резултат от установяването на истинността на всички
евро монети, за които има съмнение, че са фалшиви, както и
на негодните за обращение евро монети се предоставят на определения национален орган.

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
С този регламент се определят процедури, необходими за уста
новяване на истинността на евро монетите и обработката на
негодни за обращение евро монети.

3.
Фалшивите евро монети, предадени на компетентните
държавни органи в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) №
1338/2001, не могат да бъдат предмет на такси за обработка
или на други такси. По отношение на негодните за обращение
евро монети се прилага глава III от настоящия регламент.
Член 4
Изискване за изпитване и машини за обработка на монети

Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „установяване на истинността на евро монетите“ означава
процесът на проверка на истинността и годността за
обращение на евро монетите;
б) „негодни за обращение евро монети“ означава евро монети,
които са истински, но са отхвърлени в процеса на устано
вяване на истинността, или евро монети, чийто вид е
значително променен;

1.
При прилагане на член 3, параграф 1, буква а) инсти
туциите използват единствено видовете машини за обработка,
които успешно са преминали изпитване за откриване на фалши
фикати, проведено от страна на определения национален орган
или от страна на ЕТНЦ, и които при закупуването им са
включени в списъка на интернет страницата, посочена в член
5, параграф 2. Институциите гарантират тези машини редовно да
бъдат настройвани, така че да запазват способността си за
откриване на фалшификати, като се взимат предвид промените,
въведени в списъка, посочен в член 5, параграф 2. Изпитването
за откриване на фалшификати се планира така, че да гарантира,
че машината за обработка на монети е способна да отхвърли
познатите видове фалшиви евро монети и в рамките на
процеса негодните за обращение евро монети, както и всички
други предмети, наподобяващи монети, които не съответстват на
характеристиките на истинските евро монети.
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2.
В рамките на преходен период до 31 декември 2014 г.,
държавите-членки могат да предвидят специфични дерогации от
параграф 1, първо изречение за машини за обработка на монети,
които са били в употреба към 11 януари 2011 г. и които са
доказали способността си за откриване на фалшифицирани евро
монети, негодни за обращение евро монети и други предмети,
наподобяващи монети, които не отговарят на спецификациите на
истинските евро монети, дори ако тези машини не са включени в
списъка, посочен в член 5, параграф 2. Тези дерогации се
приемат след консултации с ЕГФМ.

Член 5
Настройване на машините за обработка на монети
1.
За да могат производителите на машини за обработка на
монети да получат спецификациите, необходими за настрой
ването на техните машини за откриването на фалшиви евро
монети, в съответствие с член 4 изпитването може да бъде
проведено в определения национален орган, ЕТНЦ или - след
двустранно споразумение - в помещенията на производителя.
След успешното преминаване на изпитването на машината за
обработка на монети, на производителя на машината се издава
протокол от изпитването за откриване на фалшификати с копие
до ЕТНЦ.

2.
На своята интернет страница Комисията публикува консо
лидиран списък на всички машини за обработка на монети, за
които ЕТНЦ е получил или изготвил положителен и валиден
протокол от изпитването за откриване на фалшификати.
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назначени за обращение. Държавите-членки полагат усилия да
осигурят проверяването на машините за обработка на монети на
ротационен принцип.

4.
В случай че броят на машините за обработка на монети,
които подлежат на ежегодна проверка в съответствие с параграф
3, е по-голям от броя на машините, функциониращи в дадена
държава-членка, всички машини за обработка на монети,
функциониращи в тази държава-членка, се проверяват ежегодно.

5.
В рамките на преходен период до 31 декември 2014 г.,
държавите-членки могат да решат, след нотифициране на
Комисията, броят на машините за обработка на монети,
подлежащи на ежегодна проверка, да бъде такъв, че обемът на
евро монети, обработени от тези машини в продължение на
същата година, да представлява най-малко 10 % от общия
сборен нетен обем на монетите, емитирани от въпросната
държава-членка от въвеждането на евро монетите до края на
предходната година.

(6)
Като част от годишния контрол държавите-членки
проверяват способността на институциите да удостоверят истин
ността на евро монетите въз основа на:

а) наличието на писмени директиви, в които са предвидени
инструкции относно използването на автоматично оборудване
за обработка на монети или относно ръчното сортиране, в
зависимост от случая;

Член 6
б) разпределянето на подходящи човешки ресурси;

Контрол от страна на държавите-членки
1.
Държавите-членки
настоящия член.

въвеждат

контрола,

предвиден

в

2.
Държавите-членки осъществяват ежегоден контрол на
място в институциите с цел да бъде проверено, посредством
изпитване за откриване на фалшификати, правилното функцио
ниране на представителен брой използвани машини за обработка
на монети. Когато персоналът на институциите следва да
извършва ръчна проверка на истинността на евро монетите,
които да бъдат върнати в обращение, държавите-членки
получават уверение от тези институции, че техният персонал е
надлежно обучен за тази цел.

