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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1292/2011 НА КОМИСИЯТА
от 9 декември 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 718/2007 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на
Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)
сочи, че предприсъединителната помощ, плащана от
Комисията на държавите, ползващи се от нея по
разделите за развитие на човешките ресурси и за
развитие на селските райони, трябва да бъде увеличена,
а разпоредбите трябва да се приведат в съответствие с
разпоредбите, прилагани към предприсъединителната
помощ по раздел регионално развитие.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от
17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ (ИПП) (1) (Регламентът за ИПП), и по-специално
член 3, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 718/2007 на Комисията от 12 юни
2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на
Съвета за създаване на Инструмент за предприсъеди
нителна помощ (ИПП) (2) се съдържат подробни правила
за прилагането на Регламента за ИПП.

(5)

Разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Комитета за ИПП,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 718/2007 се изменя, както следва:

1. В член 34, параграф 3 буква д)се заменя със следното:
(2)

(3)

(4)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 718/2007 относно
допустимостта на оперативните разходи следва да бъдат
приведени в съответствие с рамковите споразумения,
сключени с международни организации.
В специфичните разпоредби на раздела за трансгра
ничното сътрудничество клаузата за дерогация по
отношение на допустимостта на оперативните разходи
следва да бъде приведена в съответствие с клаузата по
отношение на раздела за подпомагането на прехода и
институционалното изграждане.
В специфичните разпоредби на разделите относно
развитието на човешките ресурси и развитието на
селските райони в членове 160 и 188 от Регламент
(ЕО) № 718/2007 се посочват условията за изплащане
на предприсъединително финансиране за развитие на
човешките ресурси и за развитие на селските райони.
Опитът, придобит при прилагането на тези правила,

(1) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
(2) ОВ L 170, 29.6.2007 г., стр. 1.

„д) оперативни разходи, освен когато не е предвидено друго в
рамковите споразумения с международни организации;“

2. В член 89, параграф 3 се добавя следната алинея:

„оперативните разходи, включително разходите за наем,
свързани изключително с периода на съфинансиране на
операцията, може да бъдат счетени за допустими в зависимост
от случая.“

3. В член 160 параграф 3 се заменя със следното:

„3.
В допълнение към разпоредбите на член 42
плащанията за авансово финансиране възлизат на 30 % от
участието на Европейския съюз за последните три години
от съответната програма и се извършват, след изпълнение на
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„1.
За целите на този раздел плащанията на авансовото
финансиране може да достигат до 30 % от участието на Евро
пейския съюз за последните три години от съответната
програма. Авансовото финансиране може да бъде изплатено
на две или повече вноски в зависимост от предоставените
бюджетни кредити.“

условията, посочени в член 42, параграф 1. Ако е необ
ходимо, по отношение на предоставянето на поети
бюджетни задължения авансовото финансиране може да
бъде извършено на две вноски.“

4. Член 160, параграф 4 се заличава.

5. В член 188 параграф 1 се заменя със следното:

13.12.2011 г.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

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

Съставено в Брюксел на 9 декември 2011 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

13.12.2011 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2011 НА КОМИСИЯТА
от 9 декември 2011 година
за забрана на улова на стопанска риба в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага
на държавите-членки на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на правилата на
общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално
член 36, параграф 2 от него,

Член 1
Изчерпване на квотата
Квотата за улов на посочения в приложението към настоящия
регламент рибен запас, отпусната за 2011 г. на определените в
същото приложение държави-членки, се счита за изчерпана от
датата, указана в приложението.

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

С Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари
2011 г. за установяване на възможностите за риболов
на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за
2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите
на ЕС в някои води извън ЕС (2), се определят квотите за
2011 г.
Според получената от Комисията информация с улова на
посочения в приложението към настоящия регламент
рибен запас от страна на съдове, които плават под флага
на определените в приложението държави-членки или са
регистрирани на тяхна територия, е изчерпана отпуснатата
за 2011 г. квота.
Следователно е необходимо да се забрани риболовната
дейност за посочения рибен запас,

Член 2
Забрани
Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението
към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове, които
плават под флага на определените в приложението държавичленки или са регистрирани на тяхна територия, считано от
указаната в приложението дата. По-специално се забраняват
задържането на борда, преместването, трансбордирането или
разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепо
сочените плавателни съдове след посочената дата.
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на 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 9 декември 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция
„Морско дело и рибарство“

(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№

81/T&Q

Държава-членка

Европейски съюз — всички държави-членки

Рибен запас

I/F/04-N.

Вид

Стопанска риба

Зона

Норвежки води от зона IV

Дата

29.11.2011 г.

13.12.2011 г.

