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I
(Законодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 579/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси
посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и на
Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от
1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

С цел осигуряването и в бъдеще на доброто опазване и
управление на морските ресурси и предвид факта, че е
разумно да се очаква новата законодателна рамка да
започне да се прилага от 1 януари 2013 г., действащите
понастоящем технически мерки следва да продължат да се
прилагат до същата дата.

(4)

Поради това и предвид факта, че временните технически
мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1288/2009,
престават да се прилагат от 1 юли 2011 г., настоящият
регламент следва да бъде изменен, така че техният срок на
прилагане да се удължи до 31 декември 2012 г.

(5)

Риболовните квоти за капрова риба (Caproidae) бяха уста
новени за първи път с Регламент (ЕС) № 57/2011 на
Съвета (5). Поради това е целесъобразно да се поясни, че
е допустим целеви риболов на капровата риба с трални
мрежи с размер на окото от 32 до 54 милиметра. След
ователно приложения I и II към Регламент (ЕО)
№ 850/98 на Съвета (6) следва да бъдат съответно
изменени,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

С Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета (3) се
предвижда удължаване на срока на прилагане на
временните технически мерки, обхванати от приложение
III към Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета (4), като по
този начин се позволява по-нататъшното прилагане на
тези мерки до приемането на постоянни мерки.
Предвид предстоящата реформа на общата политика в
областта на рибарството (ОПОР) и значението на тази
реформа за съдържанието и обхвата на новите
постоянни технически мерки е уместно приемането на
такива мерки да се отложи до установяването на новата
законодателна рамка.

(1) ОВ C 84, 17.3.2011 г., стр. 47.
(2) Позиция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
17 май 2011 г.
(3) ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 6.
(4) Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за
установяване на възможностите за риболов на определени рибни
запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях
условия, приложими във водите на Общността и за корабите на
Общността във води, които подлежат на ограничения на улова
(ОВ L 22, 26.1.2009 г., стр. 1).

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:
1. В таблицата в приложение I се вмъква следната позиция:
„Капрова риба (Caproidae)“ при размер на окото на мрежата
от 32 до 54 mm и минимален процент на целевите видове
90/60.
(5) Регламент (ЕС) № 57/2011 на
установяване на възможностите
запаси и групи от рибни запаси
на ЕС и за корабите на ЕС в
27.1.2011 г., стр. 1).
(6) ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

Съвета от 18 януари 2011 г. за
за риболов на определени рибни
за 2011 г., приложими във водите
някои води извън ЕС (ОВ L 24,
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2. В таблицата в приложение II се вмъква следната позиция:
„Капрова риба (Caproidae)“ при размер на окото на мрежата
от 32 до 54 mm и минимален процент на целевите видове
90 %.
Член 2

24.6.2011 г.

„Най-късно до 30 юни от годината, през която се
изпълнява програмата, заинтересованите държавичленки представят на Комисията предварителен
доклад относно общото количество улов и
изхвърляния от корабите, обхванати от програмата
за присъствие на наблюдатели. Заключителният
доклад за съответната календарна година се
представя най-късно до 1 февруари от годината,
следваща тази календарна година.“,

Регламент (ЕО) № 1288/2009 се изменя, както следва:
— добавя се следната подточка vi):
1. Член 1 се изменя, както следва:
а) в параграф 1 думите „30 юни 2011 г.“ се заменят с думите
„31 декември 2012 г.“;
б) параграф 2 се изменя, както следва:
i) буква а) се изменя, както следва:
— в подточка i) се заличават думите „точка 6.8, втора
алинея“,
— в подточка ii) думите „от 1 януари 2010 г. до
30 юни 2011 г.“ се заменят с думите „от
1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г.“,

„vi) в точка 6.8 втора алинея се заменя със
следното:
„Заинтересованите държави-членки представят
резултатите от изпитванията и експериментите
на Комисията най-късно до 30 септември от
годината, през която са извършени.“ “;
ii) в буква д) се заличават думите „2010 г. и през същия
период на 2011 г.“;
iii) в буква з) се заличава „2010 г.“
2. В член 2 думите „30 юни 2011 г.“ се заменят с думите
„31 декември 2012 г.“

— в подточка iv) думите „30 юни 2011 г.“ се заменят
с думите „31 декември 2012 г.“,

Член 3

— в подточка v) втора алинея се заменя със следното:

Настоящият регламент влиза в сила на седмия 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 Страсбург на 8 юни 2011 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.

24.6.2011 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 580/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за
мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията
(текст от значение за ЕИП)

за по-добро регулиране и като принос към този дебат
Комисията организира обществено допитване относно
целите на политиката за повишаване на мрежовата и
информационната сигурност на равнище на Европейски
съюз, проведено от ноември 2008 г. до януари 2009 г.
През декември 2009 г. в резултат на дебата беше приета
резолюция на Съвета от 18 декември 2009 г. относно
европейски подход на сътрудничество по отношение на
мрежовата и информационната сигурност (5).

