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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1039/2012 НА СЪВЕТА
от 29 октомври 2012 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито
върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република
налагане на временно антидъмпингово мито („предвари
телното разгласяване“), редица заинтересовани страни
представиха писмени изявления, изразяващи техните
становища относно временните констатации. На
страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше пред
оставена такава възможност.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от
30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от
страни, които не са членки на Европейската общност (1) („ос
новният регламент“), и по-специално член 9 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия („Ко
мисията“), представено след консултация с Консултативния
комитет,

(5)

Комисията продължи да издирва и проверява цялата
информация, която смяташе за необходима за изготвянето
на своите окончателни констатации. Устните и писмените
коментари, представени от заинтересованите страни, бяха
разгледани и в случаите, в които това бе целесъобразно,
временните констатации бяха съответно изменени.

(6)

Както вече бе посочено в съображение 12 от временния
регламент, група свързани производители износители
подадоха заявление за индивидуално разследване в съот
ветствие с член 17, параграф 3 от основния регламент.
Разглеждането на техните искания на предварителния етап
на разследването щеше да затрудни работата по него и то
беше отложено за окончателния етап. Бе решено да се
проведе индивидуално разследване за групата, която
подаде заявление за него, т.е. Sira Group. Що се отнася
до дейността на групата в КНР, Sira Group се състои от
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. и Sira Group
(Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.

(7)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за
съществените факти и съображения, на които се
основава намерението да се препоръча налагане на окон
чателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиеви
радиатори с произход от КНР и окончателно събиране на
сумите, обезпечени като временно мито („окончателно
разгласяване“). На страните бе даден срок, в който могат
да представят своите коментари по окончателното разгла
сяване.

(8)

Представените от заинтересованите страни устни и
писмени коментари бяха разгледани и взети под
внимание, където това бе целесъобразно.

като има предвид, че:
1. ПРОЦЕДУРА
1.1. Временни мерки
(1)

С Регламент (ЕС) № 402/2012 (2) („временния регламент“)
Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху
вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската
народна република („КНР“ или „засегнатата държава“).

(2)

Процедурата бе започната на 12 август 2011 г. (3) след
подадена жалба от Международната асоциация на
производителите на алуминиеви радиатори, консорциум
с ограничена отговорност (AIRAL S.c.r.l. — „жалбопод
ателя“), от името на производители, представляващи над
25 % от общото производство на Съюза на алуминиеви
радиатори.

(3)

Както е посочено в съображение 14 от временния
регламент, разследването на дъмпинга и вредата от него
обхвана периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г.
(„разследвания период“ или „РП“). Разглеждането на
тенденциите от значение за оценката на вредата обхвана
периода от 1 януари 2008 г. до края на РП („раз
глеждания период“).
1.2. Последваща процедура

(4)

След разгласяването на съществените факти и съобра
жения, въз основа на които бе взето решението за

(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.
(2) ОВ L 124, 11.5.2012 г., стр. 17.
(3) ОВ C 236, 12.8.2011 г., стр. 18.
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2. РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ
(9)

(10)

(11)

(12)

(16)

Както е посочено в съображение 15 от временния
регламент, разглежданият продукт са алуминиеви
радиатори и елементи или части, от които се състоят
тези радиатори, дори сглобени в блокове, с изключение
на електрически радиатори и елементи и части от тях
(„разглежданият продукт“). Разглежданият продукт понас
тоящем е класиран под кодове по КН ex 7615 10 10,
ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 и ex 7616 99 90.

— дружествата имат един ясен набор от счетоводни
документи, които се подлагат на независим одит,
— няма нарушения на пазара, пренесени от системата на
непазарната икономика,
— законите относно несъстоятелността и собствеността
гарантират стабилност и правна сигурност, и
— обменните курсове се изчисляват в съответствие с
пазарните курсове.
(17)

Информацията, предоставена в заявленията за ТДПИ от
двете дружества, принадлежащи към групата Sira Group,
бе надлежно анализирана, като бе поискана и получена
допълнителна информация. Предвид констатациите не бе
счетено за необходимо да се извършва проверка на място
в помещенията на дружествата.

(18)

Разследването във връзка с ТДПИ разкри, че Sira Group
не отговаря на изискванията по критерий 1 поради
намесата на държавата в решенията, засягащи основната
суровина, а именно алуминия. Стойността на алуминия
представлява около 70 % от разходите за производството
на разглеждания продукт. Разследването показа, че и
двамата производители в Sira Group са придобили
алуминия, използван за производството на разглеждания
продукт, на вътрешния пазар в Китай. Цените се
определят въз основа на котировката на алуминия на
контролираната от държавата Шанхайска борса за
цветни метали („борсата“ или SHFE). SHFE е борса с
ограничен достъп, предназначена за регистрирани в
Китай дружества и китайски граждани, която се
контролира от държавната Регулаторна комисия по
ценни книжа. Няколко правила, уреждащи начина на
работа на SHFE, допринасят за слабата изменчивост и
ниските цени на SHFE: дневните колебания на цените
не надхвърлят 4 % над или под цената, на която са се
сключвали сделки предходния ден, търговията е с ниска
честота (до 15-о число на месеца), фючърсните договори
са с ограничен срок до 12 месеца, а такси за търговия се
начисляват както от борсата, така и от брокерите.

(19)

Освен това, що се отнася до сделките на SHFE, физи
ческата доставка може да се извърши единствено в
одобрен склад в КНР за разлика от международните
борси, където доставката се извършва в която и да било

Поради липса на други коментари относно разглеждания
продукт и сходния продукт изложеното в съображения
15 и 23 от временния регламент се потвърждава.
3. ДЪМПИНГ
3.1. Третиране като дружество, работещо в
условията на пазарна икономика (ТДПИ), и
индивидуално третиране (ИТ)
3.1.1. Предварителна бележка

(13)

Както вече бе посочено в съображение 6 по-горе, бе взето
решение да се разреши индивидуално разследване за Sira
Group. Що се отнася до дейността ѝ в КНР, Sira Group се
състои от Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. и
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Sira
Group също така поиска третиране като дружество,
работещо в условията на пазарна икономика, или инди
видуално третиране.
3.1.2. ТДПИ

(14)

Припомня се, че както е посочено в съображения 30 и 31
от временния регламент, нито една от включените в
извадката страни не е поискала ТДПИ.

(15)

Както бе посочено по-горе в съображение 13, Sira Group,
на която бе разрешено индивидуално разследване след
въвеждането на временните мерки, поиска ТДПИ и
подаде заявление за ТДПИ за двете дружества, чиято
дейност е свързана с производството и разпространението
на разглеждания продукт.

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния
регламент нормалната стойност за вноса от КНР се
определя в съответствие с параграфи 1 — 6 от същия
член за производителите, за които се установи, че
отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква
в) от основния регламент. Накратко и единствено с
информационна цел тези критерии са представени в
обобщен вид по-долу:
— стопанските решения се вземат в отговор на сигнали
от пазара без значителна намеса на държавата, а
разходите отразяват пазарните стойности,

След публикуването на временните мерки една от
страните заяви, че стоманените радиатори са взаимоза
меняеми с разглеждания продукт и със сходния продукт
и поиска от Комисията да анализира тенденцията по
отношение на пазара на стоманените радиатори с цел да
я съпостави по-конкретно с пазара на алуминиеви
радиатори.
Въз основа на наличната информация става ясно, че
алуминиевите радиатори имат различни технически
характеристики, особено по отношение на основните
суровини (стомана в единия случай и алуминий — в
другия), теглото, топлинната инерция и топлопроводи
мостта. Освен това събраната информация не показа
наличие на пряка конкуренция и взаимозаменяемост
между двата продукта. И на последно място, заинтересо
ваната страна не представи доказателства в подкрепа на
твърденията си. Въз основа на горепосоченото искането
беше отхвърлено.

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.
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Държавния резерв за натрупване на резерви включваше
покупки от няколко китайски леярни, макар че около
половината трябваше да се закупи от предприятието
Aluminium Corporation of China Ltd. Освен това
ресорният министър за NDRC разясни, че други части
от пакета със стимули включват облекчени условия за
износ, субсидии за електроенергия, намалени цени на
електроенергията и вдигане на таваните по заемите. Има
данни, че пакетът е имал непосредствено въздействие
върху цените. Посоченото по-горе доказва, че китайската
държава има основна роля при определянето на цените на
първичния алуминий и че има намеса от нейна страна на
пазара.

точка по света. Освен това тъй като SHFE е платформа
само за физически обмен на стоки (не се търгуват дери
вати), китайският пазар за алуминий е напълно изолиран.
Като последица от това арбитражът със световния
референт — Лондонската борса за метали (LME), и с
други пазари се оказва на практика невъзможен, което
означава, че борсата работи изолирано от останалите
пазари в света. Следователно между тези пазари не
може да се направи изравняване. Средната месечна
котировка на LME за цената на алуминия е била с
14 % по-висока от тази на SHFE по време на РП.
(20)

(21)

(22)

Държавата се намесва също така в механизмите за
определяне на цените на SHFE посредством Държавния
резерв и други държавни органи, тъй като тя на
практика е едновременно продавач и купувач на
първичен алуминий. Освен това държавата определя
пределни стойности на дневната цена чрез правилата на
SHFE, които са одобрени от държавния регулаторен орган
— Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай
(CSRC).
Освен това при разследването бе установено, че
първичният алуминий за износ подлежи на 17 % ДДС,
който не се възстановява при износ, докато ДДС за
продавания на вътрешния пазар алуминий и за
крайните продукти се възстановява на 13 %. Също така
първичният алуминий за износ подлежи на 17 %
експортна такса. В резултат на това по-голямата част от
произведения първичен алуминий се продава на
китайския пазар, като предизвиква спад в цените на
първичния алуминий на вътрешния пазар и значително
ценово преимущество за производителите на алуминиеви
радиатори в КНР. Китайската държава продължи с
намесата си на пазара по време на РП с премахването
на 5-процентното мито върху вноса за метали през
периода на финансовата криза.
Друго нарушение от страна на китайската държава е под
формата на вмешателство на Държавния резерв, който е
част от Националната комисия за реформа на развитието
(NDRC). Към края на 2008 г. и в началото на 2009 г.
Държавният резерв започна да изкупува запасите от
първичен алуминий от леярните. Това по същността си
беше пакет от стимули, целящ ограничаване на въздей
ствието на световната финансова и икономическа криза,
заради която търсенето намаля. Това подкрепено от
държавата изкупуване погълна по-голямата част от
запасите на вътрешния пазар през март и април 2009 г.,
като доведе до покачване на цените през първата
половина на 2009 г. Държавният резерв продаде
обратно на пазара първичния алуминий, например в
началото на ноември 2010 г., когато Държавният резерв
продаде 96 000 тона на търг, според информацията на
Bloomberg (1). Информационната агенция „Синхуа“
съобщи за мерките за натрупване на запаси през
декември 2008 г., като разясни, че целта е натрупване
на 300 000 тона алуминий на цени, които са с 10 %
по-високи от пазарната цена, което представлява мярка,
целяща стабилизиране на цените (2). Планът на

(1) www.bloomberg.com
(2) http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.
htm
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Фактът, че значителната намеса от страна на държавата,
описана по-горе, е целенасочена, се подчертава, inter alia,
от 12-ия петгодишен план за развитие на сектора на
алуминия (2011 — 2015 г.), в който правителството на
Китай ясно заявява намерението си да „коригира
данъчните облекчения и тези в експортните такси, както
и другите средства за въздействие върху икономиката,
както и да контролира строго общото разрастване и
износа на първични продукти“. Този план представлява
продължение на политиката, която съществуваше в пред
ходния план относно алуминия. Освен това тези планове
са били изпълнявани в продължение на много години и
както се вижда по-горе, по време на РП няколко мерки за
тяхното изпълнение са били в действие.

(24)

По този начин множеството причинени от държавата
изкривявания на китайските цени за първичен алуминий
оказват влияние върху цените на суровините. Освен това
производителите се ползват с някои предимства поради
тези нарушения, доколкото обикновено купуват на
китайския пазар от местни доставчици, като за еталон
използват цените на китайските спот пазари (или SHFE).
По време на РП тези цени бяха с около 15 % по-ниски от
цените на световните пазари. На теория китайските
дружества могат също така да закупят известни коли
чества на цени на LME, когато цените на китайския
пазар са по-високи в резултат на намесата на държавата,
докато обратното е невъзможно за оператори, които не са
от Китай.

(25)

След разглеждането на отговорите във въпросника както
на Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd., така и на
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. стана
ясно, че през РП те са закупили продукти от първичен
алуминий на цени, свързани с цената на SHFE, и че
техните покупни цени са следвали индекса на SHFE за
дълъг период.

(26)

Освен това разследването показа, че едно от двете
засегнати дружества се е ползвало от облекчението за
данъка върху печалбата на дружествата „две безплатни,
три — наполовина“. Тази система за данъчно облекчение,
предоставена от китайската държава, означава, че когато
дадено дружество започва да реализира печалба, то не
плаща данък върху печалбата в продължение на две
години, а през следващите три години плаща данъка напо
ловина. Подобни нарушения се отразяват като отри
цателни разходи в отчета за приходите и разходите,
като така се повишава рентабилността.
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(27)

При тези обстоятелства нито едно от дружествата не е
било способно да докаже, че търговските му решения
по отношение на придобиването на суровини не са
били под влияние на значителна намеса от страна на
държавата и че разходите за основни суровини отразяват
в значителна степен пазарните стойности. Следователно те
не са могли да докажат, че изпълняват критерий 1.

(36)

На 28 юли 2011 г. Органът на СТО за уреждане на
спорове (ОУС) прие доклада на апелативния орган и
изменения от него доклад на специалната група (панел)
по случая „Европейски общности — окончателни анти
дъмпингови мерки по отношение на някои скрепителни
елементи от желязо или стомана от Китай“ (1) („докла
дите“).

(28)

Предвид горните констатации по отношение на критерий
1 след консултация с Консултативния комитет бе счетено,
че за Sira Group следва да се откаже ТДПИ.

