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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 295/2013 НА СЪВЕТА
от 21 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 192/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито
върху вноса на полиетилен терефталат с произход, inter alia, от Тайван вследствие на процедура по
преразглеждане във връзка с „нов износител“ в съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 1225/2009
Б. НАСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА

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 11, параграф 4 от
него,

1. Искане за преразглеждане
(4)

Комисията получи искане за започване на преразглеждане
във връзка с „нов износител“ в съответствие с член 11,
параграф 4 от основния регламент. Искането бе подадено
от Lealea Enterprise Co., Ltd. („заявителят“), производител
износител от Тайван („засегнатата държава“).

(5)

Заявителят заяви, че не е осъществявал износ на
разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания
период, т.е. периода от 1 октомври 1998 г. до
30 септември 1999 г. („първоначалният разследван
период“).

(6)

Освен това заявителят заяви, че не е свързан с никой от
производителите износители на разглеждания продукт,
към които се прилагат посочените по-горе антидъм
пингови мерки.

(7)

Освен това заявителят изтъкна, че е започнал да
осъществява износ на разглеждания продукт за Съюза
след края на първоначалния разследван период.

като взе предвид предложението на Европейската комисия, пред
ставено след консултация с консултативния комитет,
като има предвид, че:
А. ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ
С Регламент (ЕО) № 2604/2000 (2) беше наложено окон
чателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетилен
терефталат с произход от Индия, Индонезия, Малайзия,
Република Корея, Тайван и Тайланд в съответствие с
член 5 от основния регламент.

(1)

След преразглеждане с оглед изтичане на срока на
действие на мерките, проведено в съответствие с член
11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент (ЕО)
№ 192/2007 (3) Съветът взе решение тези мерки да бъдат
запазени.

(2)

С известие, публикувано в Официален вестник на Евро
пейския съюз на 24 февруари 2012 г. (4), Европейската
комисия („Комисията“) започна друго преразглеждане с
оглед изтичане на срока на действие на съответните
мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния
регламент. Посоченото разследване протича успоредно и
ще бъде приключено в отделен правен акт.

(3)

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.
L 301, 30.11.2000 г., стр. 21.
L 59, 27.2.2007 г., стр. 59.
C 55, 24.2.2012 г., стр. 4.

2. Започване на процедура по преразглеждане във
връзка с „нов износител“
(8)

Комисията разгледа prima facie доказателствата, пред
ставени от заявителя, и ги сметна за достатъчни, за да
оправдаят започването на преразглеждане в съответствие
с член 11, параграф 4 от основния регламент. След
консултация с консултативния комитет и след като на
засегнатата промишленост на Съюза беше дадена
възможност да предостави становището си, с Регламент
(ЕС) № 653/2012 (5) Комисията започна процедура по
преразглеждане на Регламент (ЕО) № 192/2007 по
отношение на заявителя.

(5) ОВ L 188, 18.7.2012 г., стр. 8.

L 90/2

(9)
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В съответствие с Регламент (ЕС) № 653/2012 антидъмпин
говото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 192/2007
върху вноса на полиетилен терефталат, бе отменено по
отношение на вноса на разглеждания продукт,
произвеждан и продаван от заявителя за износ за
Съюза. Същевременно в съответствие с член 14,
параграф 5 от основния регламент на митническите
органи бе възложено да предприемат необходимите
действия за въвеждане на регистрационен режим за този
внос.

производители износители, обект на действащите анти
дъмпингови мерки по отношение на разглеждания
продукт.
(18)

Разглежданият продукт е полиетилен терефталат („РЕТ“) с
вискозитет 78 ml/g или по-висок, според стандарт 16285 на Международната организация по стандартизация, с
произход от Тайван, класиран понастоящем в код по КН
3907 60 20 („разглежданият продукт“).

Нормална стойност
(19)

Заявителят произвежда разглеждания продукт и го
продава на вътрешния пазар и на пазари за износ.
Заявителят продава директно на всички пазари.

(20)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния
регламент продажбите на вътрешния пазар бяха счетени
за представителни, когато обемът на общите продажби на
вътрешния пазар е бил поне 5 % от общите експортни
продажби за Съюза. Комисията установи, че заявителят
е изнасял за Съюза един-единствен вид на продукта и
че същият вид на продукта е бил продаван на
вътрешния пазар от заявителя като цяло в представителни
количества.

(21)

Комисията проучи също така дали осъществените в пред
ставителни количества продажби на разглеждания
продукт на вътрешния пазар могат да бъдат счетени за
осъществени при обичайни търговски условия в съот
ветствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.
Това бе направено чрез определяне на дела на рента
билните продажби на вътрешния пазар за независими
клиенти. Тъй като са извършени достатъчно продажби
при обичайни търговски условия, нормалната стойност
бе определена въз основа на действителната цена на
вътрешния пазар.

4. Засегнати страни
(11)

Комисията официално уведоми промишлеността на Съюза,
заявителя и представителите на страната на износа за
започването на процедурата по преразглеждане. На заин
тересованите страни бе предоставена възможност да
изложат писмено становищата си и да бъдат изслушани.

(12)

Комисията изпрати антидъмпингов въпросник на
заявителя и свързаните с него дружества и получи
отговор в рамките на определения за целта срок.

(13)

Комисията се ангажира да провери цялата информация,
която сметна за необходима за определянето на статута на
нов износител и на дъмпинга, и проведе посещения на
място в помещенията на заявителя в Тайван.
5. Разследван период в рамките на преразглеж
дането

(14)

Разследваният период в рамките на преразглеждането за
дъмпинг обхвана периода от 1 януари 2011 г. до 30 юни
2012 г. („разследваният период в рамките на преразглеж
дането“ или „РПП“).

Експортна цена
(22)

В. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО
1. Определяне на „нов износител“
(15)

При разследването бе потвърдено, че дружеството не е
осъществявало износ на разглеждания продукт през
първоначалния разследван период и че е започнало да
осъществява износ за Съюза след този период.

(16)

Въпреки че изнесените количества са ограничени, те са
счетени за достатъчни за определянето на надежден
дъмпингов марж. От гледна точка на обема на доставките
и оборота на клиент, за тези количества се наблюдава
тенденция, съпоставима с тази на дейностите на
заявителя на пазарите на трети държави.

(17)

Що се отнася до другите условия за признаване на статут
на нов износител, дружеството успя да докаже, че не е
било свързано пряко или косвено с никой от тайванските

Поради това се потвърждава, че дружеството следва да
бъде считано за „нов износител“ в съответствие с член
11, параграф 4 от основния регламент, и съответно за
него следва да бъде определен индивидуален марж.
2. Дъмпинг

3. Разглеждан продукт
(10)

28.3.2013 г.

Разглежданият продукт е бил директно изнасян за неза
висими клиенти в Съюза. Поради това експортната цена
бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от
основния регламент, т.е. въз основа на действително
платените или подлежащите на плащане експортни цени.
Сравнение

(23)

Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени
на базата на цена франко завода.

(24)

С цел да се гарантира обективно сравнение между
нормалната стойност и експортната цена, бяха
направени необходимите корекции, за да се отчетат
разликите, които имат отражение върху сравнимостта на
цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния
регламент. Бяха направени корекции по отношение на
разходите за застраховка, обработване, товарене и допъл
нителни разходи и разходите за кредити във всички
случаи, в които те бяха счетени за обосновани, точни и
подкрепени от проверени данни.

28.3.2013 г.
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бъда наложено антидъмпингово мито в размер на
0 EUR/тон върху вноса на разглеждания продукт от
заявителя, и Регламент (ЕО) № 192/2007 да бъде
съответно изменен. Техните коментари бяха разгледани и
взети предвид, когато това бе целесъобразно.

Дъмпингов марж
(25)

(26)

В съответствие с член 2, параграф 11 от основния
регламент дъмпинговият марж бе определен на базата на
сравнение между среднопретеглената нормална стойност и
среднопретеглената експортна цена на всички сделки за
износ за Съюза. Тъй като техният брой е бил ограничен,
индивидуалните експортни цени за Съюза бяха сравнени
със среднопретеглената нормална стойност за месеците, в
които всеки износ е бил осъществен.
И в двата случая тези сравнения показаха наличието на de
minimis дъмпингов марж за заявителя, който е
осъществявал износ за Съюза по време на РПП.
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕРАЗ
ГЛЕЖДАНЕ

(27)

Дъмпинговият марж по отношение на заявителя,
установен за РПП, е бил de minimis. Поради това се
предлага да бъде наложено мито в размер на
0 EUR/тон, което се основава на дъмпинговия марж de
minimis, и Регламент (ЕО) № 192/2007 да бъде
съответно изменен.
Д. РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(28)

(29)

С оглед на тези констатации регистрирането на вноса,
наложено с Регламент (ЕС) № 653/2012, следва да бъде
преустановено, без да се налага антидъмпингово мито с
обратно действие.

L 90/3

(30)

Настоящото преразглеждане не засяга датата, на която
изтича действието на мерките, наложени с Регламент
(ЕО) № 192/2007, в съответствие с член 11, параграф
2 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
В таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
192/2007, под производители от Тайван се вмъква следното:
Държава

„Тайван

Антидъмпингово Допълнителен
мито (EUR/тон) код по ТАРИК

Дружество

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996“

2.
На митническите органи се възлага да преустановят регис
трирането на вноса на разглеждания продукт с произход от
Тайван, произвеждан от Lealea Enterprise Co., Ltd.
3.
Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите
разпоредби относно митата.

Е. РАЗГЛАСЯВАНЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕРКИТЕ

Член 2

Засегнатите страни бяха информирани за основните факти
и съображения, въз основа на които се възнамерява да

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 Брюксел на 21 март 2013 година.
За Съвета
Председател
P. HOGAN
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 296/2013 НА СЪВЕТА
от 26 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Народна
демократична република Корея
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

С Решение 2013/88/ОВППС също така се забранява
продажбата, покупката, транспортирането и посредни
ческите услуги, свързани със злато, благородни метали и
диаманти на, от и за правителството на Северна Корея и
доставянето на новоотпечатани, новоизсечени или нееми
тирани севернокорейски банкноти и монети на или в
полза на Централната банка на Северна Корея, както и
продажбата или покупката на държавни или гарантирани
от държавата севернокорейски облигации. Освен това в
Решение 2013/88/ОВППС се уточнява, че когато Съветът
предвижда забрана на финансови услуги, това включва и
предоставянето на услуги по застраховане и презаст
раховане. За целта е необходимо да се внесе техническо
изменение в Регламент (ЕО) № 329/2007.

(6)

С Решение 2013/88/ОВППС се забранява откриването на
нови клонове, дъщерни дружества или представителства
на севернокорейски банки на територията на държавите
членки, създаването на нови съвместни предприятия или
получаването на дялово участие от страна на северноко
рейски банки, включително Централната банка на
Северна Корея, с банки под юрисдикцията на държавите
членки.

(7)

Освен това в съответствие с параграф 13 от Резолюция
2087 (2013) на Съвета за сигурност на ООН е необ
ходимо да се определи, че няма да се удовлетворяват
никакви искове във връзка с изпълнението на договор
или трансакция, засегнати от тези мерки, на посочени
лица или образувания или на което и да е лице или
образувание в Северна Корея.

(8)

Регламент (ЕО) № 329/2007 следва да бъде съответно
изменен,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид съвместното предложение на върховния пред
ставител на Съюза по въпросите на външните работи и поли
тиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета (1) се привеждат
в
действие
мерките,
предвидени
в
Решение
2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември 2010 г.
относно ограничителни мерки срещу Корейската народно
демократична република (2).