13.12.2011 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1294/2011 НА КОМИСИЯТА
от 12 декември 2011 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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 за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците
и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално
член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:
в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от
многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна
на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни
за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A
към същия регламент,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент
2011 година.

влиза

в

сила

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

Съставено в Брюксел на 12 декември 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

на

13

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

59,7
61,1
80,5
99,6
75,2

0707 00 05

EG
TR
ZZ

170,1
163,9
167,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

40,8
146,0
93,4

0805 10 20

AR
BR
TR
ZA
ZZ

38,9
41,5
51,8
55,2
46,9

0805 20 10

MA
ZZ

70,2
70,2

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

IL
TR
ZZ

77,0
78,2
77,6

0805 50 10

TR
ZZ

57,8
57,8

0808 10 80

CA
CL
CN
US
ZA
ZZ

109,9
90,0
71,1
118,2
80,2
93,9

0808 20 50

CN
ZZ

54,2
54,2

(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“.

13.12.2011 г.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 30 ноември 2011 година
за изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за
Ирландия от страна на Съюза
(2011/827/ЕС)
сектора на кооперативните банки да бъде удължен до
края на второто тримесечие на 2012 г., за да може да
се проведе изчерпателна консултация със заинтересо
ваните страни. Междувременно властите ще обърнат
внимание на слабостите в най-пострадалите кооперативни
банки, като защитят влоговете, за да се гарантира финан
совата стабилност.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от
11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за
финансово стабилизиране (1), и по-специално член 3, параграф
2 от него,

(5)

Ирландските власти поискаха отлагане на срока за
изготвяне на предвиденото законодателство за финан
совата отговорност, което ще въведе в сила последните
подобрения на Пакта за стабилност и растеж, за края
на първото тримесечие на 2012 г., за да могат да се
проведат подробни дискусии със заинтересованите страни.

(6)

Предвид това развитие Решение
2011/77/ЕС следва да бъде изменено,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

(2)

По искане на Ирландия Съветът предостави финансова
помощ
на страната (Решение за
изпълнение
2011/77/ЕС (2)) в подкрепа на една амбициозна
програма за икономически и финансови реформи, чиято
цел е възстановяване на доверието, връщане на
устойчивия икономически растеж и осигуряване на
финансова стабилност в Ирландия, еврозоната и Съюза.

Съгласно член 3, параграф 9 от Решение за изпълнение
2011/77/ЕС Комисията извърши заедно с Международния
валутен фонд и Европейската централна банка (ЕЦБ)
четвъртия преглед на напредъка на ирландските власти
за изпълнение на договорените мерки, както и на ефек
тивността и икономическото и социалното въздействие на
тези мерки.

(3)

Остатъчната нужда на Bank of Ireland от финансиране
намаля от 500 млн. евро на 350 млн. евро поради допъл
нителни операции по управление на пасивите и приходи
от прекратяване на договори за хеджиране, свързани с
инструменти на подчинения дълг.

(4)

Ирландските власти поискаха срокът за изготвяне на зако
нодателството за укрепване на регулаторната рамка на

(1) ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.
(2) ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34.

за

изпълнение

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Член 3 от Решение за изпълнение 2011/77/ЕС се изменя, както
следва:

1. В параграф 7 буква ж) се заменя със следното:

„ж) рекапитализацията на ирландските банки до края на юли
2011 г. (предмет на съответна корекция с оглед очак
ваните продажби на активи и операции по управление
на пасивите в случаите на Irish Life & Permanent и Bank
of Ireland) в съответствие с констатациите на анализите
за 2011 г. на ликвидността и капитала съгласно пруден
циалните изисквания, както бе съобщено от Ирландската
национална банка на 31 март 2011 г. За да стане
възможно по-нататъшното разпределяне на тежестта,
последният етап от рекапитализацията на Bank of
Ireland в размер на 0,35 млрд. евро ще бъде завършен
до края на 2011 г. и всяка по-нататъшна рекапита
лизация на Irish Life & Permanent ще бъде завършена
след продажбата на застрахователната ѝ дейност.“

2. В параграф 7 букви д) и п) се заличават.
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3. В параграф 8 се добавят следните букви:
„г) внасяне в националния парламент (Oireachtas) на законо
проекти за подпомагане на популярните банки чрез построга нормативна уредба, включваща изисквания за поефективно управление и регламентиране;
д) приемане на мерки за засилване на надеждна бюджетна
стратегия и за укрепване на бюджетната рамка. Ирландия
приема и прилага фискални правила, според които
всякакви допълнителни извънредни приходи в периода
2011—2015 г. се използват за намаляването на
дефицита и дълга. Ирландия ще приеме закон за
фискалната отговорност, включващ разпоредби за
средносрочна бюджетна рамка с обвързващи много
годишни тавани на разходите във всяка област и
фискални правила, и ще гарантира независимостта на
бюджетния консултативен съвет. Това се извършва
при отчитане на преразгледаните реформи за иконо

13.12.2011 г.