(37)

(29)

Предвид горното другите критерии за ТДПИ, изложени в
член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, не
бяха анализирани.

(30)

Комисията официално разгласи резултатите от конста
тациите във връзка с ТДПИ на засегнатата група от
свързани дружества от КНР и на жалбоподателя. Беше
им предоставена също така възможност да изложат в
писмен вид становищата си и да поискат изслушване,
ако са налице конкретни основания за това.

В докладите беше установено, inter alia, че член 9,
параграф 5 от основния регламент е несъвместим с
членове 6.10, 9.2 и 18.4 от Антидъмпинговото спораз
умение на СТО, както и с член XVI:4 от Споразумението
за създаване на СТО. В член 9, параграф 5 от основния
регламент се предвижда, че на отделните производители
износители в държави с непазарна икономика, на които
не е предоставено третиране като дружества, работещи в
условията на пазарна икономика, съгласно член 2,
параграф 7, буква в) от основния регламент, се налага
митническа ставка, приложима в национален мащаб,
освен ако съответните износители могат да докажат, че
отговарят на условията за индивидуално третиране, уста
новени в член 9, параграф 5 от основния регламент („кон
статацията на ОУС относно член 9, параграф 5 от
основния регламент“).

(31)

След оповестяването относно ТДПИ Sira Group коментира
предложените констатации относно ТДПИ. Тъй като Sira
Group обаче категоризира коментарите си като повери
телни, Комисията подходи към повдигнатите въпроси на
двустранна основа, като използва за целта специален
документ за разгласяване на информацията. Коментарите
не доведоха до промени на констатациите по отношение
на критерий 1.

(38)

Всеки производител износител от КНР, който смята, че
настоящият регламент следва да бъде преразгледан
предвид правните тълкувания по отношение на член 9,
параграф 5, съдържащи се в докладите, се приканва да
поиска преразглеждане на основание член 2 от Регламент
(ЕО) № 1515/2001 от 23 юли 2001 г. на Съвета относно
мерките, които Общността може да вземе след доклад,
приет от Органа за уреждане на спорове на СТО,
относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (2)
(„Регламент относно правомощията във връзка със СТО“).

(32)

Предвид горното и поради липсата на коментари изло
женото в съображения 30 и 31 от временния регламент
се потвърждава.

(39)

Съответната институция на Съюза може да отмени,
измени или запази преразгледаните мерки, за да отрази
заключенията от преразглеждането. Страните, които искат
преразглеждане, следва да имат предвид, че ако заключе
нията, свързани с тях, изискват изменение на мерките,
това изменение може да доведе до намаление или
увеличение на нивото на мерките.

(40)

По горното не бяха получени коментари по отношение на
предоставянето на ИТ и изложеното в съображения 32 —
34 от временния регламент се потвърждава.

3.1.3. ИТ
(33)

(34)

(35)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния
регламент за държавите, попадащи в приложното поле на
посочения член, се установява мито, което се прилага в
национален мащаб, освен в случаите, когато дружествата
са в състояние да докажат, че отговарят на всички
критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния
регламент. Накратко и единствено с информационна цел
тези критерии бяха представени в съображение 32 от
временния регламент.

И двамата свързани производители износители от Sira
Group поискаха ИТ, в случай че не може да бъде пред
оставено ТДПИ. Техните заявления бяха разгледани.
Разследването показа, че те отговарят на всички условия,
определени в член 9, параграф 5 от основния регламент.

Следователно на Sira Group бе предоставено ИТ.

3.2. Държава аналог
(41)

Поради липсата на коментари относно държавата аналог
изложеното в съображения 35 — 41 от временния
регламент се потвърждава.

(1) СТО, доклад на Апелативния орган, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R,
15 юли 2011 г. СТО, доклад на специалната група, WT/DS397/R,
29 септември 2010 г. Докладите могат да бъдат свалени от уебсайта
на СТО (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_
e.htm).
(2) ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 10.
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изразено твърдението, че китайският стандарт за тази
сплав не е същият като за сплавта със същото наимено
вание, използвана в Съюза. Макар да е ясно, че тези
сплави не са идентични, не е представено доказателство,
че има разлика в цената.

3.3. Нормална стойност
(42)

Използваната методология за установяването на нормална
стойност за Sira Group беше същата като описаната в
съображения 42 — 46 от временния регламент. Поради
липсата на коментари относно нормалната стойност изло
женото в съображения 42 — 46 от временния регламент
се потвърждава.

(50)

Второто твърдение се отнася до употребата на пред
полагаем по-евтин вариант на прахообразните повър
хностни покрития. И отново следва да се подчертае, че
не са представени доказателства в полза на това твърдение,
като трябва да се посочи, че прахообразните повър
хностни покрития съставляват толкова малък процент от
пълните разходи за производството, че биха имало
маловажно отражение.

(51)

Третото твърдение беше, че не е положено антикоро
зионно покритие от дружеството, за разлика от
продукта, произвеждан в ЕС. Както и в двата случая погоре, не беше предоставено доказателство в полза на това
твърдение.

(52)

Предвид горното твърдението за различия във физическите
характеристики беше отхвърлено.

(53)

Поради липсата на други коментари изложеното в съоб
ражения 48 — 50 от временния регламент се потвър
ждава.

3.4. Експортна цена
(43)

(44)

Експортната цена на Sira Group бе изчислена в съот
ветствие с член 2, параграф 9 от основния регламент,
тъй като износът е направен по трансферни цени, които
бяха счетени за ненадеждни. Поради това експортните
цени бяха изчислени въз основата на цените на препро
дажбата на първите независими клиенти на пазара на
Съюза със съответните намаления за разходите и
печалбата, направени с цел корекция на експортната
цена франко завода. Цената на препродажбата на първия
независим купувач в Съюза беше коригирана с всички
разходи, включително мита и такси, направени между
вноса и препродажбата, заедно с разумен марж по
отношение на разходите за реализация, общите и адми
нистративните разходи (РРОАР) и печалбата. По
отношение на маржа на печалбата беше използвана
печалбата, реализирана от съдействащия несвързан
вносител на разглеждания продукт, тъй като действи
телната печалба на свързания вносител бе сметната за
ненадеждна поради връзката между производителя
износител и свързания вносител.
По отношение на участващите в извадката износители, а и
поради липсата на коментари по отношение на
експортната цена изложеното в съображение 47 от
временния регламент се потвърждава.
3.5. Сравнение

(45)

Бяха направени коментари относно сравнението между
нормалната стойност и експортната цена.

(46)

Metal Group Ltd. оспори сравнението между нормалната
стойност и експортната цена на основание, че направеното
сравнение не е било справедливо поради използваната
методология за съпоставяне, като дружеството твърди, че
има разлики във физическите характеристики.

(47)

(48)

(49)

По отношение на направеното сравнение Metal Group
предложи алтернативен метод, основан единствено на
теглото. Методологията беше отхвърлена, тъй като тя
пренебрегва други важни характеристики, включени в
системата за сравнение на продуктовите типове, напр.
мощност, която поради това осигурява по-добра срав
нимост.
Твърденията за физически разлики от страна на Metal
Group Ltd. бяха три и бяха подадени след изтичането
на крайния срок за подаване на коментари. Нито едно
от трите твърдения в този смисъл не бе посочено в отго
ворите на въпросника (в който изрично се приканва да се
подадат такива заявления). Освен това твърдения в този
смисъл не са били изразени по време на посещенията на
място, което щеше да даде възможност на разследващия
екип да потвърди истинността и мащаба им.
Първото твърдение касае вида на алуминиевата сплав,
използвана в производството. В това отношение бе
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3.6. Дъмпингови маржове
(54)

По отношение на Sira Group дъмпинговият марж бе
изчислен въз основа на методологията, посочена в съоб
ражение 51 от временния регламент, и бе определен на
23,0 %.

(55)

Поради липсата на други коментари изложеното в съоб
ражения 51 — 54 от временния регламент се потвър
ждава.
4. ВРЕДА
4.1. Общо производство в Съюза

(56)

Поради липсата на коментари за производството на Съюза
изложеното в съображения 55 — 57 от временния
регламент се потвърждава.
4.2. Потребление на Съюза

(57)

Поради липсата на коментари за потреблението в Съюза
изложеното в съображения 58 — 61 от временния
регламент се потвърждава.
4.3. Внос от засегнатата държава
4.3.1. Цени на вноса и подбиване на цените

(58)

След разгласяване на предварителните констатации едната
от страните заяви, че маржът на подбиване на цената от
6,1 %, констатиран по време на РП, е нисък и не би могъл
да нанесе съществена вреда на промишлеността на Съюза.

(59)

Подбиването, практикувано от китайските износители,
следва обаче да се разглежда на фона на натиска, който
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то има върху пазара на Съюза, и въздействието, което
упражнява върху нивото на цените на промишлеността
на Съюза. Разследването показа, че ценовият натиск
поради дъмпинговия внос на ниска цена не е позволил
на промишлеността на Съюза да определи цени на
равнище, което позволява да се покрият разходите и да
се постигне разумен марж на печалбата, особено по време
на РП.

9.11.2012 г.

4.4.1. Производство, производствен капацитет и нато
варване на мощностите
(66)

Поради липса на коментари относно производството,
производствения капацитет и натоварването на
мощностите изложеното в съображения 72 — 74 от
временния регламент се потвърждава.
4.4.2. Обем на продажбите и пазарен дял

(60)

(61)

Както е посочено в съображение 65 от временния
регламент, разследването потвърди, че цените на вноса
от КНР са дъмпингови и винаги са били под продажните
цени на промишлеността на Съюза през разглеждания
период. Постоянното подбиване, упражнявано от
китайските износители, е позволило обемът на
продажбите им и пазарният им дял да нараснат, найвече през РП. Освен това бе установено, че ценовата
разлика между някои видове радиатори е била
значително по-висока от установеното средно подбиване.
Следователно не може да се пренебрегне отрицателното
въздействие на подбиването, установено на пазара на
Съюза и за промишлеността на Съюза. Въз основа на
горепосоченото твърдението беше отхвърлено.

(67)

4.4.3. Растеж
(68)

(69)

Същата страна повтори твърдението си, че китайските
радиатори са с по-ниско качество в сравнение с радиа
торите, произвеждани в Съюза, и че те следователно не
могат да причинят вреда на промишлеността на Съюза.

(63)

(64)

Това твърдение обаче не бе разяснено и при разследването
не бяха констатирани факти, които да могат да го
подкрепят. Както е посочено в съображение 23 от
временния регламент, разследването показа, че алуми
ниевите радиатори, произвеждани в КНР и изнасяни от
нея, и алуминиевите радиатори, произвеждани и
продавани в Съюза от производители в Съюза, имат
едни и същи основни физически и технически характе
ристики, както и едно и също основно приложение.
Освен това те са напълно заменяеми и изглеждат по
един и същи начин, най-вече за масовия потребител.
Следователно те се считат за сходни по смисъла на член
1, параграф 4 от основния регламент.
Заслужава да се отбележи фактът, че подбиването на
цената и нивото на отстраняване на вредата се
определят въз основа на подробна съпоставка между
китайските продуктови типове и тези на Съюза. След
ователно всяко твърдение за разлика между отделните
видове радиатори се взема предвид в подробната
съпоставка на цените. Въз основа на горепосоченото твър
дението бе отхвърлено.

Поради липсата на други коментари относно предвари
телните наблюдения изложеното в съображения 68 —
71 от временния регламент се потвърждава.

Поради липса на коментари относно средните единични
цени в Съюза и производствените разходи изложеното в
съображения 79 и 80 от временния регламент се потвър
ждава.
4.4.6. Рентабилност, паричен поток, инвестиции,
възвръщаемост на инвестициите и способност за
привличане на капитал

(71)

Поради липса на коментари относно рентабилността,
паричния поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвес
тициите и способността за привличане на капитал изло
женото в съображения 81 — 83 от временния регламент
се потвърждава.
4.4.7. Запаси

(72)

Поради липса на коментари относно запасите изложеното
в съображение 84 от временния регламент се потвър
ждава.
4.4.8. Размер на действителния дъмпингов марж

(73)

Поради липсата на коментари по отношение на размера
на действителния дъмпингов марж изложеното в съоб
ражение 85 от временния регламент се потвърждава.
4.4.9. Заключение относно вредата

(74)

(65)

Поради липса на коментари относно заетостта изложеното
в съображения 77 и 78 от временния регламент се
потвърждава.
4.4.5. Средни единични цени в Съюза и производствени
разходи

Поради липса на други коментари относно вноса от засег
натата държава изложеното в съображения 62 — 67 от
временния регламент се потвърждава.
4.4. Икономическо състояние на промишлеността
на Съюза

Поради липса на коментари относно растежа изложеното
в съображение 76 от временния регламент се потвър
ждава.
4.4.4. Заетост

(70)
(62)

Поради липса на коментари относно промените на обема
на продажбите и пазарния дял на промишлеността на
Съюза изложеното в съображение 75 от временния
регламент се потвърждава.

При разследването беше потвърдено, че по отношение на
повечето от показателите за вредата е налице тенденция
на намаляване през разглеждания период. Поради това
изложеното в съображения 86 — 89 от временния
регламент, че промишлеността на Съюза е претърпяла
съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от
основния регламент, се потвърждава.
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на промишлеността на Съюза по време на разглеждания
период. Когато цените са се повишили, промишлеността
на Съюза не е могла съответно да повиши своите цени
поради продължаващия ценови натиск. Поради това
горното твърдение беше отхвърлено.

5. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА
5.1. Въведение
(75)

Поради липсата на коментари изложеното в съображение
90 от временния регламент се потвърждава.
(83)

5.2. Въздействие на дъмпинговия внос
(76)

Поради липса на коментари относно въздействието на
дъмпинговия внос изложеното в съображения 91 — 95
от временния регламент се потвърждава.
5.3. Въздействие на други фактори
5.3.1. Внос от трети държави

(77)

Поради липса на коментари относно вноса от трети
държави изложеното в съображение 96 от временния
регламент се потвърждава.