(2)

На 18 февруари 2013 г. Съветът прие Решение
за
изменение
на
Решение
2013/88/ОВППС (3)
2010/800/ОВППС, което предвиди допълнителни ограни
чителни мерки срещу Корейската народнодемократична
република („Северна Корея“) чрез привеждане в действие
на допълнителните мерки, които се изискват по силата на
Резолюция 2087 (2013) на Съвета за сигурност на ООН,
както и допълнителни самостоятелни мерки на Съюза.

(3)

Решение 2013/88/ОВППС включва допълнителен
критерий за самостоятелно определяне от Съюза на
лица и образувания, които подлежат на ограничителни
мерки, а именно лицата, които участват, включително
посредством предоставянето на финансови услуги, в
доставката за Северна Корея или от нея на оръжие и
свързани с него материали от всякакъв вид или на
изделия, материали, оборудване, стоки и технологии,
които биха могли да допринасят за програмите на
Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, с други
оръжия за масово унищожение или с балистични ракети.

(4)

Освен това с Решение 2013/88/ОВППС се забраняват
продажбата, доставката или трансферът в Северна Корея
на някои други стоки, които имат отношение към север
нокорейските програми, свързани с оръжия за масово
унищожение, по-специално с нейния сектор за
балистични ракети, а именно някои видове алуминий.

(1) ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 341, 23.12.2010 г., стр. 32.
(3) ОВ L 46, 19.2.2013 г., стр. 28.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:
1) Член 2 се заменя със следното:
„Член 2
1.

Забранява се:

а) пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или
износ на стоки и технологии, включително софтуер,
посочени в приложения I, Iа и Iб, независимо дали
произхождат от Съюза или не, на физически или
юридически лица, образувания или органи в Северна
Корея или за ползване в Северна Корея;
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б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято
цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в
буква а).
2.
Приложение I включва всички изделия, материали,
оборудване, стоки и технологии, включително софтуер,
които са изделия или технология с двойна употреба
съгласно определението в Регламент (ЕО) № 428/2009 на
Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската
дейност и транзита на изделия и технологии с двойна упот
реба (*).
Приложение Iа включва други изделия, материали,
оборудване, стоки и технологии, които биха могли да
допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с
ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или
балистични ракети.
Приложение Iб включва някои важни компоненти за сектора
на балистичните ракети.
3.
Забранява се закупуването, вносът или транспор
тирането от Северна Корея на посочените в приложения I,
Iа и Iб стоки и технологии, независимо дали произхождат от
Северна Корея.
___________
(*) ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.“

2) Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:
а) букви а) и б) се заменят със следното:
„а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа
помощ и брокерски услуги, свързани със стоки и техно
логии, посочени в Общия списък с оръжията на ЕС или
в приложения I, Iа и Iб, и с предоставянето,
производството, поддръжката или употребата на
стоките, посочени в Общия списък с оръжията на ЕС
или в приложения I, Iа и Iб, на физически или
юридически лица, образувания или органи в Северна
Корея или за употреба в Северна Корея;
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3) В член 3а, параграф 1, първа алинея думите „приложения I и
Ia“ се заменят с думите „приложения I, Ia и Iб“.
4) Вмъкват се следните членове:
„Член 4а
1.

Забранява се:

а) продажбата, доставката, прехвърлянето или износът, пряко
или непряко, на злато, ценни метали и диаманти, както е
изброено в приложение VII, независимо дали произхождат
от Съюза или не, към или за правителството на Северна
Корея, неговите публични органи, корпорации или
агенции, Централната банка на Северна Корея и лица,
образувания или органи, които действат от тяхно име
или по тяхно указание, или образувания или органи,
притежавани или контролирани от тях;
б) закупуването, вносът или транспортирането, пряко или
непряко, на злато, ценни метали и диаманти, както е
изброено в приложение VII, независимо дали произхождат
или не произхождат от Северна Корея, от правителството
на Северна Корея, от неговите публични органи,
корпорации или агенции, от Централната банка на
Северна Корея или от лица, образувания или органи,
които действат от тяхно име или по тяхно указание, или
от образувания или органи, притежавани или контро
лирани от тях;
в) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ
или брокерски услуги, финансиране или финансова
помощ, свързани със стоките, посочени в букви а) и б),
на правителството на Северна Корея, на неговите публични
органи, корпорации или агенции, на Централната банка на
Северна Корея или на лица, образувания или органи,
които действат от тяхно име или по тяхно указание, или
на образувания или органи, притежавани или контро
лирани от тях.
2.
Приложение VII включва злато, ценни метали и
диаманти, за които се прилагат забраните, посочени в
параграф 1.
Член 4б

б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране
или финансова помощ, свързана със стоки и техно
логии, изброени в Общия списък с военно оборудване
на ЕС или в приложения I, Iа и Iб, включително безвъз
мездни средства, заеми и застраховки на експортни
кредити, както и застраховане и презастраховане, в
случай на продажби, доставки, трансфер или износ на
такива изделия или в случай на предоставяне на
свързана с това техническа помощ на физически или
юридически лица, образувания или органи в Северна
Корея или за използване в Северна Корея;“
б) в букви в) и г) думите „приложения I и Ia“ се заменят с
думите „приложения I, Ia и Iб“.

Забранява се продажбата, доставянето, трансферът или
износът, пряко или непряко, на новоотпечатани или нееми
тирани севернокорейски банкноти и изсечени монети за или
в полза на Централната банка на Северна Корея.“
„Член 5а
1.
Забранява се на кредитните и финансовите институции,
попадащи в обхвата на член 16:
а) да откриват нови представителства в Северна Корея или да
създават нови клонове или дъщерни дружества в Северна
Корея;
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б) да създават съвместно предприятие с кредитна или
финансова институция, регистрирана в Северна Корея,
или с кредитна или финансова институция, посочена в
член 11а, параграф 2.

2.

Забранява се:

а) даването на разрешение за откриване на представителство
или за установяване в Съюза на клон или дъщерно
дружество на кредитна или финансова институция, регис
трирана в Северна Корея, или на кредитна или финансова
институция, посочена в член 11а, параграф 2;

б) сключването на споразумения за откриване на представи
телство или създаване на клон или дъщерно дружество в
Съюза за сметка или от името на кредитна или финансова
институция, установена в Северна Корея, или за сметка
или от името на кредитна или финансова институция,
посочена в член 11а, параграф 2;

в) даването на разрешение за поемане и продължаване на
дейността на кредитна институция или за друга
търговска дейност, за която се изисква предварително
разрешение, от страна на представителство, клон или
дъщерно дружество на кредитна или финансова инсти
туция, регистрирана в Северна Корея, или на кредитна
или финансова институция, посочена в член 11а,
параграф 2, ако това представителство, клон или
дъщерно дружество не е функционирало преди
19 февруари 2013 г.;
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б) извършващи финансови услуги или трансфер към терито
рията, през територията или от територията на Съюза, или
с участието на граждани на държавите членки или образ
увания, създадени съгласно тяхното законодателство, или
лица или финансови институции на територията на Съюза,
на финансови средства или друго имущество или ресурси,
които биха могли да допринесат за програмите на Северна
Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово
унищожение или балистични ракети, както и лица или
органи, действащи от тяхно име или по техни указания,
или образувания, притежавани или контролирани от тях;
или
в) участващи, включително чрез предоставяне на финансови
услуги, в доставянето за или от Северна Корея на оръжие
и свързани с него материали от всякакъв вид или на
изделия, материали, оборудване, стоки и технологии,
които биха могли да допринесат за програмите на
Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия
за масово унищожение или балистични ракети.
Приложение V се преразглежда редовно, поне веднъж на 12
месеца.
___________
(*) ОВ L 341, 23.12.2010 г., стр. 32.“

6) Вмъкват се следните членове:
„Член 9а
Забранява се:

г) придобиването или разширяването на участие или придо
биването на друго дялово участие в кредитна или
финансова институция, попадаща в обхвата на член 16,
от кредитна или финансова институция, посочена в член
11а, параграф 2.“

5) Член 6, параграф 2 се заменя със следното:

„2.
Замразяват се всички финансови средства и иконо
мически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани
или контролирани от лицата, образуванията и органите,
изброени в приложение V. В приложение V са изброени
лицата, образуванията и органите, неизброени в приложение
IV, които в съответствие с член 5, параграф 1, букви б), в) и
г) от Решение 2010/800/ОВППС на Съвета от 22 декември
2010 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската
народнодемократична република (*) са определени от Съвета
като:

а) отговарящи за програмите на Северна Корея, свързани с
ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или
балистични ракети, както и с лица или органи, действащи
от тяхно име или по техни указания, или образувания,
притежавани или контролирани от тях;

а) продажбата или закупуването, пряко или непряко, на
държавни облигации или гарантирани от държавата обли
гации, издадени след 19 февруари 2013 г., на или от:
i) Северна Корея или нейното правителство, както и
нейните публични органи, корпорации и агенции;
ii) Централната банка на Северна Корея;
iii) кредитна или финансова институция, регистрирана в
Северна Корея, или кредитна или финансова инсти
туция, посочена в член 11а, параграф 2;
iv) физическо или юридическо лице, образувание или
орган, действащ(о) от името или по указание на
юридическо лице, образувание или орган, посочен(о)
в подточка i) или ii);
v) юридическо лице, образувание или орган, притежа
ван(о) или контролиран(о) от лице, образувание или
орган, посочен(о) в подточка i), ii) или iii);
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б) предоставянето на лице, образувание или орган, посочен(о)
в буква а), на брокерски услуги във връзка с държавни
облигации или гарантирани от държавата облигации,
издадени след 19 февруари 2013 г.;

2.
Счита се, че мерките, наложени с настоящия регламент,
засягат изпълнението на договор или трансакция, когато
съществуването или съдържанието на иска произтича пряко
или непряко от тези мерки.

в) подпомагане на лице, образувание или орган, посочен(о) в
буква а), с цел издаване на държавни облигации или
гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне
на брокерски услуги, реклама или други услуги във
връзка с такива облигации.

3.
Във всяко производство по подаден иск за изпълнение
тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е
забранено съгласно параграф 1, е за лицето, което търси
изпълнение по съответния иск.

Член 9б
1.
Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с
договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато
пряко или непряко, изцяло или частично от мерките,
наложени с настоящия регламент, включително искове за
обезщетение или други искове от този вид, като искове за
компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално
искове за удължаване на сроковете или за изплащане на
облигация, гаранция или обезщетение, по-специално на
финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо
от формата, предявени от:
а) посочените лица, образувания или органи, изброени в
приложения IV и V;
б) всякакви други лица, образувания или органи в Северна
Корея, включително правителството на Северна Корея и
неговите публични органи, корпорации и агенции;
в) всякакви лица, образувания или органи, действащи чрез
или от името на едно от лицата, образуванията или
органите, посочени в букви а) и б).

4.
Настоящият член не засяга правото на лицата, образ
уванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен
контрол за законосъобразност на неизпълнението на
договорни задължения в съответствие с настоящия
регламент.“

7) Позициите в приложение I към настоящия регламент се
вмъкват в действащото приложение Ia към Регламент (ЕО)
№ 329/2007, след позиция I.A1.020.

8) Приложение II към настоящия регламент се вмъква като
приложение Iб към Регламент (ЕО) № 329/2007.

9) Приложение III към настоящия регламент се вмъква като
приложение VII към Регламент (ЕО) № 329/2007.