мическо управление на равнището на Съюза и като се
доразвиват вече започнатите реформи.“
Член 2
Адресат на настоящото решение е Ирландия.
Член 3
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на
Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.
За Съвета
Председател
J. VINCENT-ROSTOWSKI

13.12.2011 г.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 5 декември 2011 година
за назначаване на шестима членове от Нидерландия и шестима заместник-членове от Нидерландия
в Комитета на регионите
(2011/828/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 305 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Нидер
ландия,
като има предвид, че:
(1)

(2)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът
и
Решение
прие
Решение
2009/1014/ЕС (1)
2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместникчленове на Комитета на регионите за периода от
26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.
След изтичането на мандата на г-н Sipke SWIERSTRA, г-н
Léon FRISSEN, г-жа Rinske KRUISINGA, г-н Dick
BUURSINK, г-жа Karla PEIJS и г-жа Lenie DWARSHUISVAN DE BEEK се освободиха шест места за членове на
Комитета на регионите. След изтичането на мандата на
г-н René VAN DIESSEN, г-н Sjoerd GALEMA, г-н Martin
JAGER и г-н Joop BINNEKAMP се освободиха четири места
за заместник-членове на Комитета на регионите. След
назначаването на г-н W.B.H.J. VAN DE DONK и г-н Co
VERDAAS за членове на Комитета на регионите ще се
освободят две места за заместник-членове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а
именно до 25 януари 2015 г.:
а) за членове:
— г-жа A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde (член на
Изпълнителния съвет) на провинция Flevoland,
— г-н dr. J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde (член на Изпълни
телния съвет) на провинция Gelderland,
— г-н mr. P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde (член
на Изпълнителния съвет) на провинция Groningen,

(1) ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.
(2) ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

— г-н prof. dr. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris
van de Koningin (комисар на кралицата) на провинция
Noord-Brabant,
— г-жа W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde (член на Изпълни
телния съвет) на провинция Overijssel,
— г-н drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde (член на Изпъл
нителния съвет) на провинция Utrecht;
както и
б) за заместник-членове:
— г-н H. (Henk) BRINK, gedeputeerde (член на Изпълнителния
съвет) на провинция Drenthe,
— г-жа S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde (член на Изпъл
нителния съвет) на провинция Fryslân,
— г-н drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de
Koningin (комисар на кралицата) на провинция Limburg,
— г-жа drs. E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde (член на Изпъл
нителния съвет) на провинция Noord-Holland,
— г-н drs. B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde (член на Изпълни
телния съвет) на провинция Zeeland,
— г-н mr. drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde
(член на Изпълнителния съвет) на провинция ZuidHolland.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2011 година.
За Съвета
Председател
W. PAWLAK
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 8 декември 2011 година
за изменение на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване
от устройства с малък обсег на действие
(нотифицирано под номер C(2011) 9030)
(текст от значение за ЕИП)

(2011/829/ЕС)
низираните технически условия за устройства с малък
обсег на действие, съдържащи се в Решение 2006/771/ЕО,
като бе заменено приложението към него.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната
рамка на политиката за радиочестотния спектър в Европейската
общност (Решение за радиочестотния спектър) (1), и поспециално член 4, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
Решение 2006/771/ЕО на Комисията
хармонизира
техническите условия за използване на радиочестотния
спектър от множество разнообразни устройства с малък
обсег на действие, включително за приложения като
алармени системи, локално съобщително оборудване,
устройства за отваряне на врати, медицински имплантати
и интелигентни транспортни системи. Устройствата с
малък обсег на действие са основно продукти за
масовия пазар и/или преносими продукти, които лесно
могат да бъдат пренасяни и използвани трансгранично;
поради това различията в условията за достъп до
спектъра пречат на тяхното свободно движение,
увеличават производствените разходи по тях и създават
риск от вредни взаимни радиосмущения с други радио
приложения и радиослужби.

В своя доклад от март 2011 г. (6), представен в отговор на
горепосочения мандат, CEPT посъветва Комисията да
измени редица технически аспекти в приложението към
Решение 2006/771/ЕО.

(6)

Поради това приложението към Решение 2006/771/ЕО
следва да бъде съответно изменено.