Една от страните заяви, че причината за вредата, ако може
да се изтъкне такава, понесена от промишлеността на
Съюза, е икономическата криза, която се е усещала в
сектора на строителството и жилищното строителство, и
по-специално в някои държави членки като Испания и
Италия, считани от тази страна като основни пазари за
промишлеността на Съюза.

(79)

При разследването обаче стана ясно, че промишлеността
на Съюза е продавала също така голямо количество
радиатори в други държави членки, различни от
Испания и Италия. Освен това пазарът на разглеждания
продукт и на сходния продукт се разпростира извън
сектора на строителството и жилищното строителство в
Испания и Италия. И все пак, макар да не може да се
изключи икономическата криза да е имала отражение
върху пазара на Съюза, наличието на все по-голям обем
китайски дъмпингов внос на ниска цена е подсилило
отрицателното въздействие, което може да е имал иконо
мическият спад, наблюдаван през разглеждания период, и
е попречило на промишлеността на Съюза да се възползва
от общото възстановяване на икономиката, наблюдавано
по време на РП. Поради това твърдението беше
отхвърлено.

(80)

(84)

Една от страните заяви, че нивото и намалението в
експортните продажби на промишлеността на Съюза са
имали значително влияние върху цялостните ѝ иконо
мически резултати по време на разглеждания период.

(85)

При разследването беше установено обаче, че макар
експортните продажби на промишлеността на Съюза да
са намалели през разглеждания период, те са останали
значима част от дейността ѝ, представляваща 51 % от
общите продажби на промишлеността на Съюза в ЕС
през РП и 27 % от общото производство на Съюза през
РП. Следователно, както се посочва в съображение 106 от
временния регламент, експортните продажби са позволили
на промишлеността на Съюза да реализира икономии от
мащаба и следователно не могат да бъдат счетени за
причина за съществените вреди, понесени от промишле
ността на Съюза по време на разглеждания период.
Тенденцията и нивото на експортните продажби на
промишлеността на Съюза не са от такова естество, че
да прекъснат причинно-следствената връзка между
вредата и дъмпинговия внос на ниски цени от КНР.
Поради това твърдението беше отхвърлено.

(86)

Същата страна поиска разгласяване на стойността на
износа на промишлеността на Съюза, а така — и на
цените, тъй като във временния регламент са публикувани
само стойностите на обема на износа. Тези данни обаче не
могат да бъдат разгласявани, тъй като се считат за пове
рителни.

(87)

Поради липса на други коментари относно износа,
осъществен от включената в извадката промишленост на
Съюза, изложеното в съображения 104 — 106 от
временния регламент се потвърждава.

Поради липсата на други коментари относно икономи
ческата криза изложеното в съображения 97 — 100 от
временния регламент се потвърждава.
5.3.3. Развитие на производствените
промишлеността на Съюза

разходи

на

(81)

Бе изказано твърдението, че повишаването на цената на
алуминия, която представлява голяма част от разходите за
производството на сходния продукт, е била причината за
вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(82)

По-скоро се счита обаче, че в условията на пазар, воден от
принципите на лоялната конкуренция, цените могат да се
определят на ниво, на което покриват разходите и
спомагат за постигането на разумен марж на печалбата.
Както бе потвърдено в съображение 60 по-горе, средните
цени на вноса от КНР непрекъснато са подбивали цените

Поради липса на други коментари относно развитието на
производствените разходи на промишлеността на Съюза
изложеното в съображения 101 — 103 от временния
регламент се потвърждава.
5.3.4. Износ на включената в извадката промишленост
на Съюза

5.3.2. Икономическа криза
(78)

L 310/7

5.4. Заключение
връзка

относно

причинно-следствената

(88)

Една от страните заяви, че решението на промишлеността
на Съюза да повиши през 2008 г. производствения си
капацитет заедно с трудното икономическо положение,
което преобладаваше през следващите години, са
основните причини за намалението на степента на нато
варване на мощностите на промишлеността на Съюза и
нейната отрицателна рентабилност. Следователно бе
изказано твърдението, че вредата е причинена от
различни вътрешни фактори, като икономическата криза
и погрешните инвестиционни решения, взети от промиш
леността на Съюза.

(89)

Направен е обаче анализ на вредата, като са взети предвид
всички фактори за вредата, само два от които са натовар
ването на мощностите и рентабилността. Разследването на

L 310/8
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вредата показа по-конкретно, че обемът на продажбите на
промишлеността на Съюза е намалял с 16 % през
разглеждания период, докато вносът от КНР е нараснал
със 77 % през разглеждания период, а пазарният му дял
се е увеличил от 13 % на 24 % през разглеждания
период. Дори по време на РП, когато потреблението се
е повишило в сравнение с 2009 г., пазарният дял на
промишлеността на Съюза е продължил да се свива. Неза
висимо от влошаването на други фактори на вредата, друг
признак за затрудненото икономическо положение за
промишлеността на Съюза е нивото на запасите, което
значително се е повишило през разглеждания период.
Следователно повишеният производствен капацитет на
промишлеността на Съюза през 2008 г. следва да се
анализира заедно с всички тези елементи, за да се добие
цялостна представа за ситуацията.
(90)

Макар икономическата криза да е имала определено отри
цателно въздействие върху положението за промишле
ността на Съюза, не може да се пренебрегне фактът, че
дъмпинговият внос на ниски цени от Китай се е увеличил
значително през разглеждания период, като така е
подсилил отрицателното въздействие на икономическия
спад по време на разглеждания период и е попречил на
промишлеността на Съюза да се възползва от общото
възстановяване на икономиката, наблюдавано през РП.

(91)

Разследването показа, че между 2009 г. и РП потреб
лението е отбелязало ръст от 9 %, докато пазарният дял
на промишлеността на Съюза е продължил да се свива и
дори когато като цяло икономическите условия са били
добри, промишлеността на Съюза не е била способна да
се възстанови, тъй като непрестанно е била под натиск от
дъмпинговия внос на ниски цени от КНР. Въз основа на
горепосоченото твърдението беше отхвърлено.

(92)

Поради липсата на други коментари относно заклю
чението относно причинно-следствената връзка изло
женото в съображения 107 — 110 от временния
регламент се потвърждава.

ователно дори при най-лошия сценарий така получилото
се увеличение на цената лесно може да бъде поето надолу
по веригата на продажбите.
(95)

В това разследване ползвателите не оказаха никакво
съдействие и въпреки усилията след публикуването на
предварителните констатации нямаше отзовали се
ползватели.

(94)

Въз основа на наличната информация бе установено, че
основните купувачи на алуминиеви радиатори са големи
строителни дружества, дистрибутори и търговци на едро,
които ги препродават на специализирани вериги или
магазини за продажба на дребно, чиито клиенти са помалки строителни дружества или крайни потребители.
Оценката на евентуалното въздействие на налагането на
окончателно мито върху заинтересованите страни разкри,
че дори при евентуално покачване на цената за елемент от
вносен алуминиев радиатор с 61 %, което е най-високото
предложено антидъмпингово мито, това увеличение на
цената е доста малко, тъй като разглежданият продукт
обикновено е част от по-големи проекти, при които
неговата цена е само малка част от общите разходи. След

Поради липса на коментари относно интереса на Съюза
изложеното в съображения 111 — 118 от временния
регламент се потвърждава.
7. ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ
7.1. Ниво на отстраняване на вредата

(96)

Бе изказано твърдението, че маржът на печалбата,
използван за изчисляването на стойността на митото,
необходимо за отстраняване на въздействието на
дъмпинга, нанасящ вреди, е твърде висок. Бе изтъкнато,
че маржът от 7,4 %, постигнат от участващите в извадката
производители от Съюза през 2008 г., е необичаен и
нереалистичен. Икономическата криза, ударила пазара
през последвалите години, направи невъзможно пости
гането на такова равнище на печалбата.

(97)

Следва да се отбележи, че този марж на печалбата беше
проверен по време на разследването като марж на
печалбата, постиган от включените в извадката
дружества при обичайни пазарни условия, а именно при
липса на дъмпинг, нанасящ вреда. Не може да се заключи
категорично, че икономическата криза не е имала
въздействие върху състоянието на промишлеността на
Съюза, но обемът на дъмпинговия внос на ниска цена
от КНР, подбиващ цените на промишлеността на Съюза,
продължи да се увеличава през целия разглеждан период
в ущърб на цените на промишлеността на Съюза и
пазарния ѝ дял. Следователно е ясно, че дъмпинговият
внос от КНР е подсилил въздействието на икономическия
спад върху промишлеността на Съюза. Поради това твър
дението беше отхвърлено.

(98)

Беше изразено също така твърдението, че разходите след
вноса, използвани при изчислението на маржа на
подбиването и на вредата (0,2 %, включително всички
разходи, необходими за допускането на стоките в
свободно обращение в ЕС, като разходи за обработка и
такси за митническо оформяне, но без митото върху
вноса), са занижени. Според тази страна разходите след
вноса следва да включват разходите за обработка, таксата
за митническо оформяне и разходите за превоз в страната,
оценени на 3,5 %. За да се изчисли стойността на
подбиването и продаването на по-ниска цена, цената на
границата на ЕС се сравнява с цената франко завода за
производителите от промишлеността на Съюза. Цената на
границата на ЕС трябва да включва всички разходи, необ
ходими за допускането на стоките в свободно обращение
в ЕС (т.е. такса за митническо оформяне и разходи за
обработка), но не и за превоз в страната, както твърди
страната. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(99)

Поради липсата на други коментари относно нивото на
отстраняване на вредата методологията, изложена в съоб
ражения 119 — 123 от временния регламент, се потвър
ждава.

6. ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА
(93)

9.11.2012 г.
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7.2. Форма и размер на митата
(100) С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с

член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъдат
наложени окончателни антидъмпингови мерки върху
вноса на разглеждания продукт на нивото на по-ниския
от двата маржа (дъмпинговия марж и маржа на вредата) в
съответствие с правилото за по-ниското мито. Съответно
всички митнически ставки следва да бъдат фиксирани на
равнището на установените маржове на вредата.

(101) Предложените окончателни антидъмпингови мита са,

както следва:

Държава

КНР

Дъмпингов
марж

Марж на
вредата

Окон
чателно
мито, %

Zhejiang Flyhigh
Metal Products
Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6

Metal Group Co.,
Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2

Sira Group (Sira
(Tianjin)
Aluminium
Products Co. Ltd. и
Sira Group
(Tianjin) Heating
Radiators Co. Ltd.)

23,0 %

14,9 %

14,9

Други съдействащи
дружества

32,5 %

21,2 %

21,2

Всички останали
дружества (дъм
пингов марж,
приложим за
цялата страна)

76,6 %

61,4 %

61,4

Дружество

(102) Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за

дружествата, посочени в настоящия регламент, са уста
новени въз основа на констатациите от настоящото
разследване. Поради това те отразяват ситуацията, уста
новена по време на разследването по отношение на тези
дружества. По този начин тези митнически ставки (за
разлика от митото, приложимо в национален мащаб за
„всички останали дружества“) се прилагат изключително
за вноса на продукти с произход от КНР и произведени от
тези дружества и съответно — от конкретно посочените
правни субекти. Вносът на разглеждания продукт,
произведен от което и да било друго дружество, което
не е конкретно посочено в постановителната част на
настоящия регламент със своето наименование и адрес,
включително субекти, свързани с конкретно посочените,
не може да се ползва от тези ставки и се облага с митото,
приложимо за „всички други дружества“.

(103) С оглед свеждане до минимум на рисковете от заоби

каляне, породени от голямата разлика в митническите
ставки, се счита, че в този случай са необходими
специални мерки, за да се гарантира правилното
прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални
мерки включват представяне на валидна търговска
фактура пред митническите органи на държавите
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членки, която да отговаря на изискванията, изложени в
приложение II към настоящия регламент. Към вноса,
който не е придружен от такава фактура, се прилага оста
тъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички
други износители.
(104) Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от

по-ниска индивидуална митническа ставка, се увеличи
значително по обем след налагането на разглежданите
мерки, такова увеличение по обем може да бъде счетено
като представляващо само по себе си промяна в модела на
търговия, която се дължи на налагането на мерките, по
смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.
При такива обстоятелства и при положение че са
изпълнени условията, може да бъде започнато разследване
за заобикаляне на антидъмпинговите мерки. В това
разследване може, inter alia, да бъде разгледана необходи
мостта от премахването на индивидуалните митнически
ставки и последващото налагане на мито, приложимо в
национален мащаб.

(105) Всяко искане за прилагане на тези индивидуални ставки

на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наиме
нованието на субекта или след създаването на нови
производствени или търговски единици) следва да се
изпраща във възможно най-кратки срокове до Коми
сията (1) заедно с цялата съответна информация, поспециално относно евентуална промяна в дейността на
дружеството, свързана с производството, продажбите на
вътрешния пазар и експортните продажби, например във
връзка с посочената промяна на наименованието или
посочената промяна в производствените и търговските
единици. Ако е целесъобразно, настоящият регламент ще
бъде съответно изменен чрез актуализация на списъка на
дружествата, ползващи се с индивидуални ставки на анти
дъмпинговото мито.

(106) За да се осигури правилното прилагане на антидъмпин

говото мито, нивото на митото, приложимо в национален
мащаб, следва да се прилага не само за несъдействащите
производители износители, но и за онези производители,
които не са имали никакъв износ за Съюза през РП.