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

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

Съставено в Брюксел на 26 март 2013 година.
За Съвета
Председател
E. GILMORE
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„I.A1.021

Стоманени сплави под формата на листове или плочи с някоя от изброените подолу характеристики:
а) стоманени сплави, „притежаващи“ пределна якост на опън от 1 200 MPa или
повече при 293 К (20 °C); или

1C116
1C216

б) стабилизирана с азот дуплексна неръждаема стомана.
Бележка: изразът „сплави, притежаващи“ включва сплави преди или след
топлинна обработка.
Техническа бележка: стабилизираната с азот дуплексна неръждаема стомана
има двуфазова микроструктура, съставена от зърна на феритна и аустенитна
стомана с добавяне на азот за стабилизиране на микроструктурата.
I.A1.022

Композитни материали въглерод—въглерод.

1A002.b.1

I.A1.023

Никелови сплави в сурова или полуобработена форма, съдържаща 60 тегловни %
или повече никел.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Титанови сплави под формата на листове или плочи, „притежаващи“ пределна
якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °C).

1C002.b.3“

Бележка: изразът „сплави, притежаващи“ включва сплави преди или след
топлинна обработка.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ Iб
Стоки, посочени в член 2, параграф 2, трета алинея

7601

Необработен алуминий

7602

Отпадъци и отломки от алуминий

7603

Прахове и люспи от алуминий

7604

Пръти и профили от алуминий

7605

Телове от алуминий

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

7608

Тръби от алуминий

7609

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий

7614

Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация“

BG
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
„ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Списък на златото, ценните метали и диамантите, посочени в член 4а
Код по ХС

Описание

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобра
ботени форми или на прах

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми или на прах

7109

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или
полуобработени форми.

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах

7111

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необ
работени или полуобработени форми.

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други
остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида
на тези, използвани главно за извличане на благородни метали“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 297/2013 НА СЪВЕТА
от 27 март 2013 година
за изменение на регламенти (ЕС) № 44/2012, (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013 по отношение на
някои възможности за риболов
определи за 2013 г. възможностите за риболов на
определени рибни запаси и групи от рибни запаси във
водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води
извън ЕС.

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,

(4)

Целесъобразно е в Регламент (ЕС) № 39/2013 да се
изясни специалното условие за определяне на възмож
ностите за риболов на сафрид в зони VIIIc и IX.

(5)

В резултат на прехвърлянето на квоти между Съюза и
други договарящи се страни от Организацията за
риболова в северозападната част на Атлантическия океан
(NAFO) Съюзът получи за 2012 г. допълнителни
възможности за риболов на гренландска камбала в зона
3LMNO на NAFO. Поради това за 2012 г. приложение IВ
към Регламент (ЕС) № 44/2012 следва да бъде изменено с
действие от 1 януари 2012 г., за да се отразят тези нови
възможности за риболов. Тези изменения се отнасят само
за 2012 г. и не засягат принципа на относителната
стабилност.

(6)

Възможностите за риболов за кораби на ЕС и Норвегия,
както и условията за взаимния достъп до рибните ресурси
в съответните води, се определят всяка година като се
отчитат резултатите от консултациите за риболовните
права в съответствие с двустранното споразумение с
Норвегия в областта на рибарството (5). В очакване на
приключването на тези консултации за договореностите
за 2013 г. с Регламент (ЕС) № 40/2013 бяха определени
временни възможности за риболов на съответните запаси.
На 18 януари 2013 г. консултациите с Норвегия
приключиха. В съответствие с това е целесъобразно да
бъдат изменени съответните разпоредби на Регламент
(ЕС) № 40/2013.

(7)

Ограниченията за улов на пясъчна змиорка в зона IIIa на
Международният съвет за изследване но морето (ICES) и
във водите на ЕС от зони IIa и IV са установени на
временна основа в приложение IA към Регламент (ЕС)
№ 40/2013. През февруари 2013 г. ICES публикува
научно становище относно запасите от пясъчна змиорка
във водите на ЕС от участъци IIa и IIIa на ICES и подзона
IV на ICES. В съответствие с това становище ограни
ченията за улов в зони за управление 1 и 2 следва да
бъдат установени съответно на 224 544 тона и
17 544 тона. За зона за управление 3 ICES препоръчва
ограничение на общия улов до 78 331 тона. Тъй като
зона за управление 3 обхваща улов както на ЕС, така и
на Норвегия, ограничението на улова на Съюза в тази
зона не следва да надвишава 40 000 тона. За зони за
управление 4 и 6 данните относно улова и резултатите

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември
2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация
на рибните ресурси в рамките на общата политика в
областта на рибарството (1) изисква да се установят
мерки на Съюза, уреждащи достъпа до водите и
ресурсите и устойчивото осъществяване на риболовните
дейности, като се вземат предвид наличните научни,
технически и икономически становища, и по-специално
докладите, съставени от Научния, технически и иконо
мически комитет по рибарство (НТИКР), както и всяко
становище, получено от регионалните консултативни
съвети.

(2)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на
възможностите за риболов, включително някои
функционално свързани с това условия, когато това е
целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се
разпределят между държавите членки по такъв начин,
че да осигуряват за всяка държава членка относителна
стабилност на риболовните дейности за всеки запас или
риболов, като се отчитат надлежно целите на общата
политика в областта на рибарството, определени в
Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(3)

С регламент (ЕС) № 44/2012 (2) Съветът определи за
2012 г. възможностите за риболов на определени рибни
запаси и групи от рибни запаси във водите на ЕС и за
корабите на ЕС в определени води извън ЕС. С регламенти
(ЕС) № 39/2013 (3) и (ЕС) № 40/2013 (4) Съветът

(1) ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) 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 (ОВ L 25,
27.1.2012 г., стр. 55).
(3) Регламент (ЕС) № 39/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за
определяне на възможностите за риболов за 2013 г. на кораби на
ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са
предмет на международни преговори или споразумения (ОВ L 23,
25.1.2013 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) № 40/2013 на Съвета от 21 януари 2013 г. за
определяне за 2013 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 (ОВ L 23,
25.1.2013 г., стр. 54).

(5) Споразумение за риболова между Европейската икономическа
общност и Кралство Норвегия (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48).

28.3.2013 г.
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от проучването не бяха достатъчни, за да може ICES да
изготви оценка, основаваща се на възрастта на видовете.
Вследствие на това в съответствие с подхода, възприет
спрямо други рибни запаси при подобни обстоятелства,
е целесъобразно да се определят ограничения на улова в
зони за управление 4 и 6 съответно от 4 000 тона и
336 тона, което представлява спад от 20 % в сравнение
с ограниченията на улова за 2012 г. в тези зони. В съот
ветствие със становището на ICES е целесъобразно да се
определят нулеви ограничения на улова за зони за
управление 5 и 7. При положение, че пясъчната
змиорка е запас, който се споделя с Норвегия и като се
има предвид наличието на пясъчна змиорка във водите на
ЕС през 2013 г., е целесъобразно да се предвиди обмен на
квоти с Норвегия. В съответствие с това размерът,
разпределен на Норвегия, от дела на Съюза от общия
допустим улов (ОДУ), следва да бъде определен на
22 450 тона пясъчна змиорка в зона на управление 1 в
замяна на 1 769 тона арктическа норвежка треска,
131 тона арктическа норвежка пикша, 250 тона писия в
Северно море и 95 тона молва в Северно море. Поради
това приложение IА към Регламент (ЕС) № 40/2013
следва да бъде съответно изменено.
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ограничения на усилието за пелагични и дънни
риболовни дейности. Тези разпоредби следва да се
въведат в правото на Съюза.

(11)

Регламенти (ЕС) № 39/2013 и (ЕС) № 40/2013 се
прилагат по принцип от 1 януари 2013 г. Настоящият
регламент следва да се прилага от 1 януари 2013 г. по
отношение на измененията на тези регламенти. Това
прилагане с обратно действие не засяга принципите на
правна сигурност и защита на оправдани правни очак
вания, тъй като въпросните възможности за риболов все
още не са изчерпани. Изменението на Регламент (ЕС) №
44/2012 следва да се прилага от 1 януари 2012 г.. Необ
ходимо е Регламенти (ЕС) № 44/2012, (ЕС) № 39/2013 и
(ЕС) № 40/2013 да бъдат изменени по спешност, тъй като
изменението на някои ограничения на улова оказва
влияние върху икономическите дейности и планирането
на риболовния сезон на корабите на ЕСПо същата
причина настоящият регламент следва да влезе в сила
незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(8)

На 9-ото годишно заседание на Комисията за риболова в
Западния и Централния Тихи океан (WCPFC), проведено
в Манила от 2 до 9 декември 2012 г., бяха приети нови
мерки за опазване и управление за дебелия (големоок)
тон, жълтоперия тунец и ивичестия тунец под формата
на ограничения на риболовното усилие, както и мерки
относно затворената зона за риболов с устройства за
събиране на риба (УСР). Освен това в WCPFC се
постигна съгласие по мерките за управление по
отношение на припокриването между WCPFC и Междуа
мериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC).
Съгласно тези мерки корабите на ЕС, включени в
регистрите на двете организации, трябва да спазват само
мерките на IATTC за опазване и управление, установени в
Регламент (ЕС) № 40/2013, когато извършват риболов в
зоната на припокриване. Тези мерки на WCPFC следва да
бъдат въведени в правото на Съюза.

Член 1
Изменения на Регламент (ЕС) № 44/2012
Приложение IВ към Регламент (ЕС) № 44/2012 се изменя в
съответствие с текста в приложение I към настоящия регламент.
Член 2
Изменения на Регламент (ЕС) № 39/2013
Приложение I към Регламент (ЕС) № 39/2013 се изменя в съот
ветствие с текста в приложение II към настоящия регламент.
Член 3
Изменения на Регламент (ЕС) № 40/2013

(9)

Съгласно разпоредбите на Международната комисия за
опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)
относно опазването на атлантическа риба меч Съюзът
може да приспадне до 200 тона риба меч, уловена в
зоната на управление на северната част на Атлантическия
океан, от неизчерпаната си квота за риба меч за южната
част на Атлантическия океан. Освен това Съюзът може да
приспадне до 200 тона риба меч, уловена в зоната на
управление на южната част на Атлантическия океан, от
неизчерпаната си квота за риба меч за северната част на
Атлантическия океан. Тези разпоредби следва да се
въведат в правото на Съюза.

Регламент (ЕС) № 40/2013 се изменя, както следва:
1) В член 4 се добавя следната буква:
„н) „зона на припокриване между IATTC и WCPFC“ е
географската зона, определена от следните граници:
— 150 ° з.д.,
— 130 ° з.д.,

(10)

На първото си годишно заседание през 2013 г. Регио
налната организация за управление на рибарството в
южната част на Тихия океан (SPRFMO) определи
възможности за риболов под форма на ОДУ за сафрид
от вида Trachurus murphyi, включително промяна на свър
заното с това докладване за този вид риболов, както и

— 4 ° ю.ш.,
— 50 ° ю.ш.“
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2) Член 24 се заменя със следното:
„Член 24
Пелагични риболовни дейности — ограничения на
капацитета
Държавите членки, които са извършвали активно пелагични
риболовни дейности в зоната на Конвенцията SPRFMO през
2007 г., 2008 г. или 2009 г., ограничават общото ниво на
брутен тонаж на кораби, плаващи под техен флаг и
извършващи риболов на пелагични запаси през 2013 г., до
общото за Съюза ниво от 78 600 брутен тонаж в тази зона.“
3) Член 25 се заменя със следното:
„Член 25
Пелагични риболовни дейности — ОДУ
1.
Само държавите членки, които са извършвали активно
пелагични риболовни дейности в зоната на Конвенцията
SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г. съгласно посо
ченото в член 24, могат да извършват риболов на пелагични
запаси в тази зона в съответствие с определения в
приложение IЙ ОДУ.
2.
Възможностите за риболов, определени в приложение
IЙ, може да се използват само при условие че най-късно до
петия ден на следващия месец държавите членки изпращат на
Комисията, с цел препращане до секретариата на SPRFMO,
списък на корабите, които активно участват в риболов или
трансбордиране в района на действие на Конвенцията
SPRFMO, записи от системите за наблюдение на корабите
(VMS), ежемесечни доклади за улова и, когато има такива,
данни за престой в пристанища.“
4) Член 29 се заменя със следното:
„Член 29
Ограничения на риболовното усилие за дебел тон,
жълтопер тунец и ивичест тунец
Държавите членки гарантират, че не се увеличава броят
риболовни дни, отпуснати на кораби, оборудвани с мрежи
гъргър и извършващи риболов на дебел тон (Thunnus obesus),
жълтопер тунец (Thunnus albacares) и ивичест тунец (Kat
suwonus pelamis) в частта от зоната на Конвенцията WCPFC
в открито море, разположена между 20 ° с.ш. и 20 ° ю.ш.“

28.3.2013 г.