(7)

Оборудването, функциониращо в съответствие с
условията, определени в настоящото решение, следва да
е съобразено и с Директива 1999/5/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радио
навигационното оборудване и далекосъобщителното
крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното
съответствие (7), за да използва спектъра ефективно, така
че да се избегнат вредни радиосмущения, което се доказва
или чрез съответствие с хармонизирани стандарти, или
чрез прилагане на алтернативни процедури за оценяване
на съответствието.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот
ветствие със становището на Комитета по радиочестотния
спектър,

(2)

(1)

В резултат на бързите промени в технологиите и общест
вените нужди могат да се появят нови приложения на
устройствата с малък обсег на действие. Това налага
редовно актуализиране на условията за хармонизиране
на радиочестотния спектър.

(2)

На 5 юли 2006 г. Комисията предостави постоянен
мандат на Европейската конференция по пощи и далеко
съобщения (CEPT), съгласно член 4, параграф 2 от
Решение № 676/2002/ЕО, да актуализира приложението
към Решение 2006/771/ЕО в отговор на технологичното
и пазарното развитие в областта на устройствата с малък
обсег на действие.

(3)

(3),

С решения 2008/432/ЕО
2009/381/ЕО
и
2010/368/ЕС (5) на Комисията вече бяха изменени хармо

(4)

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

(5)

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L

108,
312,
151,
119,
166,

24.4.2002 г., стр. 1.
11.11.2006 г., стр. 66.
11.6.2008 г., стр. 49.
14.5.2009 г., стр. 32.
1.7.2010 г., стр. 33.

(4 )

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение 2006/771/ЕО се заменя с текста на
приложението към настоящото решение.
Член 2
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2011 година.
За Комисията
Neelie KROES

Заместник-председател

(6) Доклад 38 на CEPT, RSCOM 11-17.
(7) ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Хармонизирани радиочестотни ленти и технически параметри за устройства с малък обсег на действие

Вид устройство с
малък обсег на
действие

Неспецифични
устройства
с
малък обсег на
действие (5)

Радиочестотна лента (1)

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

6 765—6 795 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

13,553—13,567 MHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

26,957—27,283 MHz

10 mW ефективна
излъчена мощност
(e.r.p.),
съот
ветстваща на 42
dΒμΑ/m на 10
метра

Изключват се видео
приложенията

1 юни 2007 г.

40,660—40,700 MHz

10 mW e.r.p.

Изключват се видео
приложенията

1 юни 2007 г.

433,050—434,040 (6)
MHz

1 mW e.r.p.

Разрешени са гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията

Изключват се аудиои видеоприложения

1 ноември
2010 г.

10 mW e.r.p.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения,
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

1 mW e.r.p.

Разрешени са гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията

Изключват се аудиои видеоприложения

1 ноември
2010 г.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 100 %, при канално
отстояние до 25 kHz

Изключват се аудиои видеоприложения

1 ноември
2010 г.

434,040–434,790 (6)
MHz

и – 13dBm/10 kHz
плътност
на
мощността
при
модулация
с
широчина
на
честотната
лента,
по-голяма
от
250 kHz

и –13dBm/10 kHz
плътност
на
мощността
при
модулация
с
широчина
на
честотната
лента,
по-голяма
от
250 kHz
10 mW e.r.p.

Разрешени са гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията

L 329/12

Вид устройство с
малък обсег на
действие

Неспецифични
устройства
с
малък обсег на
действие
(продължение)
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Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)
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Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

863,000—865,000
MHz

25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 0,1 % на коефи
циента на запълване (7)

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

865,000—868,000
MHz

25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 1 % на коефициента
на запълване (7)

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

868,000—868,600
MHz

25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 1 % на коефициента
на запълване (7)

Аналоговите видео
приложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

868,700—869,200
MHz

25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 0,1 % на коефи
циента на запълване (7)

Аналоговите видео
приложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

869,400—869,650 (6)
MHz

500 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 10 % на коефи
циента на запълване (7)

Аналоговите видео
приложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

Каналното отстояние трябва да бъде
25 kHz с изключение на случая, в
който цялата лента може да бъде
използвана и като един канал за високос
коростно предаване на данни
25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 0,1 % на коефи
циента на запълване (7)
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Вид устройство с
малък обсег на
действие

Неспецифични
устройства
с
малък обсег на
действие
(продължение)

Системи
за
широколентов
пренос
на
данни

BG

Радиочестотна лента (1)

869,700–870,000 (6)
MHz

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

L 329/13

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

5 mW e.r.p.

Разрешени са гласови приложения със
съвременни методи за ограничаване на
радиосмущенията

Изключват се аудиои видеоприложения

1 юни 2007 г.

25 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 1 % на коефициента
на запълване (7)

Изключват
се
аналогови аудиопри
ложения
освен
гласовите.
Анало
говите
видеопри
ложения
се
изключват

1 ноември
2010 г.