(107) С цел да се осигури еднакво третиране на евентуалните

нови износители и на посочените в приложение I към
настоящия регламент оказали съдействие дружества,
които не са включени в извадката, следва да се
предвиди среднопретегленото мито, наложено на
вторите, да се прилага по отношение на всички нови
износители, които иначе биха имали право на прераз
глеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния
регламент, тъй като посоченият член не се прилага,
когато е използвана извадка.
7.3. Окончателно събиране на временните антидъм
пингови мита

(108) С оглед на размера на установения дъмпингов марж и

предвид нивото на вредата, нанесена на промишлеността
на Съюза, се смята за необходимо сумите, обезпечени чрез
временното антидъмпингово мито, наложено с временния
регламент, да се съберат окончателно до размера на
сумата на наложените окончателни мита,

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H,
Office: NERV-105, 08/020, 1049 Brussels, BELGIUM.
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4.
Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите
разпоредби относно митата.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
С настоящото се налага окончателно антидъмпингово мито
върху вноса на алуминиеви радиатори и на съставните за тези
радиатори елементи или части, дори сглобени в блокове, с
изключение на електрически радиатори и елементи и части от
тях, попадащи понастоящем в кодове по КН ex 7615 10 10,
ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 и ex 7616 99 90 (кодове по
ТАРИК 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91,
7616 99 90 01 и 7616 99 90 91) с произход от Китайската
народна република.
2.
Ставката на окончателното антидъмпингово мито,
приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди
обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени
от посочените по-долу дружества, е следната:
Окончателно
мито

Допълнителен код
по ТАРИК

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co.,
Ltd.

12,6 %

B272

Metal Group Co. Ltd.

56,2 %

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products
Co. Ltd.

14,9 %

B279

Sira Group (Tianjin)
Radiators Co. Ltd.

Heating

14,9 %

Дружества, изброени в приложение I

21,2 %

Всички други дружества

61,4 %

Дружество

B280

B999

3.
Прилагането на индивидуалните митнически ставки,
определени за дружествата, посочени в параграф 2, зависи от
представянето пред митническите органи на държавите членки
на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията,
посочени в приложение II. Ако такава фактура не бъде пред
ставена, се прилага митническата ставка, приложима за всички
други дружества.

Член 2
Сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито по
Регламент (ЕС) № 402/2012 за налагане на временно антидъм
пингово мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход
от Китайската народна република, се събират окончателно. Обез
печените суми, които превишават сумите, съответстващи на
ставките на окончателното антидъмпингово мито, се освобож
дават.
Член 3
Когато нов производител износител в Китайската народна
република представи на Комисията достатъчно доказателства за
това, че:
— не е изнасял за Съюза описания в член 1, параграф 1
продукт през разследвания период (от 1 юли 2010 г. до
30 юни 2011 г.),
— не е свързан с който и да било от износителите или произво
дителите в Китайската народна република, спрямо които са
наложени мерките по настоящия регламент,
— действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след
разследвания период, на който се основават мерките, или е
поел неотменимо договорно задължение да изнесе
значително количество за Съюза,
Съветът, с обикновено мнозинство, по предложение от Коми
сията, след консултация с Консултативния комитет, може да
измени член 1, параграф 2, като добави новия производител
износител към списъка на оказалите съдействие дружества,
които не са включени в извадката и следователно подлежат на
среднопретеглената ставка от 21,2 %.
Член 4
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 държави
членки.

Съставено в Люксембург на 29 октомври 2012 година.
За Съвета
Председател
E. FLOURENTZOU

9.11.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОКАЗАЛИ СЪДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ ОТ КНР, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВАДКАТА

Наименование

Допълнителен код по ТАРИК

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co.,Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co.,Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co.,Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co.,Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co.,Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на
дружеството, издало търговската фактура, в следния формат:
1) Име и длъжност на служителя на субекта, който издава търговската фактура;
2) Следната декларация:
„Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (количество) алуминиеви радиатори и съставни за тези радиатори елементи
или части, продадени за износ за Европейския съюз, за които е издадена настоящата фактура, са произведени от
(наименование и седалище на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декла
рирам, че представената в тази фактура информация е пълна и точна.
Дата и подпис“.

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1040/2012 НА СЪВЕТА
от 7 ноември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009 по отношение на изключването на определени групи
кораби от режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008, и за
изменение на регламенти (ЕС) № 43/2012 и (ЕС) № 44/2012 по отношение на някои
възможности за риболов
риболовните дейности на тези групи кораби и предвид
факта, че включването на тези групи би довело до адми
нистративна тежест, която е непропорционална на
тяхното общо въздействие върху запасите от атлантическа
треска, е уместно трите групи кораби да се изключат от
прилагането на режима на риболовното усилие, установен
в Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември
2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от
атлантическа треска и риболовните стопанства, които
експлоатират тези запаси (2). Регламент (ЕО) №
754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изключване
на определени групи кораби от режима на риболовното
усилие, предвиден в глава III от Регламент (ЕО) №
1342/2008 (3), Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент
(ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за
определяне за 2012 г. на наличните възможности за
риболов на определени рибни запаси и групи от рибни
запаси, които са предмет на международни преговори или
споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в
определени води извън ЕС (4) следва да бъдат съответно
изменени.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

(2)

Оценката от 2011 г. на запаса от херинга в Ирландско
море се основаваше само на оценка на тенденциите и
беше приет намален предпазен общ допустим улов
(ОДУ). Методологията за извършване на оценка се
подобри от последвалия сравнителен анализ през
2012 г. за този вид запас, като сега може да бъде
осигурена прогноза за улова на базата на подход,
основан на максималния устойчив улов. Беше поискано
Научният, технически и икономически комитет по
рибарство (НТИКР) да даде становище относно увелича
ването със задна дата на възможностите за риболов за
този запас, както и да обясни въздействието на подобно
увеличение в становището си за 2013 г. Въз основа на
анализа на НТИКР може да бъде прието увеличение на
определените за 2012 г. възможности за риболов, при
условие че бъде извършено необходимото преразглеждане
на ОДУ за 2013 г., така че нивото на смъртност от
риболов да се запази на равнището на максималния
устойчив улов. Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от
17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за
риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни
запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на
международни преговори или споразумения (1) следва да
бъде съответно изменен.

Франция предостави информация за улова на атлан
тическа треска за три риболовни операции с участието
на три групи кораби: група траулери за дънен риболов,
които ловят сайда в Северно море, група траулери за
дънен риболов, които ловят сайда и дълбоководни
видове на запад от Шотландия, и група кораби, които
използват парагади за риболова на мерлуза на запад от
Шотландия. Въз основа на тази информация, съгласно
оценката на НТИКР, може да се установи, че уловът на
атлантическа треска, включително изхвърлянето на улов,
на извършващите тази дейност три групи кораби не
надхвърля 1,5 % от общия улов за всяка група кораби
във всяка от трите зони. Освен това, предвид действащите
мерки за осигуряване на наблюдението и контрола на

(1) ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.

(3)

През октомври 2012 г. Международният съвет за
изследване на морето (ICES) публикува научно
становище за запаса от норвежки паут в Северно море,
Скагерак и Категат. В становището на ICES се посочва, че
уловът не бива да надвишава 101 000 тона през 2012 г.
Що се отнася до квотите, общо 75 % от ОДУ на
норвежки паут в тази зона съответства на квотата на
Съюза, от които 5 000 тона следва да бъдат разпределени
за Норвегия. Останалата част от квотата на Съюза следва
да бъде разпределена между държавите членки.

(4)

Ограниченията на улова, предвидени в настоящия
регламент, следва да се прилагат от 1 януари 2012 г., с
изключение на разпоредбите относно ограниченията на
риболовното усилие, които следва да се прилагат от
1 февруари 2012 г. Това прилагане със задна дата не
засяга принципите на правна сигурност и защита на
правните очаквания по отношение на възможности за
риболов, които все още не са изчерпани. Тъй като огра
ниченията на улова оказват влияние върху икономи
ческите дейности и планирането на риболовния сезон
на корабите от Съюза, настоящият регламент следва да
влезе в сила незабавно след публикуването му.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 754/2009, Регламент (ЕС)
№ 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 следва да бъдат
съответно изменени,

(2) ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.
(3) ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 16.
(4) ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.
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9.11.2012 г.

Член 2

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Изменения на Регламент (ЕС) № 43/2012
Член 1
Изменения на Регламент (ЕО) № 754/2009

Приложения I и IIА към Регламент (ЕС) № 43/2012 се изменят в
съответствие с текста, който се съдържа в приложение I към
настоящия регламент.

В член 1 от Регламент (ЕО) № 754/2009 се добавят следните
букви:
Член 3
„й) групата кораби, плаващи под знамето на Франция и
посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г.,
които участват в риболов на сайда в Северно море (зона
IV на ICES), като използват дънни тралове с размер на
окото, равен на 100 mm или по-голям (категория
съоръжения TR1);

Изменения на Регламент (ЕС) № 44/2012
Приложения IA и IIА към Регламент (ЕС) № 44/2012 се изменят
в съответствие с текста, който се съдържа в приложение II към
настоящия регламент.

Член 4
к) групата кораби, плаващи под знамето на Франция и
посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г.,
които участват в риболов на сайда и дълбоководни
видове на запад от Шотландия (зона VI на ICES), като
използват дънни тралове с размер на окото, равен на
100 mm или по-голям (категория съоръжения TR1);

л) групата кораби, плаващи под знамето на Франция и
посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г.,
които участват в риболов на мерлуза на запад от
Шотландия (зона VI на ICES), като използват парагади
(категория съоръжения LL).“

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

Приложение I, точка 1 и приложение II, точка 1 се прилагат от
1 януари 2012 г.

Член 1, приложение I, точка 2 и приложение II, точка 2 се
прилагат от 1 февруари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.
За Съвета
Председател
A. D. MAVROYIANNIS

9.11.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
1) В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 43/2012 вписването за херинга в VIIa се заменя със следното:

„Вид:

Зона:

Херинга
Clupea harengus

Ирландия

1 374

Обединено кралство

3 906

Съюз

5 280

ОДУ

5 280

VIIa (1)
(HER/07A/MM)

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Тази зона се намалява с района, ограничен от следните географски координати:
— на север от ширина 52° 30′ с.ш.,
— на юг от ширина 52° 00′ с.ш.,
— на запад от крайбрежието на Ирландия,
— на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.“

2) В допълнение 1 към приложение IIA към Регламент (ЕС) № 43/2012, таблица г) колоната за Франция (FR) се заменя
със следното:

„FR
1 057 828
34 926
0
0
0
302 917
0
184 354“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
1) В приложение IA към Регламент (ЕС) № 44/2012 вписването за норвежки паут и свързаният с него прилов в IIIa; води
на ЕС от IIa и IV се заменя със следното:
„Вид:

Норвежки паут и свързан с него прилов
Trisopterus esmarki

Дания

14 (1) (2)

Нидерландия

52 (1) (2)

ОДУ

IIIa; води на ЕС от зони IIa и IV
(NOP/2A3A4.)

70 684 (1)

Германия

Съюз

Зона:

75 750 (1) (3)
Не се рилага

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се
прилага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се
прилага.

______________
(1) Най-малко 95 % от разтоварванията на суша, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от норвежки паут. Приловът от
пикша и меджид се приспада от оставащите 5 % от квотата.
(2) По квотата може да се извършва риболов само във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES.
3
( ) От които 5 000 тона са разпределят на Норвегия.“

2) В допълнение 1 към приложение IIA към Регламент (ЕС) № 44/2012 колоната за Франция (FR) се заменя със следното:

„FR

533 451
6 496 811
101 316
0
1 202 818
342 579
4 338 315
125 141“

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1041/2012 НА КОМИСИЯТА
от 26 октомври 2012 година
за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
(Pinggu Da Tao) (ЗНП)
географски указания
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(2)

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от
20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и
наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и
по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от
Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на
(Pinggu Da Tao)“, подадена от
названието „
Китай, бе публикувана в Официален вестник на Евро
пейския съюз (2).

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения
съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006,
названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регистрира се названието, посочено в приложението към
настоящия регламент.
Член 2
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 във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 26 октомври 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията

(1) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
(2) ОВ C 48, 18.2.2012 г., стр. 28.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:
Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени
КИТАЙ
(Pinggu Da Tao) (ЗНП)

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1042/2012 НА КОМИСИЯТА
от 7 ноември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от
Обединеното кралство
(текст от значение за ЕИП)

от Киото (3). Наред с това Обединеното кралство пред
остави на Комисията допълнителна информация и
разяснения, допълващи подаденото уведомление.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване
на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в
рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО
на Съвета (1), и по-специално член 3г, параграф 3 и член 10,
параграф 4 от нея,

(5)

С цел да се гарантира, че предложеният избор на ICE като
тръжна платформа по член 30, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010 е съвместим с изискванията на същия
регламент и отговаря на целите, посочени в член 10,
параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, е необходимо
налагането на някои условия и задължения по
отношение на ICE.

(6)

В съответствие с членове 18—21 от Регламент (ЕС) №
1031/2010 всяка тръжна платформа е натоварена с
редица задачи относно достъпа на лица до офериране в
търговете, които включват прилагането на мерки за
комплексна проверка на клиента с цел да се гарантира,
че до пряко подаване на оферти в търговете са допуснати
само лица, отговарящи на условията. Същевременно
тръжната платформа има отговорности, свързани с
преценката на това дали заявителите отговарят на
определени минимални изисквания за допускане до
офериране, с подаването и обработването на заявки за
допускане до офериране и по отношение на решенията
за допускане или отказ за офериране, както и за отмяна
или временно прекратяване на вече предоставени
разрешения за допускане до офериране. Съгласно модела
на сътрудничество между борсата ICE и нейните членове
и техните клиенти, членовете на ICE и някои от техните
клиенти ще изпълняват такива функции за допускане по
отношение на своите съществуващи или бъдещи клиенти.
Такъв модел на сътрудничество може да бъде съвместим с
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1031/2010, при
условие че ICE гарантира спазването на задълженията,
наложени на тръжната платформа съгласно Регламент
(ЕС) № 1031/2010.