5) В член 30, параграф 1 се заменя със следното:
„1.
В частта от зоната на Конвенцията WCPFC,
разположена между 20 ° с.ш. и 20 ° ю.ш., риболовните
дейности на използващи устройства за събиране на риба
(УСР) кораби, оборудвани с мрежи гъргър, се забраняват
между 00:00 ч. на 1 юли 2013 г. и 24:00 ч. на 31 октомври
2013 г. През този период оборудван с мрежи гъргър кораб
може да извършва риболовни дейности в тази част от зоната
на конвенцията WCPFC само ако на борда му има наблю
дател, който да следи, че в нито един момент корабът:
а) не използва или обслужва УСР или свързан с него елек
тронен уред;
б) не извършва риболов на пасажи, към които се прилагат
УСР.“
6) Вмъква се следният член:
„Член 30а
Зона на припокриване между IATTC и WCPFC
1.
Корабите, включени само в регистъра на WCPFC,
прилагат мерките, определени в членове 29—31, когато
извършват риболов в зоната на припокриване между IATTC
и WCPFC, определена в член 4, буква н).
2.
Корабите, включени едновременно в регистъра на
WCPFC и на IATTC, както и корабите, включени само в
регистъра на IATTC, прилагат мерките, предвидени в член
27, параграф 1, буква а) и в член 27, параграфи 2—6,
когато извършват риболов в зоната на припокриване между
IATTC и WCPFC, определена в член 4, буква н).“
7) Приложения IА, IБ, IГ, IЙ, III и VIII се изменят в съответствие
с текста в приложение III към настоящия регламент.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2013 г.
Член 1 се прилага обаче от 1 януари 2012 г.

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

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.
За Съвета
Председател
E. GILMORE
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
В приложение IВ към Регламент (ЕС) № 44/2012 данните за гренландска камбала в зона 3LMNO на NAFO се заменят със
следното:
„Вид:

Гренландска камбала
Reinhardtius hippoglossoides

Зона:

Естония

328

Германия

335

Латвия

46

Литва

23 (1)

Испания

4 486

Португалия

1 875 (2)

Съюз

7 093 (3)

ОДУ

12 098

NAFO 3LMNO
(GHL/N3LMNO)

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

______________
(1) Към тази квота се добавят допълнително 19,6 тона като резултат от прехвърляне на възможности за риболов от трета държава.
(2) Към тази квота се добавят допълнително 10 тона като резултат от прехвърляне на възможности за риболов от трета държава.
(3) Към тази квота се добавят допълнително 29,6 тона като резултат от прехвърляне на възможности за риболов от трети държави.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
1. В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 39/2013 данните за сафрид в зона зона VIIIc се заменят със следното:
„Вид:

Сафрид (видове)
Trachurus spp.

Зона:

Испания

22 409 (1) (2)

Франция

388 (1)

Португалия

VIIIc
(JAX/08C.)

2 214 (1) (2)

Съюз

25 011

ОДУ

25 011

Аналитичен ОДУ

______________
(1) От които не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент
(ЕО) № 850/98 (1) За целите на контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за
преобразуване е равен на 1,20.
(1) Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за
защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).
(2) Специално условие: до 5 % от тази квота може да се лови в зона IX (JAX/*09.).“

2. В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 39/2013 данните за сафрид в зона IX се заменят със следното:
„Вид:

Сафрид (видове)
Trachurus spp.

Испания

Зона:

IX
(JAX/09.)

7 762 (1) (2)

Португалия

22 238 (1) (2)

Съюз

30 000

ОДУ

30 000

Аналитичен ОДУ

______________
(1) От които не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент
(ЕО) № 850/98. За целите на контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за
преобразуване е равен на 1,20.
(2) Специално условие: до 5 % от тази квота може да се лови в зона VIIIc (JAX/*08C.).“

3. В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 39/2013 данните за сафрид в зона X; води на ЕС от CECAF се заменят
със следното:
„Вид:

Зона:

Сафрид
Trachurus spp.

Португалия

Предстои да бъде
определен (2) (3)

Съюз

Предстои да бъде
определен (4)

ОДУ

Предстои да бъде
определен (4)

X; води на ЕС от CECAF (1)
(JAX/X34PRT)

Предпазен ОДУ

______________
(1) Водите около Азорските острови.
(2) От които не повече от 5 % може да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент
(ЕО) № 850/98. За целите на контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за
преобразуване е равен на 1,20.
(3) Прилага се член 6 от настоящия регламент.
(4) Установен на същото количество, както е определено в съответствие с бележка под линия 3.“

28.3.2013 г.
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4. В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 39/2013 данните за сафрид във води на ЕС от CECAF се заменят със
следното:
„Вид:

Сафрид
Trachurus spp.

Зона:

Португалия

Предстои да бъде
определен (2) (3)

Съюз

Предстои да бъде
определен (4)

ОДУ

Предстои да бъде
определен (4)

Води на ЕС от CECAF (1)
(JAX/341PRT)

Предпазен ОДУ

______________
(1) Водите около Мадейра.
(2) От които не повече от 5 % може
(ЕО) № 850/98. За целите на
преобразуване е равен на 1,20.
(3) Прилага се член 6 от настоящия
4
( ) Установен на същото количество,

да се състоят от сафрид между 12 и 14 cm, независимо от разпоредбата на член 19 от Регламент
контрола върху това количество прилаганият към теглото на разтоварванията коефициент за
регламент.
както е определено в съответствие с бележка под линия 3.“

L 90/15

L 90/16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28.3.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
1. Приложение IA към Регламент (ЕС) № 40/2013 се изменя, както следва:
а) данните за пясъчна змиорка и свързан с нея прилов във води на ЕС от зони IIa, IIIa, и IV се заменят със следното:
„Видове:

Пясъчна змиорка и свързан с нея прилов
Ammodytes spp.

Зона:

Води на ЕС от IIа, IIIa и IV (1)

249 006 (2)

Дания

5 443 (2)

Обединеното кралство
Германия

381 (2)

Швеция

9 144 (2)

Съюз

263 974

Норвегия

22 450

ОДУ

286 424

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

______________
(1) С изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula.
(2) Най-малко 98 % от разтоварванията, приспадани от тази квота, трябва да бъдат на пясъчна змиорка. Приловът на лиманда,
скумрия и меджид да се отчита спрямо останалите 2 % от квотата (OT1/*2A3A4).

Специално условие:
В границите на посочените по-горе квоти не могат да се ловят повече от дадените по-долу количества в следните
зони за управление на запасите от пясъчна змиорка, определени в приложение IIБ:
Зона:

Води на ЕС от зоните за управление на запасите от пясъчна змиорка
1

2

3

4

5

6

7

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Обеди
неното
кралство

4 167

362

825

82

0

7

0

Германия

292

25

58

6

0

0

0

7 000

608

1 386

139

0

12

0

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

22 450

0

0

0

0

0

0

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

Дания

Швеция
Съюз
Норвегия
Общо

28.3.2013 г.
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б) данните за морски дявол в норвежки води от IV се заменят със следното:
“Вид:

Морски дявол
Lophiidae

Зона:

Белгия

45

Дания

1 152

Германия

18

Нидерландия

16

Обединено кралство

Норвежки води от IV
(ANF/04-N.)

269

Съюз

1 500

TAC

Не се прилага”

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

в) Данните за менек във води на ЕС и в международни води от V, VI и VII се заменят със следното:
„Вид:

Менек
Brosme brosme

Зона:

Германия

13

Испания

46

Франция

548

Ирландия

53

Обединено кралство
Други
Съюз

Води на ЕС и международни води от V, VI
и VII
(USK/567EI.)

264
13 (1)
937

Норвегия

2 923 (2) (3) (4)

ОДУ

3 860

Аналитичен ОДУ
Прилага се член 11 от настоящия
регламент.

______________
(1) Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.
(2) Да се лови във водите на ЕС от IIa, IV, Vb, VI и VII (USK/*24X7C).
(3) Специално условие: от които по всяко време в Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този
процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен
улов на други видове в Vb, VI и VII не надвишава 3 000 тона(OTH/*5B67-).
4
( ) Включително морска щука. Квотите за Норвегия са: молва 6 140 тона (LIN/*5B67-) и менек 2 923 тона (USK/*5B67-) и са
взаимнозаменяеми до 2 000 тона и могат да се ловят само с парагади в Vb, VI и VII.“
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г) Данните за херинга в IIIа се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Зона:

Дания

IIIa
(HER/03A.)

23 115 (2)
370 (2)

Германия
Швеция

24 180 (2)

Съюз

47 665 (2)

ОДУ

55 000

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

______________
(1) Разтоварвания на сушата на херинга, добита в риболовни стопанства с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от
32 mm.
(2) Специално условие: до 50 % от това количество може да се лови във водите на ЕС от IV (HER/*04-C.).“

д) Данните за херинга във води на ЕС и норвежки води от IV, северно от 53° 30' с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Зона:

Дания

81 945

Германия

50 632

Франция

23 464

Нидерландия

59 995

Швеция

Води на ЕС и норвежки води от IV,
северно от 53° 30′ с. ш.
(HER/4АB.)

4 863

Обединено кралство

65 901

Съюз

286 800

Норвегия

138 620 (2)

ОДУ

478 000

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

______________
(1) Разтоварвания на херинга, уловена с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm. Държавите членки
докладват отделно своите разтоварвания на херинга в IVa (HER/04A.) и IVb (HER/04B.)
(2) До 50 000 тона от която може да се лови във водите на ЕС от IVa и IVb (HER/*4AB-C). Уловът в рамките на тази квота се
приспада от дела от ОДУ на Норвегия.

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се улавят повече от посочените по-долу количества в следната
зона:
Норвежки води южно от
62° с.ш. (HER/*04N-) (1)

Съюз

50 000

______________
(1) Разтоварвания на херинга, уловена с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm. Държавите членки
докладват отделно своите разтоварвания на херинга в IVa (HER/*4AN.) и IVb (HER/*4BN.)“
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BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/19

е) Данните за херинга в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Зона:

Швеция

922 (1)

Съюз

922

ОДУ

478 000

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(HER/04-N.)