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

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

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),

(4)

Като се отчитат резултатите от общественото допитване, се
предвижда да бъде заменен Регламент (ЕО) № 460/2004.

(5)

Една законодателна процедура за реформиране на
Агенцията може да изисква продължително време за
дебат и тъй като мандатът на Агенцията ще изтече на
13 март 2012 г., е необходимо да се приеме удължаване
на срока, което ще даде възможност както за провеждане
на достатъчно дискусии в Европейския парламент и в
Съвета, така и за гарантиране на съгласуваност и прием
ственост.

(6)

Поради това срокът на съществуване на Агенцията следва
да бъде удължен до 13 септември 2013 г.,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

През 2004 г. Европейският парламент и Съветът приеха
Регламент (ЕО) № 460/2004 (3), с който се създава Евро
пейската агенция за мрежова и информационна сигурност
(„Агенцията“).

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
(2)

През 2008 г. Европейският парламент и Съветът приеха
Регламент (ЕО) № 1007/2008 (4) за изменение на
Регламент (ЕО) № 460/2004 по отношение на срока на
съществуване на Агенцията.

Член 27 от Регламент (ЕО) № 460/2004 се заменя със следното:
„Член 27
Срок на съществуване

(3)

От ноември 2008 г. се проведе обществен дебат относно
общата насока на европейските усилия за по-голяма
мрежова и информационна сигурност, включващ дебат и
за Агенцията. В съответствие със стратегията на Комисията

(1) ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 35.
(2) Позиция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
27 май 2011 г.
(3) ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1.
(4) ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 1.

Агенцията се създава от 14 март 2004 г. за период от девет
години и шест месеца.“

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.
(5) ОВ C 321, 29.12.2009 г., стр. 1.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Страсбург на 8 юни 2011 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.

24.6.2011 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 581/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 8 юни 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски
преференции за Република Молдова
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Икономиката на Молдова е силно засегната от неблаго
приятното въздействие на световната финансова и иконо
мическа криза. Лозаро-винарският сектор осигурява
заетост на около 300 000 работници, а износът на вино
е важен източник на търговски приходи.

(5)

С цел подпомагане на усилията на Молдова, в съот
ветствие с ЕПС и Източното партньорство и с цел осигу
ряване на привлекателен и надежден пазар за износа на
вино на Молдова се предлага увеличаване на същест
вуващата тарифна квота за вино за 2011 г. от 100 000
хектолитра на 150 000 хектолитра, за 2012 г. — от
120 000 хектолитра на 180 000 хектолитра, и от 2013
г. нататък — на 240 000 хектолитра годишно.

(6)

Регламент (ЕО) № 55/2008 се прилага до 31 декември
2012 г.

(7)

Започването на преговори за бъдеща ЗВЗСТ между Съюза
и Молдова е обща цел за двете страни, при условие че
Молдова докаже своята готовност да договори и да
гарантира във времето въздействието от подобно амби
циозно начинание. За осигуряване на достатъчно време
за подходящата подготовка и договарянето на ЗВЗСТ е
необходимо да се удължи срокът на действие на
Регламент (ЕО) № 55/2008 и след 31 декември 2012 г.

(8)

Решението за удължаване на срока на действие на
Регламент (ЕО) № 55/2008 следва да бъде взето
достатъчно време преди изтичането на срока на
действие, за да могат икономическите оператори на
Молдова да разполагат на достатъчно ранен етап с
прозрачен и предвидим търговски режим за техния
износ в Съюза след 31 декември 2012 г. Поради това
срокът на действие на посочения регламент следва да се
удължи до 31 декември 2015 г.

(9)

Предвид придобития опит по прилаганата понастоящем
схема за АТП и с цел оказване на по-нататъшна
подкрепа за развитието на икономиката на Молдова и
за процеса на регулаторно сближаване, водещо до сбли
жаване с нормативните актове и стандартите на Съюза в
контекста на Източното партньорство, е целесъобразно да
бъде преразгледан размерът на тарифните квоти за някои
от продуктите, обхванати от настоящите АТП.

(10)

За да се гарантира спазването на международните
задължения на Съюза, преференциите, включени в
настоящия регламент, следва да зависят от удължаването
на срока или подновяването на съществуващото освобож
даване от задълженията в рамките на Световната търговска
организация, получено от Съюза.

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 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)

Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета (2) влезе в сила на
31 януари 2008 г. и се прилага от 1 март 2008 г. С този
регламент се въвежда специфична схема на автономни
търговски преференции (АТП) за Република Молдова
(наричана по-нататък „Молдова“). Със схемата се пре
доставя свободен достъп до пазара на Съюза на всички
продукти с произход от Молдова, с изключение на
определени селскостопански продукти, изброени в
приложение I към регламента, за които са предвидени
ограничени отстъпки под формата на освобождаване от
мита в рамките на тарифните квоти или на намаляване
на митата.