(7)

Освен това, в съответствие с член 35, параграф 3, точка б)
от Регламент (ЕС) № 1031/2010, от избраната тръжна
платформа се изисква да предостави на малките и
средни предприятия (МСП) цялостен, справедлив и равно
поставен достъп до офериране в търговете, както и достъп
до офериране в търговете за малките емитери. За да се
гарантира изпълнението на това изискване, ICE следва
да предостави на МСП и малките емитери прозрачна,
изчерпателна и актуална информация относно възмож
ностите за достъп до търговете, провеждани от ICE за
Обединеното кралство, включително всички необходими
практически насоки относно извличането на възможно
най-голяма полза от тези възможности. Информацията
следва да бъде публично достъпна на интернет страницата
на ICE. Наред с това ICE следва да предоставя на
назначения съгласно член 24, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1031/2010 тръжен инспектор информация

като има предвид, че:
(1)

Държавите членки, които не участват в съвместната
дейност, предвидена в член 26, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от
12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и
други аспекти на търга на квоти за емисии на
парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на
схема за търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността (2), могат да изберат своя
собствена тръжна платформа за тръжната продажба на
своя дял от количеството квоти по глави II и III от
Директива 2003/87/ЕО. Съгласно член 30, параграф 5,
трета алинея от Регламент (ЕС) № 1031/2010 условие
за избора на тези тръжни платформи е те да бъдат
вписани в приложение III към посочения регламент.

(2)

В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) №
1031/2010 Обединеното кралство информира Комисията
за решението си да не участва в съвместната дейност по
член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, а
вместо това да избере своя собствена тръжна платформа.

(3)

На 30 април 2012 г. Обединеното кралство уведоми
Комисията за намерението си да избере ICE Futures
Europe („ICE“) за тръжна платформа съгласно член 30,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.

(4)

На 25 април 2012 г. Обединеното кралство изпрати
уведомлението до Комитета по изменение на климата,
създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари
2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на
парникови газове в Общността и прилагане на Протокола

(1) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
(2) ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1.

(3) ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.
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допуснатите за участие в тръжната процедура оференти
или тези, чийто достъп до офериране е отказан, отменен
или временно прекратен, следва да могат да се възползват
от правото си на обжалване съгласно член 64 от
Регламент (ЕС) № 1031/2010, дори когато съответните
решения са взети от борсовите членове на ICE и
техните клиенти.

относно обхвата, постигнат в рамките на модела на
сътрудничество с борсовите членове и техните клиенти,
в това число степента на постигнатото географско
покритие, и да отчита в максимална степен направените
от тръжния инспектор препоръки в това отношение, така
че да гарантира изпълнението на задълженията си
съгласно член 35, параграф 3, букви а) и б) от
посочения регламент.
(8)

(9)

(10)

(11)

В съответствие с член 35, параграф 3, буква д) от
Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тръжна
платформа държавите членки вземат предвид степента, в
която даден кандидат за такава платформа е в състояние
да избегне нарушения на конкуренцията на вътрешния
пазар, включително на пазара на емисии. По-специално
следва тръжната платформа да не е в състояние да
използва договора за своето избиране, за да повиши
конкурентоспособността на другите си дейности, в
частност организирания от нея вторичен пазар. Друго
условие за вписването на ICE като тръжна платформа
следва да бъде ICE, в това число всички борсови
членове или клирингови членове, допуснати от ICE, да
предоставят възможност на кандидатите за участие в
оферирането да бъдат допуснати до търговете, без да
бъде налагано изискването да са борсови членове или
участници в организирания от ICE вторичен пазар, или
в друго място на търговия, оперирано от ICE или от трета
страна.
В съответствие с член 35, параграф 3, буква з) от
Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тръжна
платформа държавите членки следва да вземат предвид
степента, в която се предвиждат адекватни мерки,
изискващи от тръжната платформа да предаде всички
материални и нематериални активи, необходими за
провеждането на търговете от евентуална следваща
тръжна платформа. Тези мерки са формулирани в
изходна стратегия, която следва да бъде разгледана от
тръжния инспектор. ICE следва да разработи своя ясна
и навременна изходна стратегия, отразяваща във
възможно най-голяма степен становището на тръжния
инспектор.
В съответствие с член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) №
1031/2010 всички такси и условия, прилагани от дадена
тръжна платформа, както и тези на клиринговата или
разплащателната система, трябва да бъдат ясно опред
елени, лесно разбираеми и публично достъпни. Съгласно
предвидения от ICE модел на сътрудничество всички
допълнителни такси и условия, прилагани от борсовите
членове и техните клиенти във връзка с изпълняваните от
тях функции по допускане, също следва да бъдат ясно
определени, лесно разбираеми и публично достъпни на
електронните страници на субектите, предлагащи
услугите, като на интернет страницата на ICE са
поместени директни препратки към тези електронни
страници.
В съответствие с член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
1031/2010 всяка окончателно избрана тръжна
платформа трябва да осигури наличие на извънсъдебен
механизъм за разглеждане на жалби от кандидати за
допускане до офериране, допуснати за участие в
тръжната процедура оференти или кандидати, чийто
достъп до офериране е отказан, отменен или временно
прекратен. Кандидатите за допускане до офериране,

9.11.2012 г.

(12)

Наред с измененията на собствените правила на ICE за
борсова търговия, необходими за гарантиране на
цялостното спазване на условието и задълженията,
посочени в приложението към настоящия регламент, ICE
следва също така да предприеме необходимите допъл
нителни стъпки, насочени към гарантиране на цялостното
спазване, които могат да включват адаптиране на
договорни споразумения между ICE и нейните борсови
членове, между борсовите членове и клиентите, и между
клиентите надолу по веригата.

(13)

Освен това следва да се изменят някои позовавания в член
25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, за да се
отстранят пропуските в наблюдението на тръжните
процедури от страна на тръжния инспектор и от съоб
ражения за съгласуваност с други разпоредби на
посочения регламент.

(14)

Поради това Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да бъде
съответно изменен.

(15)

С цел да се осигури предсказуемост и своевременно
провеждане на търговете от тръжната платформа, която
следва да бъде избрана от Обединеното кралство,
настоящият регламент следва да влезе в сила в найкратък срок.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета по изменение на
климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:
(1) Член 25, параграф 2 се изменя, както следва:
а) буква в) се заменя със следното:
„в) всяко доказателство за антиконкурентно поведение,
пазарна злоупотреба, изпиране на пари, финансиране
на тероризъм или престъпна дейност;“
б) буква е) се заменя със следното:
„е) информация за броя, характера и статуса на всички
жалби, подадени съгласно член 59, параграф 4 или
член 64, параграф 1, както и на всички жалби срещу
дадена тръжна платформа, подадени до компетентните
национални органи, упражняващи надзор върху тази
тръжна платформа, съдилищата или компетентните
административни органи, предвидени в националните
мерки за транспониране на член 52, параграф 2 от
Директива 2004/39/ЕО.“
(2) Приложение III се изменя в съответствие с приложението
към настоящия регламент.

9.11.2012 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

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

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В таблицата, включена в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010, се добавя следното:
„Тръжни платформи, избрани от Обединеното кралство
2

Тръжна платформа

ICE Futures Europe (ICE)

Период, за който е
избрана

Най-рано от 10 ноември 2012 г. до не по-късно от 9 ноември 2017 г., без да се
засяга член 30, параграф 5, втора алинея.

Определения

За целите на условието и задълженията, отнасящи се към ICE, се прилагат следните
определения:
а) „правила на ICE за борсова търговия“ означава разпоредби на ICE, които поспециално включват договорните правила и процедури, свързани с ICE
FUTURES EUA AUCTION CONTRACT и ICE FUTURES EUAA AUCTION
CONTRACT;
б) „борсов член“ означава член съгласно определението в раздел А.1 от правилата
на ICE за борсова търговия;
в) „клиент“ означава клиент на борсов член, както и клиенти на техни клиенти
надолу по веригата, които улесняват достъпа на лица до офериране и действат
от името на оферентите.

Условия

Допускането на даден субект до търговете не зависи от това дали той е борсов член
или участник във вторичния пазар, организиран от ICE, или в друго място на
търговия, оперирано от ICE или от трета страна.

Задължения

1. ICE налага изискването всички решения на борсовите членове на ICE или
техните клиенти, свързани с допускането до офериране в търговете, отнемането
или временното прекратяване на допускането, да се съобщават на ICE от
борсовите членове или техните клиенти, които са взели тези решения, по
следния начин:
а) в случай на решения, с които се отказва допускане до офериране и решения
за отнемане или временно прекратяване на допускането до търговете, съоб
щенията да се изпращат незабавно за всеки отделен случай;
б) в случай на други решения съобщенията да се изпращат при поискване.
ICE гарантира, че всички такива решения могат да бъдат подложени на
проверка от страна на ICE по отношение на тяхното съответствие със задълже
нията, отнасящи се за тръжната платформа съгласно настоящия регламент, и че
борсовите членове на ICE или техните клиенти се съобразяват с резултатите от
всяка такава проверка, извършена от ICE. Това може да включва — но да не се
ограничава до — използването на всички приложими правила на ICE за
борсова търговия, в това число дисциплинарни процедури, или всяко друго
действие, необходимо с цел да се улесни допускане до офериране в търговете.
2. ICE съставя и поддържа на интернет страницата си изчерпателен и актуален
списък на борсовите членове или техните клиенти, които отговарят на
условията за улесняване на достъпа за МСП и малки емитери до търгове на
ICE в Обединеното кралство, наред с лесноразбираеми практически насоки,
информиращи МСП и малките емитери за действията, които трябва да пред
приемат, за да бъдат допуснати до търгове чрез тези борсови членове или
техните клиенти.
3. В срок от шест месеца от началото на търговете или два месеца от назнача
ването на тръжния инспектор — в зависимост от това коя от двете дати е покъсна — ICE представя доклад пред тръжния инспектор относно постигнатия
обхват при модела на сътрудничество с борсовите членове и техните клиенти, в
това число степента на постигнатото географско покритие, и отчита във
възможно най-висока степен препоръките на тръжния инспектор в това отно
шение, за да гарантира изпълнение на задължения си съгласно член 35,
параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент.
4. Всички такси и условия, прилагани от ICE и нейната клирингова система към
допуснатите до офериране лица или оферентите, са ясно определени, лесно
разбираеми и публично достъпни на интернет страницата на ICE, която се
актуализира редовно.
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ICE гарантира, че когато борсов член или негов клиент налага допълнителни
такси и условия за допускане до офериране, тези такси и условия са ясно
определени, лесно разбираеми и публично достъпни на електронните
страници на субектите, предлагащи услугите, като на интернет страницата на
ICE са поместени директни препратки към тези електронни страници.
5. Без да се засягат другите средства за правна защита, ICE осигурява наличието на
Процедури за разрешаване на жалби на ICE (ICE Complaints Resolution Proce
dures), с които да се вземат решения относно жалби, подадени във връзка с
решения на борсови членове на ICE или техни клиенти за предоставяне на
достъп до офериране в търговете, отказ от допускане до офериране, отменяне
или временно прекратяване на вече издадени разрешения за допускане до
офериране в търговете, които са по-конкретно посочени в точка 1.
6. ICE изменя своите правила за борсова търговия, за да осигури цялостно
спазване на условието и задълженията за вписването си, които са посочени в
настоящото приложение. По-специално изменените правила на ICE за борсова
търговия предвиждат задълженията, посочени в точки 1, 2, 4 и 5.
7. В срок от два месеца от 10 ноември 2012 г. ICE представя на Обединеното
кралство своята изходна стратегия с цел консултиране с тръжния инспектор. В
рамките на два месеца от получаване на становището на тръжния инспектор
ICE преразглежда своята изходна стратегия, като се съобразява в най-голяма
степен с полученото становище.
8. Обединеното кралство уведомява Комисията за всички съществени промени в
договорните споразумения с ICE, за което Комисията е уведомена на 30 април,
4 май и 14 юни 2012 г., и които са съобщени на Комитета по изменението на
климата на 15 май и 3 юли 2012 г.“
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9.11.2012 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1043/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за одобряване на активното вещество фосфан в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна
защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
(текст от значение за ЕИП)

членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и беше
финализиран на 28 септември 2012 г. под формата на
доклад на Комисията за преглед на фосфан.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за
отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1),
и по-специално член 13, параграф 2 и член 78, параграф 2 от
него,

(5)

Проведените редица проучвания показаха, че като цяло
може да се очаква, че продуктите за растителна защита,
съдържащи фосфан, отговарят на изискванията, уста
новени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5,
параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по
отношение на видовете употреба, които са проучени и
подробно изложени в доклада за преглед на Комисията.
Поради това е целесъобразно веществото фосфан да бъде
одобрено.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и
предвид съвременните научни и технически познания
обаче е необходимо да бъдат включени определени
условия и ограничения.

(7)

Без да се засягат предвидените в Регламент (ЕО) №
1107/2009 задължения, произтичащи от одобрението,
като се има предвид създалото се специфично
положение във връзка с прехода от Директива
91/414/ЕИО към Регламент (ЕО) № 1107/2009, следва
обаче да се предприемат описаните по-долу действия. На
държавите членки следва да се предостави период от шест
месеца след одобрението с цел преразглеждане на
разрешенията на продуктите за растителна защита,
съдържащи фосфан. Когато е целесъобразно, държавите
членки следва да изменят, заменят или отнемат разреше
нията. Чрез дерогация от посочения срок следва да се
предостави по-дълъг срок за предвидените в Директива
91/414/ЕИО подаване и оценка на актуализираната
пълна документация по приложение III за всеки
продукт за растителна защита и за всеки отделен вид
употреба съгласно единните принципи.

(8)

Натрупаният опит от включването в приложение I към
Директива 91/414/ЕИО на активни вещества, които са
били обект на оценка в рамките на Регламент (ЕИО) №
3600/92 на Комисията от 11 декември 1992 г. относно
определяне на подробни правила за изпълнението на
първия етап от работната програма, посочена в член 8,
параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита (5),
показа, че е възможно да възникнат трудности при тълку
ването на задълженията на притежателите на същест
вуващи разрешения във връзка с достъпа до данни.
Поради това, с цел да се избегнат допълнителни затруд
нения, е необходимо да се уточнят задълженията на
държавите членки, особено задължението да се провери
дали притежателят на разрешение може да докаже, че има

като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 80, параграф 1, буква а) от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО
на Съвета (2) следва да се прилага по отношение на проце
дурата и условията за одобрение за активни вещества, за
които е прието решение в съответствие с член 6, параграф
3 от посочената директива преди 14 юни 2011 г. По
отношение на фосфан условията, предвидени в член 80,
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са
изпълнени с Решение 2008/566/ЕО на Комисията (3).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива
91/414/ЕИО на 11 ноември 2007 г. Германия е
получила заявление от S&A Service- und Anwendun
gstechnik GmbH за включване на активното вещество
фосфан в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С
Решение 2008/566/ЕО бе потвърдено, че документацията
е „пълна“, което означава, че може да се счита, че тя
принципно отговаря на предвидените в приложения II и
III към Директива 91/414/ЕИО изисквания за данни и
информация.