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

______________
(1) Приловът от атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.“

ж) Данните за херинга в IIIа се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Дания

Зона:

IIIa
(HER/03A-BC)

5 692

Германия

51

Швеция

916

Съюз

6 659

ОДУ

6 659

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

______________
(1) Изключително за разтоварвания на херинга, уловена като прилов с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.“

з) Данните за херинга в IV, VIId и във водите на ЕС от IIa се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Зона:

Белгия

71

Дания

13 787

Германия

71

Франция

71

Нидерландия

71

Швеция

67

Обединено кралство

IV, VIId и води на ЕС от IIa
(HER/2A47DX)

262

Съюз

14 400

ОДУ

14 400

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

______________
(1) Изключително за разтоварвания на херинга, уловена като прилов с мрежи с размер на окото, по-малък от 32 mm.“
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и) Данните за херинга в IVc и VIId се заменят със следното:
„Вид:

Херинга (1)
Clupea harengus

Зона:

Белгия

9 285 (3)

Дания

1 187 (3)

Германия

733 (3)

Франция

13 035 (3)

Нидерландия

23 276 (3)

Обединено кралство

IVc, VIId (2)
(HER/4CXB7D)

5 064 (3)

Съюз

52 580

ОДУ

478 000

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

______________
(1) Изключително за разтоварвания на херинга, уловена с мрежи с размери на окото, равни или по-големи от 32 mm.
(2) С изключение на запаса край Blackwater: отнася се до запаса от херинга в морския регион на устието на Темза в рамките на
зона, ограничена от локсодромата, преминаваща на юг от Landguard Point (51° 56' с.ш., 1° 19,1' и.д.) до 51° 33′ с.ш. и
оттам — на запад до точка от брега на Обединеното кралство.
(3) Специално условие: до 50 % от тази квота могат да се улавят в IVb (HER/*04B.).“

й) Данните за атлантическа треска в Скагерак се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Белгия

9 (1 )

Дания

3 026 (1)

Германия

76 (1)

Нидерландия

19 (1)

Швеция

Скагерак
(COD/03AN.)

530 (1)

Съюз

3 660

ОДУ

3 783

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

______________
(1) В допълнение към тази квота дадена държава членки може да предоставя на кораби под свой флаг, които участват в опити за
напълно документиран риболов, допълнително количество в рамките на общо ограничение от 12 % от квотата, разпределена
на тази държава членка, при условията по член 6 от настоящия регламент.“
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к) Данните за атлантическа треска в IV; води на ЕС от IIa; тази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и
Категат, се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Белгия

782 (1)

Дания

4 495 (1)

Германия

2 850 (1)

Франция

966 (1)

Нидерландия

IV; води на ЕС от IIa; онази част от IIIа,
която не е обхваната от Скагерак и Категат
(COD/2A3AX4)

2 540 (1)

Швеция

30 (1)

Обединено кралство

10 311 (1)

Съюз

21 974

Норвегия

4 501 (2)

ОДУ

26 475

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

______________
(1) В допълнение към тази квота дадена държава членка може да предоставя на кораби под свой флаг, които участват в опити за
напълно документиран риболов, допълнително количество в рамките на общо ограничение от 12 % от квотата, разпределена
на тази държава членка, при условията по член 6 от настоящия регламент.
(2) Може да се добива във води на ЕС. Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела от ОДУ на Норвегия.

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се улавят повече от посочените по-долу количества в следната
зона:
Норвежки води от IV
(COD/*04N-)

19 099”

Съюз

л) Данните за атлантическа треска в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Швеция

382 (1)

Съюз

382

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(COD/04-N.)

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

______________
(1) Приловът на пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.“
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м) Данните за атлантическа треска в VIId се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Белгия

Зона:

VIId
(COD/07D.)

66 (1)

Франция

1 295 (1)

Нидерландия

39 (1)

Обединено кралство

143 (1)

Съюз

1 543

ОДУ

1 543

Аналитичен ОДУ

______________
(1) В допълнение към тази квота дадена държава членки може да предоставя на кораби под свой флаг, които участват в опити за
напълно документиран риболов, допълнително количество в рамките на общо ограничение от 12 % от квотата, разпределена
на тази държава членка, при условията по член 6 от настоящия регламент.“

н) Данните за пикша в IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32 се заменят със следното:
„Вид:

Пикша
Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Белгия

13

Дания

2 231

Германия
Нидерландия
Швеция

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32
(HAD/3A/BCD)

142
3
264

Съюз

2 653

ОДУ

2 770”

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
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о) Данните за пикша в IV; води на ЕС от IIa се заменят със следното:
„Вид:

Пикша
Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Белгия

257

Дания

1 770

Германия

1 126

Франция

1 963

Нидерландия

193

Швеция

178

Обединено кралство

29 194

Съюз

34 681

Норвегия

10 359

ОДУ

45 040

IV; води на ЕС от IIa
(HAD/2AC4.)

Аналитичен ОДУ

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се улавят повече от посочените по-долу количества в следната
зона:
Норвежки води от IV
(HAD/*04N-)

25 798“

Съюз

п) Данните за пикша в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Пикша
Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Швеция

707 (1)

Съюз

707

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(HAD/04-N.)

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

______________
(1) Приловът на атлантическа треска, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.“

р) Данните за меджид в IIIа се заменят със следното:
„Вид:

Дания
Нидерландия
Швеция

Меджид
Merlangius merlangus

Зона:

IIIa
(WHG/03A.)

929
3
99

Съюз

1 031

ОДУ

1 050“

Предпазен ОДУ
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с) Данните за меджид в IV; води на ЕС от IIa се заменят със следното:
„Вид:

Меджид
Merlangius merlangus

Зона:

Белгия

365

Дания

1 577

Германия

410

Франция

2 370

Нидерландия

IV; води на ЕС от IIa
(WHG/2AC4.)

912

Швеция

3

Обединено кралство

11 402

Съюз

17 039

Норвегия

1 893 (1)

ОДУ

18 932

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

______________
(1) Може да се добива във води на ЕС. Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела от ОДУ на Норвегия.

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се улавят повече от посочените по-долу количества в следната
зона:
Норвежки води от IV
(WHG/*04N-)

11 544“

Съюз

т) Данните за меджид и сребриста сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Меджид и сребриста сайда
Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Швеция

190 (1)

Съюз

190

ОДУ

Не се прилага

Зона:

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(WHG/04-N.) за меджид;
(POL/04-N.) за сребриста сайда

Предпазен ОДУ.

______________
(1) Приловът на атлантическа треска, пикша и сайда се приспада от квотата за тези видове.“

у) Данните за северно путасу в норвежки води от II и IV се заменят със следното:
„Вид:

Северно путасу
Micromesistius poutassou

Зона:

Дания

0

Обединено кралство

0

Съюз

0

ОДУ

643 000”

Норвежки води от II и IV
(WHB/24-N.)

Аналитичен ОДУ
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ф) данните за северно путасу във води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId,
VIIIe, XII и XIV се заменят със следното:
„Видове:

Северно путасу
Micromesistius poutassou

Дания

Зона:

Води на ЕС и международни води от зони
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId,
VIIIe, XII и XIV
(WHB/1X14)

17 715 (1)

Германия

6 888 (1)

Испания

15 018 (1) (2)

Франция

12 328 (1)

Ирландия

13 718 (1)

Нидерландия

21 601 (1)

Португалия

1 395 (1) (2)

Швеция

4 382 (1)

Обединеното кралство
Съюз

22 987 (1)
116 032 (1)

Норвегия

45 000

ОДУ

Аналитичен ОДУ

643 000

______________
(1) Специално условие: от които до 64 % могат да се ловят в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Jan
Mayen (WHB/*NZJM1).
(2) Прехвърлянията от тази квота могат да се извършват към зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 За тези
прехвърляния обаче трябва да се съобщава предварително на Комисията.“

х) Данните за северно путасу в VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 се заменят със следното:
„Вид:

Северно путасу
Micromesistius poutassou

Испания

Зона:

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1
(WHB/8C3411)

13 213

Португалия

3 303

Съюз

16 516 (1)

ОДУ

643 000

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Специално условие: от които до 64 % може да се ловят в норвежката икономическа зона или в риболовната зона около Jan
Mayen (WHB/*NZJM2).“

ц) данните за северно путасу във води на ЕС от II, IVa, V, VI северно от 56° 30’с.ш. и VII, западно от 12° з.д. се
заменят със следното:
„Видове:

Северно путасу
Micromesistius poutassou

Зона:

Норвегия

113 630 (1) (2)

ОДУ

643 000

води на ЕС от II, IVa, V, VI, северно от
56o30 с.ш. и VII, западно от 12° з.д.
(WHB/24A567)

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Приспадат се от ограниченията на улова на Норвегия, определени по спогодбата на крайбрежните държави.
(2) Специално условие: уловът в IV не може да надхвърля 28 408 тона, т.e. 25 % от квотата за достъп на Норвегия.“
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ч) Данните за синя молва във води на ЕС и международни води от Vb, VI и VII се заменят със следното:
„Вид:

Синя молва
Molva dypterygia

Зона:

Германия

25

Естония

4

Испания

79

Франция

1 806

Ирландия

7

Литва

2

Полша

1

Обединено кралство
Други

Води на ЕС и международни води от Vb,
VI, VII
(BLI/5B67-)

459
7 (1 )

Съюз

2 390

Норвегия

150 (2)

ОДУ

Аналитичен ОДУ
Прилага се член 11 от настоящия
регламент.

2 540

______________
(1) Изключително за прилов. Не е разрешен целеви риболов по тази квота.
(2) Да се лови във водите на ЕС от IIa, IV, Vb, VI и VII (BLI/*24X7C).“

ш) Данните за молва във води на ЕС и в международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV се заменят със
следното:
„Вид:

Молва
Molva molva

Зона:

Белгия

30

Дания

5

Германия

109

Испания

2 211

Франция

2 357

Ирландия
Португалия

591
5

Обединено кралство

2 716

Съюз

8 024

Норвегия

6 140 (1) (2)

ОДУ

Води на ЕС и международни води от VI,
VII, VIII, IX, X, XII и XIV
(LIN/6X14.)

14 164

Аналитичен ОДУ
Прилага се член 11 от настоящия
регламент.

______________
(1) Специално условие: от които по всяко време в Vb, VI и VII е разрешен случаен улов на други видове от 25 % на кораб. Този
процент обаче може да бъде надхвърлен в първите 24 часа след началото на риболова на конкретно място. Общият случаен
улов на други видове в VI и VII не надвишава 3 000 тона (OTH/*6X14.).
(2) Включително менек. Квотите за Норвегия са: молва —6 140 тона, менек — 2 923 тона, като количествата са взаимноза
меняеми в размер до 2 000 тона и могат да се ловят само с парагади в Vb, VI и VII.“
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щ) данните за молва в норвежки води от зона IV се заменят със следното:
„Видове:

Молва
Molva molva

Зона:

Белгия

7

Дания

831

Германия

23

Франция

9

Нидерландия

1

Обединеното кралство

Норвежки води от зона IV
(LIN/04-N.)

74

Съюз

945

ОДУ

Не се прилага“

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

аа) данните за норвежки омар в норвежки води от зона IV се заменят със сленото:
„Вид:

Норвежки омар
Nephrops norvegicus.

Дания

Зона:

Норвежки води от IV
(NEP/04-N.)

947

Германия

0

Обединено кралство

53

Съюз

1 000

ОДУ

Не се прилага“

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

бб) Данните за северна скарида в IIIа се заменят със следното:
„Вид:

Северна скарида
Pandalus borealis

Зона:

Дания

2 308

Швеция

1 243

Съюз

3 551

ОДУ

6 650”

IIIa
(PRA/03A.)

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
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вв) Данните за северна скарида в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Северна скарида
Pandalus borealis

Зона:

Дания

357

Швеция

123 (1)

Съюз

480

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(PRA/04-N.)

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

______________
(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.“

гг) Данните за морска писия в Скагерак се заменят със следното:
„Вид:

Морска писия
Pleuronectes platessa

Зона:

Белгия

55

Дания

7 117

Германия
Нидерландия
Швеция

Скагерак
(PLE/03AN.)