3.
Броят на машините з обработка на монети, които ежегодно
се проверяват във всяка държава-членка, се определя така, че
обемът на евро монети, обработени с тези машини през
въпросната година, представлява поне 25 % от общия сборен
нетен обем на евро монети, емитирани от въпросната държавачленка от въвеждането на евро монетите до края на предходната
година. Броят на машините за обработка на монети, които
трябва да бъдат проверени, се изчислява въз основа на обема
на трите евро монети с най-високи номинални стойности, пред

в) наличието на писмен план за поддръжка на машините за
обработка на монети, предназначен за запазването на необхо
димото равнище на ефективност;

г) наличието на писмени процедури за предаване на фалшиви
евро монети, негодни за обращение евро монети и на наподобяващи монети предмети, които не отговарят на специфи
кациите за истински евро монети, на определения национален
орган; и

д) наличието на процедури за вътрешен контрол, в които са
описани условията и периодичността на контрола, който се
осъществява от институциите, за да се гарантира, че
центровете им за сортиране и техният персонал спазват
инструкциите, установени в настоящия параграф.

7.
Когато държава-членка констатира неспазване на
настоящия регламент, съответната институция взема необхо
димите мерки за бързо отстраняване на неспазването.
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Член 7
Технически разпоредби
Комисията гарантира, че ЕТНЦ в разумен срок и след
консултация с ЕГФМ определя техническите характеристики за
изпитването за откриване на фалшификати и други разпоредби за
прилагане на практика, като практики на обучение, срока на
валидност на протокола от изпитването за откриване на фалши
фикати, информацията, която следва да се включи в списъка,
посочен в член 5, параграф 2, насоките за контрол, проверки
и одит от страна на държавите-членки, процедурните правила за
отстраняване на несъответствията, както и съответните граници
за приемане на истински монети.

ГЛАВА III
ОБРАБОТКА НА НЕГОДНИ ЗА ОБРАЩЕНИЕ ЕВРО МОНЕТИ

Член 8
Изтегляне и възстановяване на стойността на негодни за
обращение евро монети
1.
Държавите-членки изтеглят от обращение негодните за
обращение евро монети.

2.
Държавите-членки възстановяват стойността или заменят
евро монетите, които са станали негодни поради продължителна
употреба или инцидент или са били отхвърлени в процеса на
установяване на истинността им. Държавите-членки могат да
откажат да възстановят стойността на негодните за обращение
монети, които са били умишлено изменени или изменени по
начин, за който разумно може да се очаква, че ще ги измени,
независимо от възстановяването на стойността на монети,
събрани от благотворителност, като например тези, които са
хвърлени във фонтани.

3.
Държавите-членки гарантират, че след изтеглянето им
негодните за обращение евро монети се унищожават посредством
постоянна физическа деформация, така че тези монети да не
могат да се върнат в обращение или да бъдат предадени за
възстановяване на стойността им.

Член 9
Такси за обработка
1.
Такса в размер на 5 % от номиналната стойност на предадените негодни за обращение евро монети може да бъде
удържана от сумата за възстановяване на стойността им или от
тяхната замяна. В случай че целият сак или кутия с монети е
проверен по реда на член 11, параграф 2, таксата за обработка
може да бъде увеличена с още 15 % от номиналната стойност на
предадените евро монети.