(3)

В съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4
от Директива 91/414/ЕИО беше оценено въздействието на
посоченото активно вещество върху здравето на човека и
на животните и върху околната среда за видовете
употреба, предложени от заявителя. На 24 февруари
2010 г. определената за докладчик държава членка
представи на Комисията проект на доклада за оценка.

(4)

Проектът на доклада за оценка беше подложен на преглед
от държавите членки и Европейския орган за безопасност
на храните (наричан по-долу „органът“). На 22 февруари
2012 г. органът представи на Комисията заключението си
във връзка с прегледа на оценката на риска от употребата
на активното вещество фосфан (4) като пестицид. Проектът
на доклада беше подложен на преглед от държавите

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

ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.
ОВ L 181, 10.7.2008 г., стр. 52.
EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2595. Публикувано
онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu.

(5) ОВ L 366, 15.12.1992 г., стр. 10.
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достъп до документация, която отговаря на изискванията
на приложение II към посочената директива. Това
уточнение обаче не налага нови задължения на
държавите членки или на притежателите на разрешения
в сравнение с приетите досега директиви за изменение на
приложение I към посочената директива или с регла
ментите за одобряване на активни вещества.
(9)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) №
1107/2009 следва да бъде съответно изменено прило
жението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на списъка на одоб
рените активни вещества (1).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Одобряване на активното вещество
Активното вещество фосфан, посочено в приложение I, се
одобрява при предвидените в същото приложение условия.
Член 2
Повторна оценка на продуктите за растителна защита
1.
Когато е необходимо, държавите членки изменят или
отнемат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) №
1107/2009 съществуващите разрешения за продукти за
растителна защита, съдържащи активното вещество фосфан, до
30 септември 2013 г.
До тази дата те по-специално проверяват дали са изпълнени
условията, предвидени в приложение I към настоящия регламент,
с изключение на условията, определени в графата със специ
фичните разпоредби в посоченото приложение, както и дали
притежателят на разрешението разполага с документация или
достъп до документация, удовлетворяваща изискванията, пред
видени в приложение II към Директива 91/414/ЕИО съгласно
условията на член 13, параграфи 1—4 от същата директива и
член 62 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

L 310/25

2.
Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 за всеки
разрешен продукт за растителна защита, съдържащ фосфан като
единствено активно вещество или като едно от няколко активни
вещества, при положение че всички те са включени в прило
жението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 найкъсно до 31 март 2013 г., държавите членки извършват
повторна оценка на продукта съгласно единните принципи,
посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) №
1107/2009, въз основа на документация, отговаряща на изиск
ванията на приложение III към Директива 91/414/ЕИО, като
отчитат предвиденото в графата със специфичните разпоредби в
приложение I към настоящия регламент. Въз основа на тази
оценка те определят дали продуктът отговаря на условията,
посочени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1107/2009.
След като определят това, държавите членки:
а) за продукт, съдържащ фосфан като единствено активно
вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат
разрешението не по-късно от 30 септември 2014 г.; или
б) за продукт, съдържащ фосфан като едно от няколко активни
вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат
разрешението до 30 септември 2014 г. или до датата,
определена за това изменение или отнемане в съответния
акт или актове, с който/които съответното(ите) вещество(а) е
било/са били включено(и) в приложение I към Директива
91/414/ЕИО или е било/са били одобрено(и), в зависимост
от това коя от двете дати е по-късната.
Член 3
Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011
се изменя в съответствие с приложение II към настоящия
регламент.
Член 4
Влизане в сила и начална дата на прилагане
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 април 2013 г.

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

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование,
идентификационни номера

Фосфан

CIPAC № 127

Фосфан

Чистота (1)

≥ 994 g/kg

Дата на одобре
нието

Изтичане на срока
на одобрението

1 април 2013 г.

31 март 2023 г.

Онечистването от значение — арсан,
не трябва да надвишава 0,023 g/kg в
техническия материал

Специфични разпоредби

Разрешения се предоставят само на професионални потребители.
За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада
за преглед относно фосфан, и по-специално допълнения I и II към него, във вида,
в който е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на
животните на 28 септември 2012 г.

BG

CAS № 7803-51-2

Наименование по
IUPAC

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:
— защитата на операторите в третираните помещения и около тях както по време на
третиране, така и по време на аерация и след това;

— защитата на намиращите се в непосредствена близост лица около третираните
помещения както по време на третиране, така и по време на аерация и след това.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, като например
постоянно наблюдение на концентрацията на фосфан с помощта на автоматични
устройства, използването на лични предпазни средства и обособяването на зона
около третираните помещения, където достъпът на случайни лица е забранен,
когато е целесъобразно.
(1) Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.

Официален вестник на Европейския съюз

— защитата на работниците в третираните помещения и около тях както по време
на третиране, така и по време на аерация и след това;

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Фосфан
CAS № 7803-51-2
CIPAC № 127

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на
одобрението

1 април 2013 г.

31 март 2023 г.

Специфични разпоредби

BG

„28

Популярно
наименование,
идентификационни
номера

Фосфан

≥ 994 g/kg
Онечистването от значение —
арсан, не трябва да надвишава
0,023 g/kg в техническия
материал

Разрешения се предоставят само на професионални потребители.
За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6
от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията
от доклада за преглед относно фосфан, и по-специално допълнения I и II
към него, във вида, в който е финализиран от Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните на 28 септември 2012 г.

— защитата на операторите в третираните помещения и около тях както
по време на третиране, така и по време на аерация и след това;
— защитата на работниците в третираните помещения и около тях както
по време на третиране, така и по време на аерация и след това;
— защитата на намиращите се в непосредствена близост лица около
третираните помещения както по време на третиране, така и по
време на аерация и след това.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, като
например постоянно наблюдение на концентрацията на фосфан с
помощта на автоматични устройства, използването на лични предпазни
средства и обособяването на зона около третираните помещения, където
достъпът на случайни лица е забранен, когато е целесъобразно.“

Официален вестник на Европейския съюз

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание
на:

(1) Допълнителни подробности за идентичността и характеристиките на активното вещество са предоставени в доклада за преглед.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1044/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход, използвани
за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се отчете специалната ситуация на
Гватемала по отношение на износа на някои рибни продукти за Съюза
преработвателната промишленост на Гватемала да
подсигурят адекватни потоци на риба тон с произход
към държавата.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(7)

Предвид съществуващите потоци на доставки и модели на
производство дерогацията следва да се предостави за
годишни количества от 1 975 тона карета от риба тон с
кодове по КН ex 1604 14 16. С цел да се гарантира, че
временната дерогация ще се ограничи до периода,
необходим на Гватемала да постигне съответствие с
правилата за придобиване на преференциален произход
за каретата от риба тон, тя следва да се предостави от
1 януари 2012 г. до 30 юни 2013 г. Размерът на квотата
за 2013 г. следва да бъде определен на пропорционална
основа за периода на предоставената дерогация. След
ователно размерът на квотата следва да бъде определен
на 1 975 тона за 2012 г. и 987,5 тона за 2013 г.

(8)

С цел да се гарантира непрекъснатост на износа от
Гватемала за Съюза на преработена риба, която отговаря
на условията за преференциално тарифно третиране, деро
гацията следва да бъде предоставена със задна дата,
считано от 1 януари 2012 г.

(9)

За по-голяма яснота и с цел каретата от риба тон с код по
КН ex 1604 14 16 да се възползват от дерогацията е
уместно да се определи ясно, че единствената суровина
без произход, която може да се използва за
производството на споменатите карета от риба тон,
следва да бъде тон от позиции 0302 или 0303 по ХС.

(10)

Искането се отнася до общо годишно количество от
4 000 тона варени, замразени и вакуумно опаковани
филета от риба тон, известни като „карета“ (наричани
по-долу „карета от риба тон“), с код по КН 1604 14 16
за периода от 1 април 2012 г. до 31 декември 2013 г.

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 се определят правила
относно управлението на тарифните квоти. С цел да се
осигури ефикасно управление, проведено в тясно сътруд
ничество между органите на Гватемала, митническите
органи на Съюза и Комисията, посочените правила
следва да се прилагат mutatis mutandis спрямо внасяните
количества съгласно дерогацията, предоставена с
настоящия регламент.

(11)

В искането се демонстрира, че без дерогацията способ
ността на рибопреработвателната промишленост на
Гватемала да продължава да изнася карета от риба тон,
които отговарят на условията за преференциално тарифно
третиране на Съюза, ще бъде значително засегната.

С оглед да се позволи ефикасно наблюдение на прила
гането на дерогацията е необходимо да се определи задъл
жението за органите на Гватемала да съобщават редовно
на Комисията подробна информация за сертификатите за
произход формуляр A, които са били издадени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета по Митническия
кодекс,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от
12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс
на Общността (1), и по-специално член 247 от него,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от
2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 89,
параграф 1, буква б) от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (3) за прилагане
на схема от общи тарифни преференции за периода от
1 януари 2009 г. Съюзът предостави общи тарифни
преференции на Гватемала.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 се въвежда определение на
понятието произход на стоките, което да се използва за
целите на схемата за общи тарифни преференции (ОСП). В
член 89 от посочения регламент се предвижда дерогация
от това определение в полза на държавите бенефициери,
ползващи се от ОСП.

(3)

(4)

(5)

(6)

С писмо от 24 януари 2012 г. Гватемала подаде искане за
дерогация от правилата на ОСП за произход в съот
ветствие с член 89 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. С
писма от 28 март 2012 г., 21 юни 2012 г. и 27 юни
2012 г. Гватемала представи допълнителна информация в
подкрепа на искането си.

Тази дерогация е следователно необходима, за да се
осигури достатъчно време на Гватемала да подготви
своята рибопреработвателна промишленост, така че
последната да се съобрази с правилата за придобиване
на преференциален произход за каретата от риба тон.
Това време е необходимо, за да могат правителството и

(1) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
(2) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.
(3) ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Чрез дерогация от членове 72, 73 и 75 — 79 от Регламент
(ЕИО) № 2454/93 варени, замразени и вакуумно опаковани
филета от риба тон, известни като „карета“, с код по КН
1604 14 16, произведени в Гватемала от тон без произход

9.11.2012 г.
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от позиции 0302 или 0303 по ХС, се считат за продукти с
произход от Гватемала в съответствие с условията, определени
в членове 2, 3 и 4 от настоящия регламент.
Член 2
Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага за продукти,
изнасяни от Гватемала и декларирани за допускане за свободно
обращение в Съюза през периода от 1 януари 2012 г. до
30 юни 2013 г., и до количествата, определени в приложението
към настоящия регламент.
Член 3
Количествата, определени в приложението към настоящия
регламент, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б
и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

L 310/29

— „Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)
No 1044/2012“,

— „Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012
de la Comisión“.

Преди края на месеца, следващ всяко календарно тримесечие,
компетентните органи на Гватемала изпращат на Комисията
тримесечна справка за количествата, за които са били издадени
сертификати за произход формуляр А съгласно настоящия
регламент, както и серийните номера на тези сертификати.

Член 4

Член 5

Митническите органи на Гватемала предприемат необходимите
мерки за извършване на количествени проверки при износ на
продуктите, посочени в член 1.

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

В клетка 4 на сертификатите за произход формуляр А, издадени
от компетентните органи на Гватемала съгласно настоящия
регламент, се вписва една от следните заверки:

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

09.1627

Количество
(в тонове нетно
тегло)

Код по КН

Описание на стоката

Период

ex 1604 14 16

Варени, замразени и
вакуумно опаковани
филета от риба тон,
известни като „карета“

от 1.1.2012 г. до
31.12.2012 г.

1 975

от 1.1.2013 г. до
30.6.2013 г.

987,5

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1045/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход, използвани
за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се отчете специалната ситуация на Ел
Салвадор по отношение на износа на някои рибни продукти за Съюза
преработвателната промишленост на Ел Салвадор да
подсигурят адекватни потоци на риба тон с произход
към държавата.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(7)

Предвид съществуващите потоци на доставки и модели на
производство дерогацията следва да се предостави за
годишни количества от 1 975 тона карета от риба тон с
код по КН ex 1604 14 16. С цел да се гарантира, че
временната дерогация ще се ограничи до периода,
необходим на Ел Салвадор да постигне съответствие с
правилата за придобиване на преференциален произход
за каретата от риба тон, тя следва да се предостави от
1 януари 2012 г. до 30 юни 2013 г. Размерът на квотата
за 2013 г. следва да бъде определен на пропорционална
основа за периода на предоставената дерогация. След
ователно размерът на квотата следва да бъде определен
на 1 975 тона за 2012 г. и 987,5 тона за 2013 г.

(8)

С цел да се гарантира непрекъснатост на износа от Ел
Салвадор за Съюза на преработената риба, която
отговаря на условията за преференциално тарифно
третиране, дерогацията следва да бъде предоставена със
задна дата, считано от 1 януари 2012 г.

(9)

За по-голяма яснота и с цел каретата от риба тон с код по
КН ex 1604 14 16 да се възползват от дерогацията е
уместно да се определи ясно, че единствената суровина
без произход, която може да се използва за
производството на споменатите карета от риба тон,
следва да бъде тон от позиция 0302 или 0303 по ХС.

(10)

Искането се отнася до общо годишно количество от
4 000 тона варени, замразени и вакуумно опаковани
филета от риба тон, известни като „карета“ (наричани
по-долу „карета от риба тон“) с код по КН 1604 14 16
за периода от 1 юли до 31 декември 2012 г.