37
1 369
381

Съюз

8 959

ОДУ

9 142”

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
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дд) данните за морска писия в IV; води на ЕС от зона IIа; онази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и
Категат се заменят със следното::
„Видове:

Морска писия
Pleuronectes platessa

Зона:

Белгия

5 614

Дания

18 245

Германия

5 263

Франция

1 053

Нидерландия

35 086

Обединеното кралство

25 964

Съюз

91 225

Норвегия

IV; води на ЕС от зона IIa; онази част от
IIIа, която не е обхваната от Скагерак и
Категат
(PLE/2A3AX4)

5 845

ОДУ

97 070

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

Специално условие:
В следните зони в границите на горепосочените квоти не може да се лови повече от посочените по-долу
количества риба:
Норвежки води от зона IV
(PLE/*04N-)

37 331”

Съюз

ее) Данните за сайда в IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32 се заменят със следното:
„Вид:

Сайда
Pollachius virens

Зона:

Белгия

32

Дания

3 757

Германия

9 487

Франция

22 326

Нидерландия
Швеция
Обединено кралство

IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и
подучастъци 22—32
(POK/2A34.)

95
516
7 273

Съюз

43 486

Норвегия

47 734 (1)

ОДУ

91 220

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

______________
(1) Може да се улавя единствено във води на ЕС от IV и IIIa (POK/*3A4-C). Уловът в рамките на тази квота се приспада от дела
от ОДУ на Норвегия.“
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жж) Данните за сайда в VI; води на ЕС и международни води от Vb, XII и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Сайда
Pollachius virens

Зона:

Германия

484

Франция

4 805

Ирландия

VI; води на ЕС и международни води от
Vb, ХII и ХIV
(POK/56 -14)

421

Обединено кралство

3 254

Съюз

8 964

Норвегия

500 (1)

ОДУ

9 464

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Да се лови северно от 56° 30′ с. ш. (POK/*5614N).“

зз) Данните за сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. се заменят със следното:
„Вид:

Сайда
Pollachius virens

Зона:

Швеция

880 (1)

Съюз

880

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води южно от 62° с.ш.
(POK/04-N.)

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

______________
(1) Приловът от атлантическа треска, пикша, сребриста сайда и меджид се приспада от квотите за тези видове.“

ии) Данните за гранландска камбала във води на ЕС от IIa и IV; води на ЕС и международни води от VB и VI се
заменят със следното:
„Вид:

Гренландска камбала
Reinhardtius hippoglossoides

Зона:

Дания

13

Германия

23

Естония

13

Испания

13

Франция

218

Ирландия

13

Литва

13

Полша

13

Обединено кралство
Съюз
Норвегия
ОДУ

Води на ЕС от IIa и IV; води на ЕС и
международни води от Vb и VI
(GHL/2A-C46)

857
1 176
824 (1)
2 000

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Да се лови във води на ЕС от IIa и VI. В VI това количество може да се лови само с парагади (GHL/*2A6-C).“
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йй) Данните за скумрия в IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32 се заменят със следното:
„Вид:

Скумрия
Scomber scombrus

Зона:

Белгия

440 (3)

Дания

15 072 (3)

Германия

459 (3)

Франция

1 387 (3)

Нидерландия

1 396 (3)

Швеция

4 174 (1) (2) (3)

Обединено кралство

1 293 (3)

Съюз

IIIa и IV; води на ЕС от IIa, IIIb, IIIc и
подучастъци 22—32
(MAC/2A34.)

24 221 (1) (3)

Норвегия

141 809 (4)

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Специално условие: включително 242 тона, които да се ловят в норвежки води южно от 62° с.ш. (MAC/*04N-).
(2) Когато се извършва риболов в норвежки води, приловът на треска, пикша, сребърна сайда, меджид и сайда се отчита спрямо
квотите за тези видове.
(3) Може да се улавя също в норвежки води от IVa (MAC/*4AN.).
(4) Да се приспадне от дела на Норвегия от ОДУ (квота на достъп). Това количество включва норвежкия дял от ОДУ за Северно
море в размер на 39 599 тона. Риболов по тази квота може да се извършва само в IVa (MAC/*04A.), освен за 3 000 тона,
които могат да се ловят в IIIa (MAC/*03A.).

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се ловят повече от посочените по-долу количества в следните
зони:

IIIa
(MAC/*03A.)

IIIa и IVbc
(MAC/*3A4BC)

IVb
(MAC/*04B.)

IVc
(MAC/*04C.)

VI, международни
води в IIа, от
1 януари до 31 март
2013 г. и през
декември 2013 г.
(MAC/*2A6.)

Дания

0

4 130

0

0

8 107

Франция

0

490

0

0

0

Нидерландия

0

490

0

0

0

Швеция

0

0

390

10

1 573

Обединено
кралство

0

490

0

0

0

3 000

0

0

0

0”

Норвегия
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кк) Данните за скумрия в VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни
води от IIa, XII и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Скумрия
Scomber scombrus

Германия

Зона:

17 326

Испания

18

Естония

144

Франция

11 552

Ирландия

57 753

Латвия

106

Литва

106

Нидерландия
Полша

25 267
1 220

Обединено кралство

158 825

Съюз

272 317

Норвегия
ОДУ

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на
ЕС и международни води от Vb; между
народни води от IIa, XII и XIV
(MAC/2CX14-)

11 788 (1) (2)
Не се прилага

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Може да се лови в IIa, VIa северно от 56° 30′ с.ш., IVa, VIId, VIIe, VIIf и VIIh (MAC/*AX7H).
(2) Допълнителни 28 362 тона от квотата за достъп могат да бъдат ловени от Норвегия на север от 56° 30′ с.ш., като се
приспадат от нейното ограничение на улова (MAC/*N6530).

Специално условие:
В рамките на посочените по-горе квоти не могат да се ловят повече от посочените по-долу количества в следните
зони:
Води на ЕС и норвежки води от IVa
(MAC/*4A-EN)
През периодите от 1 януари до 15 февруари
2013 г. и от 1 септември до 31 декември
2013 г.

Норвежки води от IIa
(MAC/* 2AN-)

Германия

6 971

710

Франция

4 648

473

Ирландия

23 237

2 366

Нидерландия

10 166

1 035

Обединено кралство

63 905

6 507

Съюз

108 927

11 091”
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лл) Данните за скумрия в VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 се заменят със следното:
„Вид:

Скумрия
Scomber scombrus

Зона:

Испания

25 682 (1)

Франция

170 (1)

Португалия

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1
(MAC/8C3411)

5 308 (1)

Съюз

31 160

ОДУ

Не се прилага

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Специално условие: количествата, които се разменят с други държави членки, могат да се улавят в VIIIa, VIIIb и VIIId
(MAC/*8ABD). Количествата, осигурени от Испания, Португалия или Франция за целите на размяната и уловени в зони VIIIa,
VIIIb и VIIId, обаче не трябва да надвишават 25 % от квотите на отдаващата държава членка.

Специално условие:
В рамките на горепосочените квоти не могат да се улавят повече от посочените по-долу количества в следната
зона:
VIIIb
(MAC/*08B.)

Испания

2 157

Франция

14

Португалия

мм)

446”

Данните за скумрия в норвежки води от IIа и IVа се заменят със следното:
„Вид:

Скумрия
Scomber scombrus

Зона:

Дания

10 694 (1)

Съюз

10 694 (1)

ОДУ

Не се прилага

______________
(1) Уловът в IIА (MAC/*02A.) и IVа (MAC/*4A.) се докладва отделно.“

Норвежки води от IIa и IVa
(MAC/2A4A-N)

Аналитичен ОДУ
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нн) Данните за обикновен морски език във води на ЕС от II и IV се заменят със следното:
„Вид:

Обикновен морски език
Solea solea

Зона:

Белгия

1 164

Дания

532

Германия

931

Франция

233

Нидерландия

Води на ЕС от II и IV
(SOL/24-C.)

10 511

Обединено кралство
Съюз

599
13 970

Норвегия

30 (1)

ОДУ

Аналитичен ОДУ

14 000

______________
(1) Може да се лови само във води на ЕС от IV (SOL/*04-C.).“

оо) Данните за цаца и свързания с нея прилов в IIIa се заменят със следното:
„Вид:

Цаца и свързан прилов
Sprattus sprattus

Дания
Германия

Зона:

IIIa
(SPR/03A.)

27 875 (1)
58 (1)

Швеция

10 547 (1)

Съюз

38 480

ОДУ

41 600

Предпазен ОДУ

______________
(1) Най малко 95 % от разтоварванията, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от цаца. Приловът от лиманда, меджид
и пикша се приспада от оставащите 5 % от квотата (OTH/*03A.).“
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пп) Данните за цаца и свързания с нея прилов във води на ЕС от IIa и IV се заменят със следното:
“Вид:

Цаца и свързан прилов
Sprattus sprattus

Зона:

Белгия

1 737 (2)

Дания

137 489 (2)

Германия

1 737 (2)

Франция

1 737 (2)

Нидерландия

1 737 (2)

Швеция

1 330 (1) (2)

Обединено кралство

5 733 (2)

Съюз

Води на ЕС от IIa и IV
(SPR/2AC4-C)

151 500

Норвегия

10 000

TAC

161 500

Предпазен ОДУ

______________
(1) Включително пясъчна змиорка.
(2) Най-малко 98 % от разтоварванията, които се приспадат от тази квота, са от цаца. Приловът от лиманда и меджид се
приспада от оставащите 2 % от квотата (OTH/*2AC4C).”

рр) Данните за сафрид и свързания с него прилов във води на ЕС от IVb, IVc и VIId се заменят със следното:
„Вид:

Сафрид и свързан прилов
Trachurus spp.

Зона:

Белгия

38 (3)

Дания

16 367 (3)

Германия

1 445 (1) (3)

Испания

304 (3)

Франция

1 358 (1) (3)

Ирландия

1 029 (3)

Нидерландия

9 854 (1) (3)

Португалия

35 (3)

Швеция

75 (3)

Обединено кралство
Съюз
Норвегия
ОДУ

Води на ЕС от IVb, IVc и VIId
(JAX/4BC7D)

3 895 (1) (3)
34 400
3 550 (2)
37 950

Предпазен ОДУ

______________
(1) Специално условие: до 5 % от тази квота, уловена в участък VIId, могат да се отчетат като уловени по квотата, свързана със
зоната: води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb;
международни води от XII и XIV (JAX/*2A-14)
(2) Може да се лови само във води на ЕС от IV (JAX/*04-C.).
(3) Най малко 95 % от разтоварванията, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от сафрид. Приловът от капрова риба,
пикша, меджид и скумрия се приспада от оставащите 5 % от квотата (OTH/*4BC7D).“
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сс) Данните за сафрид и свързания с него прилов във води на ЕС от IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и
VIIIe; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от XII и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Сафрид и свързан прилов
Trachurus spp.

Зона:

Дания

15 702 (1) (3)

Германия

12 251 (1) (2) (3)

Испания

16 711 (3)

Франция

Води на ЕС от IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k,
VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и
международни води от Vb; международни
води от XII и XIV
(JAX/2A-14)

6 306 (1) (2) (3)

Ирландия

40 803 (1) (3)

Нидерландия

49 156 (1) (2) (3)

Португалия

1 610 (3)

Швеция

675 (1) (3)

Обединено кралство

14 775 (1) (2) (3)

Съюз

157 989

ОДУ

157 989

Аналитичен ОДУ

______________
(1) Специално условие: до 5 % от тази квота, уловени във води на ЕС от IIa или IVa преди 30 юни 2013 г., могат да се отчетат
като уловени по квотата, свързана с водите на ЕС от IVb, IVc и VIId (JAX/*4BC7D).
(2) Специално условие: до 5 % от тази квота могат да се улавят в участък VIId (JAX/*07D.).
3
( ) Най малко 95 % от разтоварванията, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от сафрид. Приловът от капрова риба,
пикша, меджид и скумрия се приспада от оставащите 5 % от квотата (OTH/*2A-14).“

тт) Данните за норвежки паут и свързания с него прилов в IIIa; води на ЕС от IIa и IV се заменят със следното:
„Вид:

Норвежки паут и свързан прилов
Trisopterus esmarki

Дания
Германия
Нидерландия
Съюз
Норвегия
ОДУ

Зона:

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

167 345 (1)
32 (1) (2)
123 (1) (2)
167 500 (1)
20 000
187 500

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, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от норвежки паут. Приловът от пикша
и меджид се приспада от оставащите 5 % от квотата (OT2/*2A3A4).
(2) По квотата може да се извършва риболов само във водите на ЕС от участъци IIa, IIIa и IV на ICES.“
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уу) Данните за стопанска риба в норвежки води от IV се заменят със следното:
„Вид:

Стопанска риба

Зона:

Швеция

800 (1) (2)

Съюз

800

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води от IV
(I/F/04-N.)