Молдова е приела амбициозна програма за политическо
асоцииране и по-нататъшна икономическа интеграция със
Съюза в рамките на Европейската политика за съседство
(ЕПС), плана за действие ЕС—Молдова по ЕПС и
Източното партньорство. През януари 2010 г. започнаха
преговори за ново споразумение за асоцииране. Молдова
отбелязва също така голям напредък по отношение на
регулаторното сближаване, водещо до сближаване с
нормативните актове и стандартите на Съюза, в подго
товката на бъдещите преговори за задълбочена и всеоб
хватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между Съюза и
Молдова в рамките на бъдещото споразумение за
асоцииране.

Всяка година от началото на прилагането на Регламент
(ЕО) № 55/2008 тарифната квота за вино се усвояваше
напълно месеци преди края на съответната година.

(1) Позиция на Европейския парламент от 24 март 2011 г. (все още
непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
27 май 2011 г.
(2) ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.
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Официален вестник на Европейския съюз

Следователно Регламент (ЕО) № 55/2008 следва да бъде
съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 55/2008 се изменя, както следва:

24.6.2011 г.

Преференциите спират да се прилагат от деня, в който осво
бождаването вече не се прилага.

Достатъчно време преди тази дата Комисията публикува в
Официален вестник на Европейския съюз известие с цел
информиране на операторите и компетентните органи за
това. В известието се посочват предвидените в настоящия
регламент преференции, които вече не се прилагат, и датата,
от която те спират да се прилагат.“

1. В член 16 втора алинея се заменя със следното:
„Прилага се до 31 декември 2015 г.
Преференциите, предвидени в настоящия регламент, спират да
се прилагат изцяло или частично, ако не бъдат разрешени
изцяло или частично чрез освобождаване, предоставено от
Световната търговска организация.

2. Таблица 1 в приложение I се заменя с таблицата, която се
съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на седмия 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 Страсбург на 8 юни 2011 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

J. BUZEK

GYŐRI E.

„Пореден номер

09.0504

Код по КН

от 0201 до 0204

2008 г. (1)

2009 г. (1)

2010 г. (1)

2011 г. (1)

2012 г. (1)

2013 г. (1)

2014 г. (1)

2015 г. (1)

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

Меса и карантии, годни за консумация, от
домашни птици от позиция 0105, пресни,
охладени или замразени, различни от тлъст
черен дроб от подпозиция 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Месо и карантия от животни от рода на свинете
или от животни от рода на едрия рогат добитък,
годни за консумация, осолени или в саламура,
сушени или пушени; брашна и храни от месо и
карантия от домашни свине или от животни от
рода на едрия рогат добитък

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

120 (3)

(2 )

(2 )

(2 )

(2 )

(2 )

(2)

(2)

300 (2)

09.4210

от 0401 до 0406

Мляко и млечни продукти

09.0507

0407 00

Птичи яйца с черупки

ex 0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци,
различни от негодните за консумация от човека

200

200

300

300

300

300

300

09.0509

1001 90 91
1001 90 99

Лимец за други цели (освен лимец за посев),
мека пшеница и смес от пшеница и ръж

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

65 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Ечемик

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

60 000 (2)

09.0511

1005 90

Царевица

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

45 000 (2)

50 000 (2)

55 000 (2)

(2 )

(2 )

(2 )

(2 )

(2 )

(2)

(2)

600 (2)

09.0512

1601 00 91 и
1601 00 99
ex 1602

09.0513

1701 99 10

09.0514

2204 21 и
2204 29

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии
или кръв; приготвени храни на базата на тези
продукти

500

500

600

600

600

600

600

Други приготвени храни и консерви от месо,
карантии или кръв:
— от птици от вида Gallus domesticus, без
топлинна обработка,
— от домашни свине,
— от животни от рода на едрия рогат добитък,
необработени топлинно
Бяла захар
Вино от прясно грозде, различно от пенливо
вино

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

34 000 (2)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

240 000 (4)

60 000

70 000

80 000

150 000

180 000

240 000

240 000

Официален вестник на Европейския съюз

ex 0207
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Прясно, охладено или замразено месо от
животни от рода на едрия рогат добитък,
свинете, овцете и козите

09.0505

09.0508

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

Описание

24.6.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

От 1 януари до 31 декември, с изключение на 2008 г., за която тарифните квоти се прилагат от първия ден на прилагане на регламента до 31 декември.
Тонове (нето тегло).
Милиони бройки.
Хектолитри.“
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ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2011 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 DVD

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
DVD (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), DVD, едно
издание 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 едно общо многоезиково DVD.
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
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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