2.
Държавите-членки могат да предвидят общи или частични
освобождавания от такси за обработка в случаи, когато
физически или юридически лица, които предават евро
монетите, сътрудничат отблизо и редовно на определения
национален орган при изтеглянето от обращение на фалшиви
или на негодни за обращение евро монети или когато това осво
бождаване служи на обществения интерес.
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3.
Транспортните и свързаните с тях разходи са за сметка на
физическите или юридическите лица, които предават евро
монетите.
4.
Без да се засяга предвиденото в параграф 2 освобождаване,
за всяка година максималното количество, което се освобождава
от такси за обработка, е един килограм негодни за обращение
монети за всяка номинална стойност, за физическо или
юридическо лице, което предава евро монетите. Ако тази
граница бъде превишена, може да се налага такса за всички
предадени монети.
5.
Когато сред предадените монети има монети, третирани с
химически или други опасни вещества до степен, че може да се
счита, че представляват опасност за здравето на хората, които ги
обработват, към таксите, събирани в съответствие с параграф 1,
се добавя допълнителна такса, равняваща се на 20 % от номи
налната стойност на предадените евро монети.
Член 10
Опаковка на негодни за обращение евро монети
1.
Физическото или юридическото лице, което предава евро
монети за възстановяване на стойността или за замяната им,
сортира монетите по номинална стойност в стандартни сакове
или кутии, както следва:
а) саковете или кутиите съдържат:
i) по 500 монети за всяка от номиналните стойности 2 EUR
и 1 EUR;
ii) по 1 000 монети за всяка от номиналните стойности
0,50 EUR, 0,20 EUR и 0,10 EUR;
iii) по 2 000 монети за всяка от номиналните стойности
0,05 EUR, 0,02 EUR и 0,01 EUR.
iv) за по-малки количества по 100 монети от всяка
номинална стойност;
б) всеки сак или кутия носи информация с данни за идентифи
циране на физическото или юридическото лице, което ги
предава, за съдържаните сума и номинална стойност на
монетите, теглото, дата на опаковка и номера на сака/кутията;
физическото или юридическото лице, което ги предава,
осигурява опаковъчен списък с обобщена информация за
предадените сакове и кутии; когато монетите са третирани с
химически или други опасни вещества, стандартните опаковки
са придружени от писмена декларация, уточняваща
конкретните вещества, които са използвани;
в) Когато общото количество негодни за обращение евро монети
е по-малко от изискваното в точка а), евро монетите се
сортират по номинална стойност и могат да бъдат
предадени в нестандартни опаковки.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да
запазят различните изисквания за опаковка, предвидени в нацио
налните им законодателства към 11 януари 2011 г.
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Член 11
Контрол на негодни за обращение евро монети
1.
Държавите-членки могат да контролират предадените
негодни за обращение евро монети, както следва:
а) обявеното количество се проверява чрез претегляне на всеки
сак или кутия;
б) истинността и външния вид се контролират въз основа на
минимум 10 %-на извадка от предадените монети.
2.
В случай че бъдат открити аномалии, вследствие на
контрола, посочен в параграф 1, или бъдат установени
отклонения от член 10, се проверява целият сак или кутия.
3.
Когато приемането или обработката на евро монети пред
ставлява риск за здравето на лицата, които ги обработват, или
предадените монети не отговарят на стандартите по отношение
на опаковката и етикетирането, държавите-членки могат да
откажат да приемат такива монети,.
Държавите-членки могат да предвидят приемането на мерки по
отношение на физическите или юридическите лица, които са
предали монетите, посочени в първа алинея.
ГЛАВА IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12
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а) видовете и броят на използваните машини за обработка на
монети;
б) местонахождението на всяка машина обработка на монети; и
в) обемът на обработваните монети за всяка машина за
обработка на монети за съответната година и съответната
номинална стойност, най-малко за трите евро монети с найвисоки номинални стойности.
3.
Държавите-членки гарантират, че информацията относно
органите, определени за възстановяването на стойността или за
замяната на евро монетите, и относно специфичните условия
като изискванията за опаковка и таксите се предоставя на подхо
дящите интернет страници и посредством подходящи
публикации.
4.
След анализ на получените доклади на държавите-членки,
Комисията представя годишен доклад на Икономическия и
финансов комитет относно развитието и резултатите във връзка
с процеса на установяване на истинността на евро монетите,
както и за тези, които са негодни за обращение.
5.
До 30 юни 2014 г. Комисията представя на Европейския
парламент и на Съвета доклад за функционирането и резултатите
от настоящия регламент. При необходимост докладът може да
бъде придружен от законодателни предложения за по-детайлно
прилагане или за изменение на настоящия регламент, поспециално по отношение на членове 6 и 8.

Отчитане, обмен на информация и оценка

Член 13

1.
Държавите-членки ежегодно предават на Комисията
доклади за своята дейност по установяване на истинността на
евро монетите. Предадената информация включва броя на извър
шените съгласно член 6, параграф 2 проверки и броя на прове
рените машини за обработка на монети, резултатите от изпи
танията, обема на обработените от тези машини монети, броя
на анализираните евро монети, за които има съмнение, че са
фалшиви, и броя на негодните за обращение евро монети,
чиято стойност е възстановена, както и подробни условия за
всички дерогации, предвидени съгласно член 4, параграф 2
или член 6, параграф 5.

Санкции

2.
За да могат държавите-членки да следят за изпълнението
на настоящия регламент от институциите, последните предоставят най-малко веднъж годишно на държавите-членки, ако
това бъде поискано, най-малко следната информация:

Държавите-членки определят правилата относно санкциите,
които се налагат за нарушения на настоящия регламент, и пред
приемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното
прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални
и с възпиращ ефект.
Член 14
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2012 г., с изключение на Глава III, която
се прилага от деня на влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки,
в съответствие с Договорите.
Съставено в Страсбург на 15 декември 2010 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

O. CHASTEL
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1211/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 декември 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито
граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито
граждани са освободени от това изискване
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият
регламент представлява развитие на разпоредбите на
достиженията на правото от Шенген по смисъла на
Споразумението, сключено от Съвета на Европейския
съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство
Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните
в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на дости
женията на правото от Шенген (3), които попадат в
областта, посочена в член 1, буква Б от Решение
1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно
определени условия по прилагането на посоченото
споразумение (4).