Предпазен ОДУ

______________
(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.
(2) Специално условие: от които не повече от 400 тона сафрид (JAX/*04-N.).“

фф) Данните за други видове във води на ЕС от Vb, VI и VII се заменят със следното:
„Вид:

Други видове

Съюз

Зона:

Води на ЕС от Vb, VI и VII
(OTH/5B67-C)

Не се прилага
140 (1)

Норвегия
ОДУ

Не се прилага

Предпазен ОДУ

______________
(1) Уловени само с парагади.“

хх) Данните за други видове в норвежки води от IV се заменят със следното:
„Вид:

Други видове

Зона:

Белгия

35

Дания

3 250

Германия

366

Франция

151

Нидерландия

260

Швеция

Не се прилага (1)

Обединено кралство

2 438

Съюз

6 500 (2)

ОДУ

Норвежки води от IV
(OTH/04-N.)

Не се прилага

Предпазен ОДУ

______________
(1) Квота, разпределена от Норвегия на Швеция за „други видове“ на обичайно ниво.
(2) Включително риболов, който не е посочен изрично. При необходимост и след консултации могат да се посочат изключения.“
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Данните за други видове във води на ЕС от IIa, IV и VIa северно от 56° 30′ с. ш. се заменят със следното:
„Вид:

Други видове

Съюз

Зона:

Води на ЕС от IIa, IV и VIa северно от 56°
30′ с. ш.
(OTH/2A46AN)

Не се прилага
3 250 (1) (2)

Норвегия
ОДУ

Не се прилага

Предпазен ОДУ

______________
(1) Ограничено до IIa и IV (OTH/*2A4-C).
(2) Включително риболов, който не е посочен изрично. При необходимост и след консултации могат да се посочат изключения.“

2. Приложение IБ към Регламент (ЕС) № 40/2013 се изменя, както следва:
а) Данните за херинга във води на ЕС, норвежки и международни води от I и II се заменят със следното:
„Вид:

Херинга
Clupea harengus

Зона:

Белгия

14 (1)

Дания

13 806 (1)

Германия

2 418 (1)

Испания

46 (1)

Франция

596 (1)

Ирландия

3 574 (1)

Нидерландия

4 941 (1)

Полша

699 (1)

Португалия

46 (1)

Финландия

214 (1)

Швеция

5 116 (1)

Обединено кралство

8 827 (1)

Съюз

40 297 (1)

Норвегия

34 695 (2)

ОДУ

Води на ЕС, норвежки и международни
води от I и II
(HER/1/2-)

619 000

Аналитичен ОДУ

______________
(1) При докладване на улов пред Комисията се докладват също така количествата, уловени във всяка от следните зони: регулаторна
зона на NEAFC, води на ЕС, фарьорски води, норвежки води, риболовната зона около Jan Mayen, защитената риболовна зона
около Svalbard.
2
( ) Уловените по тази квота количества се приспадат от дела на Норвегия от ОДУ (квота на достъп). Тази квота може да се лови във
води на ЕС северно от 62° с.ш.

Специално условие:
В рамките на посочения по-горе дял на Съюза от ОДУ не повече от 34 695 тона могат да бъдат ловени в следната
зона:
Норвежки води на север от 62° с.ш. и
риболовна зона около Jan Mayen
(HER/*2AJMN)“

28.3.2013 г.
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б) данните за атлантическа треска в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Видове:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Германия

Норвежки води от зони I и II
(COD/1N2AB.)

2 413

Гърция

299

Испания

2 691

Ирландия

299

Франция

2 215

Португалия

2 691

Обединеното кралство

9 363

Съюз

19 971

ОДУ

Не се прилага“

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

в) Данните за атлантическа треска в гренландски води от NAFO 1 и от XIV на ICES се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Германия

1 391 (1) (2) (3)

Обединено кралство

309 (1) (2) (3)

Съюз

1 700 (1) (2) (3)

Норвегия
ОДУ

Гренландски води от NAFO 1 и от XIV
(COD/N1GL14)

500
Не се
прилага

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

______________
(1) Зоната в Източна Гренландия, наречена „Kleine Banke“ е забранена за всички риболовни дейности. Зоната е ограничена от
следните координати:
64°40′ с.ш. и 37°30′ з.д.
64°40′ с.ш. 36°30′ з.д.
64°15′ с.ш. и 36°30′ з.д. и
64°15′ с.ш. и 37°30′ з.д.
2
( ) Може да се лови в Източна или Западна Гренландия. В Източна Гренландия обаче риболовът се разрешава единствено:
— на траулери от 1 юли до 31 декември 2013 г.
— на кораби с парагади от 1 април до 31 декември 2013 г.
(3) Риболовът се извършва при 100 % присъствие на наблюдатели и със системи за наблюдение на корабите (VMS). Не повече от
80 % от квотата може да се лови в една от посочените по-долу зони. Освен това във всяка зона следва да се извършва
минимално усилие от 10 замятания на кораб:
Зона

Граница

1. Източна Гренландия (COD/N65E44)

Северно от 65°с.ш., източно от 44° з.д.

2. Източна Гренландия (COD/645E44)

Между 64° с. ш. и 65° с.ш., източно от 44°
з.д.

3. Източна Гренландия (COD/624E44)

Между 62° с. ш. и 64° с.ш., източно от 44°
з.д.

4. Източна Гренландия (COD/S62E44)

Южно от 62° с.ш., източно от 44° з.д.

5. Западна Гренландия (COD/S62W44)

Южно от 62° с.ш., западно от 44° з.д.

6. Западна Гренландия (COD/N62W44)

Северно от 62° с.ш., западно от 44° з.д.“
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г) Данните за атлантическа треска в I и IIb се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа треска
Gadus morhua

Зона:

Германия

7 739 (3)

Испания

14 329 (3)

Франция

3 758 (3)

Полша

3 057 (3)

Португалия

2 816 (3)

Обединено кралство

5 223 (3)

Други държави членки

I и IIb
(COD/1/2B.)

250 (1) (3)

Съюз

37 172 (2)

ОДУ

986 000

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

______________
(1) С изключение на Германия, Испания, Франция, Полша, Португалия и Обединеното кралство.
(2) Разпределянето на дела от запаса на атлантическа треска, с който да разполага Съюзът в зоната Spitzbergen и Bear Island, и
свързаният с това прилов от пикша не засягат по никакъв начин правата и задълженията, произтичащи от Парижкия договор от
1920 г.
(3) Приловът от пикша може да представлява до 15 % от количеството на изтегляне. Количествата прилов на пикша са в
допълнение към квотата за атлантическа треска.“

д) Данните за атлантическа писия в гренландски води от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа писия
Hippoglossus hippoglossus

Зона:

Португалия

125

Съюз

125

Норвегия

Гренландски води от V и XIV
(HAL/514GRN)

75 (1)

ОДУ

Не се прилага

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

______________
(1) Да се ловят с парагади (HAL/*514GN).“

е) Данните за атлантическа писия в гренландски води от NAFO 1 се заменят със следното:
„Вид:

Атлантическа писия
Hippoglossus hippoglossus

Зона:

Съюз

125
75 (1)

Норвегия
ОДУ

Гренландски води от NAFO 1
(HAL/N1GRN.)

Не се прилага

______________
(1) Да се ловят с парагади (HAL/*N1GRN).“

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

28.3.2013 г.

28.3.2013 г.
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ж) Данните за макрурус в гренландски води от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Макрурус
Macrourus spp.

Зона:

Съюз

140 (1)

ОДУ

Не се прилага (2)

Гренландски води от V и XIV
(GRV/514GRN)

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

______________
(1) Специално условие: гренадирът (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) и дългоопашатата риба (Macrourus berglax) (RHG/
514GRN) не представляват целеви улов. Те могат да бъдат улавяни само като прилов и се докладват отделно.
(2) Общо 120 тона са разпределени на Норвегия и могат да бъдат улавяни в тази зона на ОДУ или в гренландски води от NAFO 1
(GRV/514N1G). Специално условие: гренадирът (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) и дългоопашатата риба (Macrourus
berglax) (RHG/514N1G) не представляват целеви улов. Те могат да бъдат улавяни само като прилов и се докладват отделно.“

з) Данните за макрурус в гренландски води от NAFO 1 се заменят със следното:
„Вид:

Макрурус
Macrourus spp.

Зона:

Съюз

140 (1)

ОДУ

Не се прилага (2)

Гренландски води от NAFO 1
(GRV/N1GRN.)

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

______________
(1) Специално условие: Гренадирът (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) и дългоопашатата риба (Macrourus berglax) (RHG/
N1GRN) не представляват целеви улов. Те могат да бъдат улавяни само като прилов и се докладват отделно.
(2) Общо 120 тона са разпределени на Норвегия и могат да бъдат улавяни в тази зона на ОДУ или в гренландски води от V и XIV
(GRV/514N1G). Специално условие: Гренадирът (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) и дългоопашатата риба (Macrourus
berglax) (RHG/514N1G) не представляват целеви улов. Те могат да бъдат улавяни само като прилов и се докладват отделно.“

и) Данните за мойва в гренландски води от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Мойва
Mallotus villosus

Дания
Обединено кралство

Зона:

4 909
46

Швеция

352

Германия

214

Всички държави членки

254 (1) (2)

Съюз
ОДУ

Гренландски води от V и XIV
(CAP/514GRN)

5 775 (3)
Не се прилага

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

______________
(1) С изключение на държавите членки с повече от 10 % от квотата на Съюза
(2) Държавите членки с разпределена квота имат достъп до квотата за всички държави членки единствено след като са изчерпали
своята собствена квота.
(3) Да се лови от 1 януари до 30 април 2013 г. Ако до 15 април 2012 г. се постигне равнище на улова от 70 % от
първоначалната квота на Съюза, към тази квота на Съюза автоматично се добавя допълнително количество от 5 775 тона,
които да се ловят за същия период. Тази допълнителна квота на Съюза се счита за разпределена съгласно същия начин на
разпределяне.“
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й) данните за пикша в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Видове:

Пикша
Melanogrammus aeglefinus

Зона:

Германия

317

Франция

191

Обединеното кралство

973

Съюз

1 481

ОДУ

Не се прилага“

Норвежки води от зони I и II
(HAD/1N2AB.)

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

к) Данните за северна скарида в гренландски води от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Северна скарида
Pandalus borealis

Зона:

Дания

2 400

Франция

2 400

Съюз

4 800

Норвегия

2 700

ОДУ

Гренландски води от V и XIV
(PRA/514GRN)

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

Не се прилага“

л) Данните за сайда в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Вид:

Зона:

Сайда
Pollachius virens

Германия

2 040

Франция

328

Обединено кралство

182

Съюз

2 550

ОДУ

Не се прилага“

Норвежки води от I и II
(POK/1N2AB.)