2 400—2 483,5 MHz

10 mW еквива
лентна изотропно
излъчвана мощност
(e.i.r.p)

1 юни 2007 г.

5 725—5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

1 юни 2007 г.

24,150—24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 октомври
2008 г.

61,0—61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 октомври
2008 г.

122—123 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 юни 2012 г.

244—246 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 юни 2012 г.

2 400—2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.
и
100
mW/100 kHz
спектрална
плътност на e.i.r.p.
при използване на
модулация
със
скокообразно
изменение
на
честотата,
10
mW/MHz
спектрална
плътност на e.i.r.p.
при използване на
други видове моду
лация

57,0—66,0 GHz

Алармени
системи

Официален вестник на Европейския съюз

868,600—868,700
MHz

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО

и 13 dBm/MHz
спектрална
плътност на e.i.r.p.

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО

10 mW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz

40 dBm e.i.r.p.

Цялата радиочестотна лента може да бъде
използвана и като един канал за високос
коростно предаване на данни

1 ноември
2009 г.

Изключва
използване
фиксирани
съоръжения
открито

се
на

1 ноември
2010 г.

на

1 октомври
2008 г.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 1,0 %
869,250—869,300
MHz

10 mW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz
Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 0,1 %

1 юни 2007 г.

BG

L 329/14

Вид устройство с
малък обсег на
действие

Алармени
системи
социални
нужди (8)

за

Индуктивни
приложения (9)

Радиочестотна лента (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

Канално отстояние: 25 kHz

13.12.2011 г.

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

1 октомври
2008 г.

869,300—869,400
MHz

10 mW e.r.p.

869,650—869,700
MHz

25 mW e.r.p.

869,200—869,250
MHz

10 mW e.r.p.

9,000—59,750 kHz

72 dΒμΑ/m на 10
метра

1 ноември
2010 г.

59,750—60,250 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2007 г.

60,250—74,750 kHz

72 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

74,750—75,250 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

75,250—77,250 kHz

72 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

77,250—77,750 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

77,750—90 kHz

72 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

90—119 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

119—128,6 kHz

66 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

128,6—129,6 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

129,6—135 kHz

66 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

135—140 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2012 г.

140—148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

148,5—5 000 kHz

–15 dBμА/m на
10 m във всяка
честотна лента с
широчина 10 kHz

1 октомври
2008 г.

За определени радио
честотни
ленти,
споменати по-долу, са
валидни
по-големи
стойности на напрегна
тостта на полето и
допълнителни
огра
ничения за използване:

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 1,0 %
Канално отстояние: 25 kHz

1 юни 2007 г.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %
Канално отстояние: 25 kHz

1 юни 2007 г.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 0,1 %

Освен
това
за
системи, работещи
с широчина на
честотната
лента,
по-голяма
от
10 kHz, сумарната
напрегнатост
на
полето е – 5
dΒμΑ/m на 10
метра

13.12.2011 г.

Вид устройство с
малък обсег на
действие

Индуктивни
приложения
(продължение)

BG

Радиочестотна лента (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

400—600 kHz

–8 dΒμΑ/m на 10
метра

3 155—3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

5 000—30 000 kHz

–20 dBμА/m на
10 m във всяка
честотна лента с
широчина 10 kHz

1 октомври
2008 г.

За определени радио
честотни
ленти,
споменати по-долу, са
валидни
по-големи
стойности на напрегна
тостта на полето и
допълнителни
огра
ничения за използване:

Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само
за
прило
женията за радио
честотна
иденти
фикация (RFID) (10)

1 октомври
2008 г.

Освен
това
за
системи, работещи
с широчина на
честотната
лента,
по-голяма
от
10 kHz, сумарната
напрегнатост
на
полето е – 5
dΒμΑ/m на 10
метра

6 765—6 795 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2007 г.

7 400—8 800 kHz

9 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

10 200—11 000 kHz

9 dΒμΑ/m на 10
метра

1 октомври
2008 г.

13 553—13 567 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

1 юни 2007 г.

60 dΒμΑ/m на 10
метра

Активни меди
цински
имплантати (12)

L 329/15

Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за приложения
за радиочестотната
идентификация
(RFID) (10) и елек
тронното
наблюдение
на
предмети (EAS) (11)

26 957—27 283 kHz

42 dΒμΑ/m на 10
метра

9—315 kHz

30 dΒμΑ/m на 10
метра

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

30,0—37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

402—405 MHz

25 μW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz

1 октомври
2008 г.

1 октомври
2008 г.