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 се определят правила
относно управлението на тарифните квоти. С цел да се
осигури ефикасно управление, проведено в тясно сътруд
ничество между органите на Ел Салвадор, митническите
органи на Съюза и Комисията, посочените правила следва
да се прилагат mutatis mutandis спрямо внасяните коли
чества съгласно дерогацията, предоставена с настоящия
регламент.

(11)

В искането се демонстрира, че без дерогацията способ
ността на рибопреработвателната промишленост на Ел
Салвадор да продължава да изнася карета от риба тон,
които отговарят на условията за преференциално тарифно
третиране на Съюза, ще бъде значително засегната.

С оглед да се позволи ефикасно наблюдение на прила
гането на дерогацията е необходимо да се определи задъл
жението за органите на Ел Салвадор да съобщават редовно
на Комисията подробна информация за сертификатите за
произход формуляр A, които са били издадени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета по Митническия
кодекс,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от
12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс
на Общността (1), и по-специално член 247 от него,
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от
2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Общността (2), и по-специално член 89,
параграф 1, буква б) от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (3) за прилагане
на схема от общи тарифни преференции за периода от
1 януари 2009 г. Съюзът предостави общи тарифни
преференции на Ел Салвадор.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 се въвежда определение на
понятието „произход на стоките“, което да се използва за
целите на схемата за общи тарифни преференции (ОСП). В
член 89 от посочения регламент се предвижда дерогация
от това определение в полза на държавите — бенефи
циери, ползващи се от ОСП.

(3)

(4)

(5)

(6)

С писмо от 30 март 2012 г. Ел Салвадор подаде искане за
дерогация от правилата на ОСП за произход в съот
ветствие с член 89 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. С
писма от 20 юни 2012 г. и 30 юли 2012 г. Ел
Салвадор представи допълнителна информация в
подкрепа на искането си.

Следователно тази дерогация е необходима, за да се
осигури достатъчно време на Ел Салвадор да подготви
своята рибопреработвателна промишленост, така че
последната да се съобрази с правилата за придобиване
на преференциален произход за каретата от риба тон.
Това време е необходимо, за да могат правителството и

(1) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
(2) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.
(3) ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Чрез дерогация от членове 72, 73 и 75—79 от Регламент (ЕИО)
№ 2454/93 варените, замразени и вакуумно опаковани филета
от риба тон, известни като „карета“, с код по КН ех16 04 14 16,
произведени в Ел Салвадор от тон без произход от позиция
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0302 или 0303 по ХС, се считат за продукти с произход от Ел
Салвадор в съответствие с условията, определени в членове 2, 3
и 4 от настоящия регламент.

В клетка 4 на сертификатите за произход формуляр А, издадени
от компетентните органи на Ел Салвадор съгласно настоящия
регламент, се вписва една от следните заверки:

Член 2

— ‘Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)
No …/2012’;

Дерогацията, предвидена в член 1, се прилага за продукти,
изнасяни от Ел Салвадор и декларирани за допускане за
свободно обращение в Съюза през периода от 1 януари
2012 г. до 30 юни 2013 г., и до количествата, определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 3
Количествата, определени в приложението към настоящия
регламент, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б
и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.
Член 4
Митническите органи на Ел Салвадор предприемат необходимите
мерки за извършване на количествени проверки при износ на
продуктите, посочени в член 1.

— ‘Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de
la Comisión’.
Преди края на месеца, следващ всяко календарно тримесечие,
компетентните органи на Ел Салвадор изпращат на Комисията
тримесечна справка за количествата, за които са били издадени
сертификати за произход формуляр А съгласно настоящия
регламент, както и серийните номера на тези сертификати.
Член 5
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2012 г.

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

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден
номер

Код по КН

Описание на стоката

Период

09.1629

ex 1604 14 16

Варени, замразени и вакуумно
опаковани филета от риба тон,
известни като „карета“

от 1.1.2012 г. до
31.12.2012 г.

1 975

от 1.1.2013 г. до
30.6.2013 г.

987,5

Количество
(в тонове нетно тегло)
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1046/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление
осъществимостта на предаването им. Динамичните редове
се предоставят в рамките на две години от измененията на
класификацията NUTS.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на
обща класификация на териториалните единици за статистически
цели (NUTS) (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1059/2003 е правната рамка за регио
налната класификация, за да се осигурят събирането,
съставянето и разпространението на хармонизирана
регионална статистика в Съюза.
Съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) №
1059/2003, когато се прави изменение в класификацията
NUTS, съответната държава членка следва да предостави
на Комисията динамичните редове според новото
регионално деление, за да се заменят вече предадените
данни. Динамичните редове и тяхната продължителност
се определят от Комисията, като се взема предвид

(3)

Класификацията NUTS беше изменена с Регламент (ЕС) №
31/2011 на Комисията (2) с действие от 1 януари 2012 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Комитета на Европейската
статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Държавите членки предоставят на Комисията динамичните
редове според новото регионално деление в съответствие със
списъка от приложението.
Член 2
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 във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(2) ОВ L 13, 18.1.2011 г., стр. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Задължителна начална година по статистически области
Област

NUTS ниво 2

Селско стопанство — икономически сметки за
селското стопанство

2007 г. (1)

Селско стопанство — селскостопански животни

2007 г.

Селско стопанство — продукция от растение
въдството

2007 г.

Селско стопанство — производство на мляко

2010 г.

Селско стопанство — структура на земеделските
стопанства

2007 г.

Демография

NUTS ниво 3

1990 г. (1)

1990 г. (1)

Трудова заетост, безработица

2005 г.

2005 г. (1)

Околна среда — твърди отпадъци

2004 г.

Здравеопазване – причини за смъртта

1994 г. (1)

Здравеопазване — инфраструктура

1993 г. (1)

Здравеопазване — пациенти

2000 г. (1)

Сметки на домакинствата

2000 г.

Информационно общество

2007 г. (1)

Регионални сметки

2000 г.

Наука и технологии — разходи за научноизслед
ователска и развойна дейност и персонал, зает с
такава дейност

2009 г.

Туризъм

2004 г.

(1) Предоставянето не е задължително.

2000 г.

2004 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1047/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции
(текст от значение за ЕИП)

позволеното с претенцията „лайт“, е несъвместима с
целта и съдържанието на основния акт.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

(5)

Намаляването на съдържанието на наситени мазнини е
полезно само когато те не са заменени или когато са
заменени с ненаситени мазнини. Замяната на наситените
мазнини с трансмастни киселини не е полезна за здравето
и следователно условията за използване на хранителната
претенция, отнасяща се до намаляването на съдържанието
на наситените мазнини, следва да са така формулирани, че
да се избегне замяната им с трансмастни киселини.

(6)

При настоящите условия може да се претендира за
намалено съдържание на захари дори в случаите, когато
захарите са заменени с мазнини, което води до продукт с
променен състав и с по-високо енергийно съдържание.
Следователно претенцията, че съдържанието на захари е
намалено, следва да е позволена само когато енергийното
съдържание на храната не се увеличава след промяната на
състава. Въвеждането на по-строги условия, изискващи
намаляване на енергийното съдържание, което съответства
на намаляването на захарите, би било осъществимо само
при много малък брой продукти и съответно би огра
ничило в значителна степен използването на претенцията.

(7)

Поради това приложението към Регламент (ЕО) №
1924/2006 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и не бяха
обект на възражение от страна на Европейския парламент
и Съвета,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно
хранителни и здравни претенции за храните (1), и поспециално член 8, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се
постановява, че хранителните претенции относно дадени
храни се разрешават единствено ако са изброени в прило
жението към същия регламент, в което са определени и
условията за използването на подобни претенции.

(2)

След консултации с държавите членки и заинтересованите
страни, по-специално стопански субекти в хранителната
промишленост и потребителски групи, бе констатирано,
че е необходимо да бъдат добавени нови хранителни
претенции към списъка на позволените хранителни
претенции и да бъдат изменени условията за използването
на вече позволените претенции по силата на Регламент
(ЕО) № 1924/2006.

(3)

(4)

Солта се използва като консервант и овкусител. С
развитието на новите технологии и с всеобщото
приемане на научните становища относно солта, произво
дителите полагат усилия да произвеждат все повече
продукти без добавяне на сол, когато това е технологично
осъществимо. Въпреки това понастоящем не е позволено
да се употребява претенцията, че в даден хранителен
продукт няма добавена сол/натрий. С оглед на особения
интерес от здравна гледна точка да се насърчи подобна
иновация, би било целесъобразно да се позволи на
производителите да информират потребителите относно
този специфичен аспект на производствения процес. С
цел да се избегне употребата на такава претенция за
храни с естествено високо съдържание на натрий тя
следва да бъде ограничена до храни с ниско съдържание
на натрий.
В своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно
проекта за регламент на Комисията за изменение на
Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на
хранителните претенции Европейският парламент отбе
лязва, че една нова хранителна претенция, която
позволява да се посочи по-малко намаление, отколкото

(1) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
Продуктите, които са пуснати на пазара преди 1 юни 2014 г. и
които не съответстват на изискванията на изменения с
настоящия регламент Регламент (ЕО) № 1924/2006, могат да
се продават до изчерпване на наличните количества.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

9.11.2012 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя, както следва:
1) След вписването относно претенцията „БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА НАТРИЙ/СОЛ“ се вмъква следното вписване:
„БЕЗ ДОБАВЕН НАТРИЙ/ДОБАВЕНА СОЛ
Претенцията, че в дадена храна няма добавен натрий/добавена сол, както и всяка претенция, която би могла да има
същото значение за потребителя, може да се използва само когато продуктът не съдържа добавен натрий/добавена сол
или друга съставка, която съдържа добавен натрий/добавена сол, и когато продуктът съдържа не повече от 0,12 g
натрий или еквивалентната стойност за солта, на 100 g или 100 ml.“
2) Във вписването относно претенцията „НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА [ИМЕ НА ХРАНИТЕЛНОТО ВЕЩЕСТВО]“ се
добавят следните параграфи:
„Претенцията „намалено съдържание на наситени мазнини“, както и всяка претенция, която би могла да има същото
значение за потребителя, може да се използва само ако:
а) сборът на наситените мастни киселини и трансмастните киселини в продукта, обозначен с претенцията, е поне 30 %
по-малък от сбора на наситените мастни киселини и трансмастните киселини, съдържащи се в сходен продукт; и
б) съдържанието на трансмастни киселини в продукта, обозначен с претенцията, е равно на това в сходен продукт или е
по-малко от него.
Претенцията „намалено съдържание на захари“, както и всяка претенция, която би могла да има същото значение за
потребителя, може да се използва само ако енергийното съдържание на продукта, обозначен с претенцията, е равно на
енергийното съдържание на сходен продукт или е по-малко от него.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от
заболяване
(текст от значение за ЕИП)

както следва: „Установено е, че ечемичният бета-глюкан
намалява/понижава холестерола в кръвта. Намаленото
ниво на холестерол в кръвта може да понижи риска от
(коронарна) болест на сърцето“.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(6)

Въз основа на предоставените данни в становището си,
получено от Комисията и държавите членки на
8 декември 2011 г., Органът стигна до заключението,
че е установено наличие на причинно-следствена връзка
между приемането на ечемични бета-глюкани и намаля
ването на нивото на LDL-холестерола в кръвта. Здравната
претенция, която отразява посоченото заключение, следва
съответно да бъде счетена за съответстваща на изиск
ванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде
включена в списъка на Съюза на разрешените претенции.
Метаанализът и
информацията във
връзка
с
производствения процес на ечемични бета-фибри (Bar
livTM), посочени от заявителя като частни данни, не
бяха счетени от Органа за необходими, за да достигне
до своето заключение. Поради това се счита, че изиск
ването, установено в член 21, параграф 1, буква в) от
Регламент (ЕО) № 1924/2006, не е изпълнено, в
резултат на което не следва да се предостави защита на
частните данни.

(7)

Във връзка с подадено от Valens Int. d.o.o. заявление
съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент
(ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе
със становище по здравна претенция относно въздей
ствието на ечемични бета-глюкани върху понижаването
на нивото на холестерол в кръвта и на риска от (коро
нарна) болест на сърцето (въпрос № EFSA-Q-201100799) (4). Предложената от заявителя претенция беше
формулирана, както следва: „Установено е, че ечемичният
бета-глюкан намалява холестерола в кръвта. Намаленото
ниво на холестерол в кръвта може да понижи риска от
болест на сърцето“.

(8)

Въз основа на предоставените данни в становището си,
получено от Комисията и държавите членки на
8 декември 2011 г., Органът стигна до заключението,
че е установено наличие на причинно-следствена връзка
между приемането на ечемични бета-глюкани и намаля
ването на нивото на LDL-холестерола в кръвта. Здравната
претенция, която отразява посоченото заключение, следва
съответно да бъде счетена за съответстваща на изиск
ванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде
включена в списъка на Съюза на разрешените претенции.

(9)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006
се предвижда, че становището, поддържащо разреша
ването на здравна претенция, следва да включва
определени данни. Тези данни съответно следва да бъдат
упоменати в приложението към посочения регламент във
връзка с разрешената претенция и да включват, според

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно
хранителни и здравни претенции за храните (1), и поспециално член 17, параграф 3 от него,
като има предвид, че:
(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните
претенции за храните са забранени, освен ако не са
разрешени от Комисията в съответствие с посочения
регламент и не са включени в списък на разрешените
претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че
заявленията за разрешаване на здравни претенции могат
да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната
промишленост до националния компетентен орган на
държава членка. Националният компетентен орган
препраща валидните заявления на Европейския орган за
безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу
„Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно
информира останалите държави членки и Комисията за
него и се произнася със становище по съответната
здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на
здравните претенции, като взема предвид становището на
Органа.

(5)

Във връзка с подадено от Cargill Incorporated заявление
съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО)
№ 1924/2006, което включва искане за защита на частни
данни по отношение на метаанализ (2) и на информация
във връзка с производствения процес на ечемични „бетафибри“ (BarlivTM), Органът трябваше да се произнесе със
становище по здравна претенция относно въздействието на
ечемичните бета-глюкани върху понижаването на нивото
на холестерол в кръвта и на риска от (коронарна) болест
на сърцето (въпрос № EFSA-Q-2011-00798) (3). Пред
ложената от заявителя претенция беше формулирана,

(1) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
(2) Harland JI, 2011 (непубликуван); Метаанализ на въздействието на
ечемичния бета-глюкан върху липидите в кръвта.
(3) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(12):2470.