(5)

По отношение на Швейцария настоящият регламент пред
ставлява развитие на разпоредбите на достиженията на
правото от Шенген по смисъла на Споразумението
между Европейския съюз, Европейската общност и Конфе
дерация Швейцария относно асоциирането на Конфе
дерация Швейцария към изпълнението, прилагането и
развитието на достиженията на правото от Шенген (5),
които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и
В от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от
Решение 2008/146/ЕО на Съвета (6).

(6)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент
представлява развитие на разпоредбите на достиженията
на правото от Шенген по смисъла на Протокола между
Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация
Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъеди
няването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението
между Европейския съюз, Европейската общност и Конфе
дерация Швейцария относно асоциирането на Конфе
дерация Швейцария към изпълнението, прилагането и
развитието на достиженията на правото от Шенген,
които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и
В от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от
Решение 2008/261/ЕО на Съвета (7).

(7)

Настоящият регламент представлява развитие на разпо
редбите на достиженията на правото от Шенген, в
които Обединеното кралство не участва в съответствие с
Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г.
относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои
разпоредби от достиженията на правото от Шенген (8);
следователно Обединеното кралство не участва в
неговото приемане и не е обвързано от него, нито от
неговото прилагане.

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а)
от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

(2)

(3)

Съставът на списъците с граждани на трети страни и
територии в приложения I и II към Регламент (ЕО) №
539/2001 на Съвета (2) следва да е и да остане в съот
ветствие с критериите, посочени в съображение 5 от
посочения регламент. Трети страни или територии,
чието положение по отношение на тези критерии се е
променило, следва да бъдат прехвърлени от едното
приложение в другото.

Налагането на изискване за виза на гражданите на Тайван
вече не е оправдано, тъй като по-специално тази
територия не представлява риск за нелегална имиграция
или заплаха за обществения ред в Съюза, както и в свет
лината на външните отношения, в съответствие с
критериите, изложени в съображение 5 от Регламент
(ЕО) № 539/2001. Вследствие на това територията
следва да бъде прехвърлена в приложение II към
посочения регламент. Освобождаването от изискването
за визи следва да се прилага само за притежателите на
паспорти, издадени от Тайван, които съдържат номер на
лична карта.

Северните Мариански острови следва да бъдат заличени
от приложение I към Регламент (ЕО) № 539/2001, тъй
като гражданите на тази територия са, в качеството си на
носители на паспорти на САЩ, граждани на САЩ, които
са включени в приложение II към посочения регламент.

(1) Позиция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
25 ноември 2010 г.
(2) ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L
L

176, 10.7.1999 г., стр. 36.
176, 10.7.1999 г., стр. 31.
53, 27.2.2008 г., стр. 52.
53, 27.2.2008 г., стр. 1.
83, 26.3.2008 г., стр. 3.
131, 1.6.2000 г., стр. 43.
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(9)
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Настоящият регламент представлява развитие на разпо
редбите на достиженията на правото от Шенген, в
които Ирландия не участва в съответствие с Решение
2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г.
относно искането на Ирландия да участва в някои
разпоредби от достиженията на правото от Шенген (1);
следователно Ирландия не участва в неговото приемане
и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.
По отношение на Кипър настоящият регламент пред
ставлява акт, който се основава на достиженията на
правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях
по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъеди
няване от 2003 г.
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1. Приложение I се изменя, както следва:
а) в част 1 се заличават Северните Мариански острови;
б) в част 2 се заличава Тайван.
2. В приложение II се добавя следната част:
„4. ОБРАЗУВАНИЯ И ТЕРИТОРИАЛНИ ВЛАСТИ, КОИТО НЕ СА
ПРИЗНАТИ ЗА ДЪРЖАВИ ОТ ПОНЕ ЕДНА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА:

Тайван (*)
___________
(*) Освобождаването от изискването за виза се прилага само
за притежатели на паспорти, издадени от Тайван, които
съдържат номер на лична карта.“

Настоящият регламент представлява акт, който се
основава на достиженията на правото от Шенген или по
друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4,
параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 2

Член 1
Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва:

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки
в съответствие с договорите.

Съставено в Страсбург на 15 декември 2010 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

O. CHASTEL

(1) ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2010 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

1 100 EUR за годишен
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

770 EUR за годишен
абонамент

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

на 22 официални езика на
ЕС

400 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

300 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език(езици) в
зависимост от конкурса

50 EUR за годишен
абонамент

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.
През 2010 г. CD-ROM форматът ще бъде заменен с DVD формат.

Продажби и абонаменти
Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на
Европейския съюз, може да бъде направен чрез 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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