Отделните
предаватели
могат
да
комбинират съседни канали за увели
чаване широчината на честотната лента
до 300 kHz

1 октомври
2008 г.
Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за свръхма
ломощни импланта
тируеми медицински
мембрани
за
измерване на кръвно
налягане

1 ноември
2010 г.

1 ноември
2009 г.

L 329/16

Вид устройство с
малък обсег на
действие

BG

Радиочестотна лента (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

13.12.2011 г.

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

С цел да се гарантира съвместимост на
работата с другите потребители, и поспециално
с
метеорологичните
радиосонди, могат да бъдат използвани
и други методи за достъп до спектъра и
за ограничаване на радиосмущенията,
включително
честотни
ленти
с
широчина над 300 kHz, при условие че
те осигуряват експлоатационни пока
затели, поне еквивалентни на тези за
методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с
Директива 1999/5/ЕО
Активни меди
цински
имплантати и
свързани с тях
периферни
устройства (13)

401—402 MHz

25 μW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz

1 ноември
2010 г.

Отделните
предаватели
могат
да
комбинират съседни канали за увели
чаване широчината на честотната лента
до 100 kHz.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 0,1 % на коефи
циента на запълване (7)
405—406 MHz

25 μW e.r.p.

Канално отстояние: 25 kHz

1 ноември
2010 г.

Отделните
предаватели
могат
да
комбинират съседни канали за увели
чаване широчината на честотната лента
до 100 kHz.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО. Като
алтернатива може да се използва и
максимална стойност 0,1 % на коефи
циента на запълване (7)
Имплантируеми
устройства
за
животни (14)

315—600 kHz

– 5 dΒμΑ/m at 10m

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

12,5—20,0 MHz

– 7 dBμА/m на
10m във всяка
честотна лента с
широчина
от
10 kHz

Максимална стойност на коефициента на
запълване (7): 10 %

Маломощни FM
предаватели (15)

87,5—108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Канално отстояние до 200 kHz

Безжични
аудиопри
ложения (16)

863—865 MHz

10 mW e.r.p.

1 ноември
2010 г.

Приложения за
радиоопре
деляне (17)

2 400—2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

1 ноември
2009 г.

1 ноември
2010 г.
Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за приложения
на закрито

1 ноември
2010 г.

1 ноември
2010 г.

13.12.2011 г.

Вид устройство с
малък обсег на
действие

BG

Радиочестотна лента (1)

Официален вестник на Европейския съюз

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

Други ограничения за
използването (4)

Срок за изпълнение

17,1—17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

4,5—7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

1 ноември
2009 г.

8,5—10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

1 ноември
2009 г.

24,05—27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

1 ноември
2009 г.

57,0—64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

1 ноември
2009 г.

75,0—85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

1 ноември
2009 г.

26 990—27 000 kHz

100 mW e.r.p.

1 ноември
2009 г.

27 040—27 050 kHz

100 mW e.r.p.

1 ноември
2009 г.

27 090—27 100 kHz

100 mW e.r.p.

1 ноември
2009 г.

27 140—27 150 kHz

100 mW e.r.p.

1 ноември
2009 г.

27 190—27 200 kHz

100 mW e.r.p.

1 ноември
2009 г.

Радиочестотна
идентификация
(RFID)

2 446—2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

1 юни 2012 г.

Пътнотран
спортни теле
матични
системи

24,050—24,075 GHz

100 mW e.i.r.p.

1 юни 2012 г.

24,075—24,150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

1 юни 2012 г.

24,075—24,150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Радари
за
измерване
на
ниво
в
резервоари (18)

Радиоуп
равляеми
модели (20)

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО

L 329/17

Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосму
щенията, които осигуряват експлоата
ционни показатели, поне еквивалентни
на тези на методите, описани в хармони
зираните стандарти, приети в съот
ветствие с Директива 1999/5/ЕО.

Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за наземни
системи

Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за автомобилни
радари

1 ноември
2009 г.

1 юни 2012 г.

Времето на облъчване на обекта и
обхватът на честотната модулация се
определят съгласно хармонизираните
стандарти
24,150—24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

63—64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

1 юни 2012 г.
Този
набор
от
условия
за
използване важи за
системи за връзка
превозно средство—
превозно средство,
превозно средство—
инфраструктура
и
инфраструктура—
превозно средство

1 юни 2012 г.

L 329/18

Вид устройство с
малък обсег на
действие

BG

Радиочестотна лента (1)

76,0—77,0 GHz

Официален вестник на Европейския съюз

Максимална излъчена
мощност/максимална
Допълнителни параметри (разпределение на
напрегнатост на полето/ каналите и/или достъп до канала и правила за
максимална плътност на
заемането му) (3)
мощността (2)

55 dBm
пикова
стойност на e.i.r.p.
и
50 dBm
пикова
стойност на e.i.r.p.
и
23,5 dBm средна
e.i.r.p. за импулсни
радари

13.12.2011 г.