(4) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(12):2471.

9.11.2012 г.
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случая, преформулирания текст на претенцията, специ
фичните условия за употреба на претенцията и когато
това е приложимо — условията или ограниченията за
употреба на храната и/или допълнителна информация
или предупреждение в съответствие с правилата,
посочени в Регламент (ЕО) № 1924/2006 съгласно стано
вищата на Органа.

(12)

L 310/39

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и не бяха
обект на възражение нито от страна на Европейския
парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(10)

(11)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да
гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна,
надеждна и полезна за потребителя информация и че в
тази връзка е обърнато внимание на формулировката и
представянето. Поради това, когато формулировката на
претенции има същото значение за потребителя като
това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях
е налице същата връзка като съществуващата между
категория храни, храна или една от нейните съставки и
здравето, то те следва да се подчиняват на същите условия
за употреба, посочени в приложението към настоящия
регламент.
При определянето на мерките, предвидени в настоящия
регламент, бяха взети под внимание коментарите на заяви
телите и на отделни граждани, получени от Комисията в
съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО)
№ 1924/2006.

Член 1
1.
Съдържащата се в приложение I към настоящия регламент
здравна претенция може да бъде използвана по отношение на
храни на пазара на Европейския съюз при спазване на условията,
определени в посоченото приложение.
2.
Здравната претенция, посочена в параграф 1, се включва в
списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член
14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
Член 2
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 във всички държави
членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Разрешена здравна претенция

Заявител — адрес

Здравна претенция по член
14, параграф 1, буква а) за
намаляване на риска от
заболяване

Cargill Incorporated, представляван от Cargill
Health and Nutrition, c/o Cargill R&D
Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800
Vilvoorde, Belgium

Условия за използването на претенцията

Установено е, че ечемичният бетаглюкан намалява/понижава холес
терола в кръвта. Високото ниво на
холестерол е рисков фактор за
развитието на коронарна болест на
сърцето

Информация за потребителя, че благо
творният ефект се получава при дневен
прием на 3 g ечемичен бета-глюкан.
Претенцията може да се използва за
храни, които съдържат поне 1 g
ечемичен бета-глюкан на количествено
определена порция

Номер на стано
вището на ЕОБХ

Q-2011-00798

Q-2011-00799

Официален вестник на Европейския съюз

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b,
SI-3000 Celje, Slovenia

Ечемичен
бета-глюкан

Претенция

Условия и/или
ограничения за
употребата на
храната и/или
допълнителна
информация или
предупреждение

BG

Заявление — съответни
разпоредби от Регламент (ЕО) №
1924/2006

Хранително
вещество, храна
или категория
храни

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1049/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(6)

Налице е технологична необходимост от употребата на
полиглицитолов сироп като полиол, който е алтернатива
на останалите, вече разрешени полиоли. Полиглицито
ловият сироп е по-малко сладък и осигурява повече
обем, непрозрачност, спойка и стабилност при ниское
нергийни продукти или продукти без захар. Поради
това е целесъобразно да се разреши употребата на полиг
лицитолов сироп в категориите храни, за които е
подадено заявление, и да се определи Е 964 като Еномер за тази добавка в храните.

(7)

Съгласно преходните разпоредби на Регламент (ЕС) №
1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 г. за
изменение на приложение II към Регламент (ЕО) №
1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета
посредством създаване на списък на Съюза на добавките
в храните (4) приложение II за създаване на списък на
Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в
храни, и условията за тяхната употреба се прилага от
1 юни 2013 г. С цел да се разреши употребата на полиг
лицитолов сироп в съответните категории храни преди
тази дата е необходимо да се определи по-ранна дата на
прилагане във връзка с тази добавка в храните.

(8)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) №
1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и нито
Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу
тях,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и
член 30, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се
установява списък на Съюза на добавките в храните,
одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната
употреба.

(2)

Списъкът може да бъде изменян в съответствие с проце
дурата, посочена в Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за
установяване на обща разрешителна процедура за
добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите
в храните (2).

(3)

(4)

(5)

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1331/2008 списъкът на Съюза на добавките в храните
може да бъде актуализиран по инициатива на Комисията
или при постъпване на заявление.

Заявление за разрешаване на употребата на полигли
цитолов сироп в няколко категории храни бе внесено и
предоставено на разположение на държавите членки.

Европейският орган за безопасност на храните оцени
безопасността на полиглицитоловия сироп при употребата
му като добавка в храните (3). Органът счита, че
наличните химични и токсикологични данни по
отношение на полиглицитоловия сироп са недостатъчни,
за да се определи допустим дневен прием. Въпреки това
органът заключи въз основа на наличните данни, че не са
налице показания, пораждащи опасения във връзка с
безопасността при предложените начини и нива на
употреба.

(1) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.
(2) ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.
(3) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2009 г.; 7(12):1413.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(4) ОВ L 295, 12.11.2011 г., стр. 1.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

9.11.2012 г.

9.11.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:
1) В точка 2 от част Б след вписването за E 962 се вмъква следното вписване за E 964:

BG

„E 964

Полиглицитолов сироп“

2) В част Д се вмъкват следните вписвания за E 964 по реда на номерацията в посочените категории храни:

„03.

Лед за ядене
E 964

500 000

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Полиглицитолов сироп

500 000

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Полиглицитолов сироп

500 000

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО
E 964

05.2

Полиглицитолов сироп

Други сходни плодови или зеленчукови пасти за мазане
E 964

05.1

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени съгласно определението в Директива 2001/113/ЕО
E 964

04.2.5.3

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Конфитюри и желета екстра качество съгласно определението в Директива 2001/113/ЕО
E 964

04.2.5.2

200 000

Официален вестник на Европейския съюз

04.2.5.1

Полиглицитолов сироп

Полиглицитолов сироп

200 000

Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха
Полиглицитолов сироп

200 000

само нискоенергийни продукти на
основата на какао или продукти
без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

E 964

Полиглицитолов сироп

600 000

само сладкарски изделия на
основата на нишесте, ниское
нергийни или без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

L 310/43

E 964

Полиглицитолов сироп

800 000

само дъвчащи
добавена захар

без

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

E 964

Полиглицитолов сироп

990 000

само твърди бонбони без добавена
захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Полиглицитолов сироп

200 000

само продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Полиглицитолов сироп

200 000

само
зърнени
закуски
или
продукти на основата на зърнени
храни, нискоенергийни или без
добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

Полиглицитолов сироп

300 000

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.

само нискоенергийни продукти
или продукти без добавена захар

Период на прилагане:
От 29 ноември 2012 г.“

Зърнени закуски
E 964

Фини печива
E 964

16.

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4
E 964

Полиглицитолов сироп

300 000

Официален вестник на Европейския съюз

07.2
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Дъвки
E 964

06.3

бонбони
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05.3

E 964

9.11.2012 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1050/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в
храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп
(текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на употребата на полигли
цитолов сироп в няколко категории храни (5). Поради
това следва да се приемат спецификации на посочената
добавка в храните.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

(3)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване
на обща разрешителна процедура за добавките в храните,
ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и поспециално член 7, параграф 5 от него,

Необходимо е да се вземат под внимание спецификациите
и техниките на анализ на добавките, предложени от
Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по
добавките в храните.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде
съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните и нито
Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу
тях,

като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) определя
спецификациите на добавките в храните, включени в
списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) №
1333/2008.
Европейският орган за безопасност на храните („Органът“)
изрази становището си относно безопасността на полигли
цитоловия сироп при употребата му като добавка в
храните, като разгледа спецификациите, предложени от
заявителя на 24 ноември 2009 г. (4) Тази добавка в
храните впоследствие бе разрешена въз основа на
специфични употреби и беше обозначена с номер E 964
с Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от
8 ноември 2012 г. за изменение на приложение II към

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 2
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 във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

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

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.
ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.
ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.
Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на
хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно
становище по искане на Европейската комисия относно употребата
на полиглицитолов сироп като добавка в храните. Бюлетин на ЕОБХ
(EFSA Journal), 2009 г.; 7(12):1413.

(5) Вж. стр. 41 от настоящия брой на Официален вестник.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 следното вписване, отнасящо се до E 964, се добавя след вписването за E
962:
„E 964 ПОЛИГЛИЦИТОЛОВ СИРОП
Синоними

Хидролизат от хидрогенирано нишесте, хидрогениран глюкозен сироп и полиглю
цитол.

Определение

Смес, състояща се главно от малтитол и сорбитол и по-малки количества от хидро
генирани олиго- и полизахариди и малтротриитол. Произвежда се чрез каталитично
хидрогениране на смес от хидролизати на скорбяла, състоящи се от глюкоза, малтоза
и висши полимери на глюкозата, подобно на процеса на каталитично хидроге
ниране, използван за производството на малтитолов сироп. Полученият сироп е
обезсолен посредством йонообмен и е концентриран до желаната степен.

EINECS
Химично наименование

Сорбитол: D-глюцитол

Химична формула

Сорбитол: C6H14O6

Малтитол: (α)-D-глюкопиранозил-1,4-D-глюцитол
Малтитол: C12H24O11
Молекулна маса

Сорбитол: 182,2
Малтитол: 344,3

Съдържание
вещество

на

Описание

основно Не по-малко от 99 % от общите хидрогенирани захариди на безводна основа, не помалко от 50 % полиоли с по-голяма молекулна маса, не повече от 50 % малтитол и
не повече от 20 % сорбитол на безводна основа.
Безцветна, бистра вискозна течност без мирис

Идентификация
Разтворимост

Силно разтворим във вода и слабо разтворим в етанол

Тест за малтитол

Преминава теста

Тест за сорбитол

Към 5 g от пробата се добавят 7 ml метанол, 1 ml бензалдехид и 1 ml солна
киселина. Смесва се и се разклаща на механична клатачка до появата на
кристали. Кристалите се филтрират и се разтварят в 20 ml вряща вода,
съдържаща 1 g натриев бикарбонат. Кристалите се филтрират, промиват се с 5 ml
смес от вода и метанол (в съотношение 1:2) и се изсушават на въздух. Получените по
този начин кристали на монобензилидиновия дериват на сорбитол се топят при
температура между 173 и 179 °C.

Чистота
Съдържание на вода

Не повече от 31 % (по метода на Карл Фишер)

Хлориди

Не повече от 50 mg/kg

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 %

Никел

Не повече от 2 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1051/2012 НА КОМИСИЯТА
от 8 ноември 2012 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
при внос от трети държави за продуктите и периодите,
посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

(2)

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,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

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

като има предвид, че:
(1)

Стандартната стойност при внос се изчислява за
всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се
вземат под внимание променливите данни за всеки ден.
В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в
сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз,

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на
многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите,
по които Комисията определя стандартните стойности

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 8 ноември 2012 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
TR
ZZ

36,4
37,6
30,8
65,0
42,5

0707 00 05

AL
TR
ZZ

31,8
77,5
54,7

0709 93 10

TR
ZZ

94,7
94,7

0805 20 10

PE
ZA
ZZ

72,2
152,8
112,5

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

AR
HR
PE
TR
UY
ZA
ZZ

96,7
51,5
42,6
74,9
101,2
174,3
90,2

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

60,7
89,1
98,8
82,9

0806 10 10

BR
PE
TR
US
ZZ

271,2
308,9
153,1
264,9
249,5

0808 10 80

CL
CN
MK
NZ
ZA
ZZ

151,5
83,7
34,4
136,8
141,9
109,7

0808 30 90

CN
TR
ZZ

90,7
112,8
101,8

Стандартна стойност при внос

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 ноември 2012 година
за назначаване на член от Дания в Европейския икономически и социален комитет
(2012/693/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 302 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Дания,
като взе предвид становището на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

(2)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение
2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на
Европейския икономически и социален комитет за
периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември
2015 г. (1)
След изтичането на мандата на г-н Nils Juhl ANDREASEN
се освободи едно място за член на Европейския иконо
мически и социален комитет,

(1) ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначава се за член на Европейския икономически и социален
комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември
2015 г., г-жа Rikke EDSJÖ, Senior Consultant, Danish Agriculture
and Food Council.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.
За Съвета
Председател
A. D. MAVROYIANNIS
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 ноември 2012 година
за назначаване на член от Люксембург в Европейския икономически и социален комитет
(2012/694/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 302 от него,
като взе предвид
Люксембург,

предложението

на

правителството

на

като взе предвид становището на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

(2)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение
2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на
Европейския икономически и социален комитет за
периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември
2015 г. (1)
След изтичането на мандата на г-н Christian ZEYEN се
освободи едно място за член на Европейския иконо
мически и социален комитет,

(1) ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.

Член 1
Назначава се за член на Европейския икономически и социален
комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември
2015 г., г-н Christophe ZEEB, Conseiller à la Chambre de
Commerce du Luxembourg.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.
За Съвета
Председател
A. D. MAVROYIANNIS

9.11.2012 г.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 ноември 2012 година
за назначаване на член от Обединеното кралство в Европейския икономически и социален комитет
(2012/695/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 302 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Обеди
неното кралство,
като взе предвид становището на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

(2)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение
2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на
Европейския икономически и социален комитет за
периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември
2015 г. (1)
След изтичането на мандата на г-н Sukhdev SHARMA се
освободи едно място за член на Европейския иконо
мически и социален комитет,

(1) ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Назначава се за член на Европейския икономически и социален
комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември
2015 г., г-н Richard BALFE.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.
За Съвета
Председател
A. D. MAVROYIANNIS

Съдържание
(продължение)
2012/694/ЕС:
★

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от Люксембург в
Европейския икономически и социален комитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2012 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

1 200 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

1 310 EUR за годишен
абонамент

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

на 22 официални езика на
ЕС

840 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
DVD (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

100 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

200 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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