Други ограничения за
използването (4)

Този
набор
от
условия
за
използване
важи
само за системи за
сухопътни превозни
средства и инфраст
руктурни
съоръ
жения

Срок за изпълнение

1 ноември
2010 г.

(1) Държавите-членки трябва да разрешават използването на посочени в настоящата таблица съседни радиочестотни ленти като една радиочестотна лента, при условие че се
спазват специфичните условия за всяка една от тези съседни радиочестотни ленти.
(2) Държавите-членки трябва да разрешават използването на радиочестотния спектър до посочените в настоящата таблица стойности за излъчената мощност на предаване,
напрегнатостта на полето или плътността на мощността. В съответствие с член 3, параграф 3 от Решение 2006/771/ЕО те могат да налагат по-свободни условия, т.е. да
разрешават използването на радиочестотния спектър при по-високи стойности на излъчената мощност, напрегнатостта на полето или плътността на мощността.
(3) Държавите-членки могат да налагат само тези „допълнителни параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за заемането му)“ и не могат да
добавят други параметри или изисквания за достъп до спектъра и за ограничаване на радиосмущенията. По-свободни условия по смисъла на член 3, параграф 3 от Решение
2006/771/ЕО означава, че държавите-членки могат напълно да пропуснат „допълнителните параметри (разпределение на каналите и/или достъп до канала и правила за
заемането му)“ от дадена клетка в таблицата или да разрешат по-високи стойности.
4
( ) Държавите-членки могат да налагат само посочените тук „други ограничения за използването“ и не могат да добавят допълнителни ограничения за използването. Тъй като
по смисъла на член 3, параграф 3 от Решение 2006/771/ЕО могат да бъдат въведени по-свободни условия, държавите-членки могат да пропуснат едно или всички от тези
ограничения.
(5) Тази категория е за всеки вид приложение, което отговаря на техническите изисквания (типични случаи са телеметрия, телеуправление, аларми, данни по принцип и други
подобни приложения).
(6) За тази радиочестотна лента държавите-членки трябва да направят възможни всички алтернативни набори условия за използване.
7
( ) „Коефициент на запълване“ означава отношението на времето, през което съоръжението излъчва активно, към произволно взет едночасов период. По-свободни условия по
смисъла на член 3, параграф 3 от Решение 2006/771/ЕО означава, че държавите-членки могат да разрешат по-висока стойност на коефициента на запълване.
(8) Алармените системи за социални нужди се използват от възрастни хора или хора с увреждания, когато са в опасност.
(9) Тази категория обхваща например автомобилните имобилайзери, устройствата за идентификация на животни, алармени системи, откриване на кабели, управление на
отпадъци, определяне на самоличност, безжични гласови връзки, контрол на достъпа, сензори за разстояние, охранителни системи, включително радиочестотни индуктивни
охранителни системи, предаване на данни към преносими устройства, автоматично разпознаване на предмети, безжични системи за управление и системи за автоматично
събиране на пътни такси.
(10) Тази категория обхваща индуктивните приложения, използвани за радиочестотна идентификация (RFID).
11
( ) Тази категория обхваща индуктивните приложения, използвани за електронно наблюдение на предмети (EAS).
(12) Тази категория обхваща радиоустройствата, които са неразделна част от активните имплантируеми медицински изделия, както са определени в Директива 90/385/ЕИО на
Съвета от 20 юни 1990 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г.,
стр. 17).
(13) Тази категория обхваща системи, специално проектирани с цел осъществяване на негласови цифрови съобщения между активни медицински имплантати, както са
определени в бележка под линия 19, и/или носени върху тялото устройства и други устройства извън човешкото тяло, използвани за предаване на некритична по
отношение на времето физиологична информация, отнасяща се за отделен пациент.
14
( ) Тази категория обхваща предавателни устройства, поставени в тялото на животни с цел извършване на диагностични функции и/или осъществяване на терапевтично
лечение.
(15) Тази категория обхваща приложения за връзка на лични аудиоустройства, включително мобилни телефони, с автомобилни или домашни системи за развлечение.
(16) Приложения за безжични звукотехнически системи, включително: безжични микрофони; безжични високоговорители; безжични слушалки; безжични слушалки за
преносимо използване, напр. за преносими радиоприемници, компактдиск или касетни устройства, носени от човек; безжични слушалки за използване в превозно
средство, например с радиоприемник или мобилен телефон и т.н.; устройства за слухов мониторинг, използвани на концерти и други сценични представления.
(17) Тази категория обхваща приложенията за определяне на позиция, скорост и/или други характеристики на даден обект, или за получаване на информация относно тези
параметри.
(18) Радарите за измерване на ниво в резервоари са специфичен вид приложение за радиоопределяне и се използват за измерване на нивото в резервоари, като се инсталират в
метални или железобетонни резервоари или в подобни конструкции, направени от материал със сходни характеристики на затихване. Предназначението на резервоара е да
съдържа определено вещество.
(19) Ограничението за мощността важи за вътрешността на затворен резервоар и съответства на спектрална плътност – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p извън 500-литров изпитвателен
резервоар.
(20) Тази категория обхваща приложения, използвани за радиоуправляеми модели (главно умалени модели на превозни средства) във въздуха, на земята, над или под водната
повърхност.“

13.12.2011 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 9 декември 2011 година
относно държавите бенефициери, отговарящи на изискванията за предоставяне на специалния
насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление от 1 януари 2012 г., който е
предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета
(нотифицирано под номер C(2011) 9044)
(2011/830/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

Искането беше разгледано в съответствие с разпоредбите
на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 732/2008.

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

(6)

При разглеждането се установи, че Кабо Верде отговаря на
всички необходими изисквания по членове 8 и 9 от
Регламент (ЕО) № 732/2008. По тази причина на Кабо
Верде следва да се предостави специалният насърчителен
режим от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. или
до определена със следващ регламент дата, като се взема
по-рано настъпилата от двете дати.

(7)

Съгласно член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
732/2008 настоящото решение трябва да се съобщи на
Кабо Верде.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот
ветствие със становището на Комитета по общите префе
ренции.

(9)

Настоящото решение не засяга статута на бенефициер по
режима на която и да е държава, посочена в Решение
2008/938/ЕО на Комисията от 9 декември 2008 г.
относно списъка на държавите бенефициери, които
отговарят на изискванията за предоставяне на специалния
насърчителен режим за устойчиво развитие и добро
управление, предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008
на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни префе
ренции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември
2011 г. (3), изменено с Решение 2009/454/ЕО (4), и в
Решение 2010/318/ЕС на Комисията от 9 юни 2010 г.
относно държавите бенефициери, отговарящи на изиск
ванията за предоставяне на специалния насърчителен
режим за устойчиво развитие и добро управление за
периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г.,
който е предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на
Съвета (5),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от
22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни префе
ренции за периода от 1 януари 2009 г. и за изменение на
регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и регламенти
(ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията (1), и поспециално член 10, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕС) № 512/2011 на Европейския парламент
и на Съвета (2) беше удължен срокът на прилагане на
Регламент (ЕО) № 732/2008 до 31 декември 2013 г.
или до определена със следващ регламент дата, като се
взема по-рано настъпилата от двете дати.

(2)

В Регламент (ЕО) № 732/2008 се предвижда да се пред
оставя специален насърчителен режим за устойчиво
развитие и добро управление на развиващи се държави,
които отговарят на изискванията по членове 8 и 9 от
регламента.

(3)

Всяка развиваща се държава, която иска да се ползва от
специалния насърчителен режим от 1 януари 2012 г.,
трябваше да отправи искане за тази цел до 31 октомври
2011 г., придружено от изчерпателна информация
относно ратификацията на съответните конвенции, зако
нодателството и мерките, предприети за ефективно
прилагане на разпоредбите на конвенциите, и да поеме
ангажимент за приемане и пълно спазване на механизма
за наблюдение и преглед, предвиден в съответните
конвенции. За да се предостави специалният насърчителен
режим, искащата държава трябва също така да бъде
считана за уязвима държава по смисъла на член 8,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 732/2008.

(4)

До 31 октомври 2011 г. Комисията получи искане от
Република Кабо Верде (наричана по-нататък „Кабо
Верде“) с оглед на ползването на специалния насърчителен
режим за устойчиво развитие и добро управление от
1 януари 2012 г.

(1) ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 28.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Република Кабо Верде се ползва от предвидения в Регламент (ЕО)
№ 732/2008 специален насърчителен режим за устойчиво
развитие и добро управление за периода от 1 януари 2012 г.
до 31 декември 2013 г. или до определена със следващ
регламент дата, като се взема по-рано настъпилата от двете дати.
(3) ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 90.
(4) ОВ L 149, 12.6.2009 г., стр. 78.
(5) ОВ L 142, 10.6.2010 г., стр. 10.
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Член 2
Адресат на настоящото решение е Република Кабо Верде.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2011 година.
За Комисията
Karel DE GUCHT

Член на Комисията

13.12.2011 г.

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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