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

28.3.2013 г.
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Данните за гренландска камбала в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Вид:

Гренландска камбала
Reinhardtius hippoglossoides

Зона:

Германия

25 (1)

Обединено кралство

25 (1)

Съюз

50 (1)

ОДУ

Не се прилага

Норвежки води от I и II
(GHL/1N2AB.)

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

______________
(1) Изключително за прилов. Не се разрешава целеви риболов в рамките на тази квота.“

н) Данните за гренландска камбала в гренландски води от NAFO 1 се заменят със следното:
„Вид:

Гренландска камбала
Reinhardtius hippoglossoides

Зона:

Германия

2 075

Съюз

2 075 (1)

Норвегия

Гренландски води от NAFO 1
(GHL/N1GRN.)

575

ОДУ

Не се прилага

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

______________
(1) Да се лови на юг от 68° N.“

о) Данните за гренландска камбала в гренландски води от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Зона:

Гренландска камбала
Reinhardtius hippoglossoides

Германия
Обединено кралство
Съюз
Норвегия
ОДУ

Гренландски води от V и XIV
(GHL/514GRN)

3 695
195
3 890 (1)
575
Не се прилага

______________
(1) Уловът се осъществява с не повече от 6 кораба едновременно.“

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96
не се прилага.
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п) Данните за морски костур в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Вид:

Морски костур
Sebastes spp.

Зона:

Германия

766 (1)

Испания

95 (1)

Франция

84 (1)

Португалия

405 (1)

Обединено кралство

150 (1)

Съюз

Норвежки води от I и II
(RED/1N2AB.)

1 500 (1)

ОДУ

Не се прилага

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

______________
(1) Изключително за прилов. Не се разрешава целеви риболов в рамките на тази квота.“

р) Данните за морски костур (пелагичен) в гренландски води от NAFO 1F и от V и XIV се заменят със следното:
„Вид:

Морски костур (пелагичен)
Sebastes spp.

Зона:

Германия

2 173 (1) (2)

Франция

11 (1) (2)

Обединено кралство

16 (1) (2)

Съюз

2 200 (1) (2)

Норвегия
ОДУ

Гренландски води от NAFO 1F и от V и XIV
(RED/N1G14P)

800 (3)
Не се прилага

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

______________
(1) Може да се добива само с трал.
(2) Специално условие: квотите могат да се ловят в регулаторната зона на NEAFC, при условие че частта от квотите, уловена в нея,
се докладва отделно (RED/*5-14P). В регулаторната зона на NEAFC в рамките на тази квота, считано от 10 май 2013 г., може
да се улавя само дълбоководен морски костур и само в рамките на зоната („участъка NEAFC“), ограничена от линиите,
съединяващи следните координати: Точка №
Точка №

Северна ширина

Западна дължина

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(3) Да се ловят само в участъка NEAFC, определен в бележка под линия 2 (RED/*5-14N).“
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с) Данните за други видове в норвежки води от I и II се заменят със следното:
„Вид:

Други видове

Зона:

Германия

117 (1)

Франция

47 (1)

Обединено кралство

186 (1)

Съюз

350 (1)

ОДУ

Норвежки води от I и II
(OTH/1N2AB.)

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

Не се прилага

______________
(1) Изключително за прилов. Не се разрешава целеви риболов в рамките на тази квота.“

3. Приложение IГ към Регламент (ЕС) № 40/2013 се изменя, както следва:
а)

Данните за риба меч в Атлантическия океан, северно от 5° с.ш., се заменят със следното:
„Вид:

Зона:

Риба меч
Xiphias gladius

Испания

6 949 (1)

Португалия

1 263 (1)

Други държави членки

135,5 (1) (2)

Съюз

8 347,5

ОДУ

13 700

Атлантически океан, северно от 5° с.ш.
(SWO/AN05N)

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

______________
(1) Специално условие: до 2,39 % от това количество може да се лови в Атлантическия океан, южно от 5° с.ш. (SWO/*AS05N).
(2) С изключение на Испания и Португалия и само като прилов.“

б)

Данните за риба меч в Атлантическия океан, южно от 5° с.ш., се заменят със следното:
„Вид:

Риба меч
Xiphias gladius

Испания
Португалия

Зона:

Атлантически океан, южно от 5° с.ш.
(SWO/AS05N)

4 818,18 (1)
361,82 (1)

Съюз

5 180

ОДУ

15 000

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

______________
(1) Специално условие: до 3,86 % от това количество може да се лови в Атлантическия океан, северно от 5° с.ш. (SWO/*AN05N).
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4. Приложение IЙ към Регламент (ЕС) № 40/2013 се заменя със следното:
"ПРИЛОЖЕНИЕ IЙ
ЗОНА НА КОНВЕНЦИЯТА SPRFMO

Вид:

Зона:

Сафрид от вида Trachurus murphyi
Trachurus murphyi

Германия

7 808,07

Нидерландия

8 463,14

Литва

5 433,05

Полша

9 341,74

Съюз

31 046"

Зона на Конвенцията SPRFMO
(CJM/SPRFMO)

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

5. Приложение III към Регламент (ЕС) № 40/2013 се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ III
Максимален брой разрешения за риболов за корабите на ес във води на трети държави

Брой на разрешенията за
риболов

Разпределение на
Максимален брой кораби
разрешения за риболов в зоната във всеки един
между държавите членки
момент

Риболовна зона

Риболов

Норвежки води и
риболовна зона около
Jan Mayen

Херинга, северно от
62° 00′ с.ш.

77

DK: 25
DE: 5
FR: 1
IE: 8
NL: 9
PL: 1
SV: 10
UK: 18

57

Дънни видове, северно
от 62° 00′ с. ш.

80

DE: 16
IE: 1
ES: 20
FR: 18
PT: 9
UK: 14
Неразпределени: 2

50

Скумрия

Не се прилага

Не се прилага

70 (1)

Промишлени видове,
южно от 62° 00′ с.ш.

480

DK: 450
UK: 30

150

(1) Без да се засягат допълнителните разрешения, предоставени на Швеция от Норвегия в съответствие с установената практика.“
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6. Приложение VIII към Регламент (ЕС) № 40/2013 се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
КОЛИЧЕСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА РИБОЛОВ КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ,
ИЗВЪРШВАЩИ РИБОЛОВ ВЪВ ВОДИ НА ЕС

Държава на флага

Риболов

Брой на разрешенията за риболов

Максимален брой кораби в
зоната във всеки един момент

Норвегия

Херинга, северно от 62° 00′ с.ш.

20

20

Венецуела (1)

Луцианови риби (води на Френска
Гвиана)

45

45

(1) За да се издадат тези разрешения за риболов, се представя доказателство за валиден договор между собственика на кораба, подал
заявление за разрешение, и преработвателно предприятие, разположено във Френска Гвиана, както и че договорът включва задъл
жението съответният кораб да разтоварва най-малко 75 % от всеки улов на луцианови риби на територията на този департамент, така
че да могат да се преработят в завода на предприятието. Този договор трябва да бъде одобрен от френските власти, които гарантират,
че той съответства както на действителния капацитет на преработвателното предприятие по договора, така и на целите за развитие на
икономиката на Френска Гвиана. Копие от надлежно одобрения договор се прилага към заявлението за разрешение за риболов. В
случай че това одобрение бъде отказано, френските власти уведомяват засегнатото лице и Комисията за отказа и излагат мотивите си
за него.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 298/2013 НА СЪВЕТА
от 27 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение
на Зимбабве
Решение 2011/101/ОВППС. Съветът следва да прераз
глежда решението за спиране на всеки три месеца в зави
симост от обстановката в страната.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 215 от него,
като взе предвид съвместното предложение на върховния пред
ставител на Съюза по въпросите на външните работи и поли
тиката на сигурност и на Европейската комисия,

(4)

Някои от тези мерки попадат в приложното поле на
Договора за функционирането на Европейския съюз и
следователно за тяхното прилагане е необходимо регу
латорно действие на равнището на Съюза, по-специално
с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на
икономическите оператори във всички държави членки.

(5)

Ето защо Регламент (ЕО) № 314/2004 следва да бъде
съответно изменен.

(6)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия
регламент мерки са ефективни, настоящият регламент
трябва да влезе в сила в деня след публикуването му,

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

С Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета (1) се прилагат
няколко мерки, предвидени с Решение 2011/101/ОВППС
на Съвета (2), включително замразяването на финансови
средства и икономически ресурси на някои физически
или юридически лица, образувания и органи.
На 23 юли 2012 г. и 18 февруари 2013 г. Съветът стигна
до заключението, че един мирен и надежден конститу
ционен референдум в Зимбабве би представлявал важен
етап в подготовката на демократични избори, оправдаващ
незабавното спиране на прилагането на по-голямата част
от всички оставащи целенасочени ограничителни мерки
на Съюза срещу физически лица и образувания.
С оглед на резултатите от конституционния референдум
от 16 март 2013 г. в Зимбабве Съветът реши да спре
прилагането забраната за пътуване и замразяването на
активи, приложими спрямо мнозинството от физическите
лица и образуванията, посочени в приложение I към

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Прилагането на член 6 от Регламент (ЕО) № 314/2004 се спира
до 20 февруари 2014 г., доколкото посоченият член се прилага
за лицата и образуванията, включени в списъка в приложението
към настоящия регламент. Решението за спиране се преразглежда
на всеки три месеца.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

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

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.
За Съвета
Председател
E. GILMORE

(1) ОВ L 55, 24.2.2004 г., стр. 1.
(2) ОВ L 42, 16.2.2011 г., стр. 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Лица
Име (и евентуални псевдоними)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (известна също като Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (или Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (известен също като Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (известен също като Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (известна също като Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline
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Име (и евентуални псевдоними)

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (или Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (известен също като Bright)

39.

Mhandu, Cairo (известен също като Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (известна също като Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (известен също като Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (известен също като Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (известен също като Sidney) Tigere
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Име (и евентуални псевдоними)

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana (известен също като Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings

II. Образувания
Наименование

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (известно също като Jongwe Printing and Publishing Co.,
известно също като Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (известно също като Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (известно също като Zidco Holdings (PVT) Ltd)
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 299/2013 НА КОМИСИЯТА
от 26 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и
маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

С цел да продължи процесът на хармонизиране с между
народните стандарти, установени от МСММ, някои методи
за анализ, установени в Регламент (ЕИО) № 2568/91,
следва да бъдат актуализирани. Следователно методът за
анализ, предвиден в приложение XVIII към посочения
регламент, следва да бъде заменен с по-ефикасен метод.
Целесъобразно е също така да се отстранят някои несъот
ветствия и несъвършенства в методите за анализ, пред
видени в приложение IX към същия регламент.

(6)

На държавите членки е необходим преходен период, за да
могат да приложат новите правила, установени с
настоящия регламент.

(7)

Комисията разработи информационна система, която
позволява управлението по електронен път на документи
и процедури в рамките на нейните собствени вътрешни
работни процедури, както и в отношенията ѝ с органите,
участващи в общата селскостопанска политика. Смята се,
че задълженията за уведомяване, предвидени в Регламент
(ЕИО) № 2568/91, могат да бъдат изпълнени посредством
тази система в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009
на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на
подробни правила за нотифицирането на Комисията от
страна на държавите членки на информацията и доку
ментите във връзка с прилагането на общата организация
на пазарите, режима на директните плащания, насърча
ването на продажбата на селскостопански продукти и
правилата, приложими за най-отдалечените райони и
малките острови в Егейско море (3).

(8)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2568/91 следва да бъде
съответно изменен.

(9)

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

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и поспециално член 113, параграф 1, буква а) и член 121, първа
алинея, буква а) във връзка с член 4 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

С Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли
1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло
и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните
методи за анализ (2) се определят химическите и органо
лептичните характеристики на маслиновото масло и на
маслиновото масло от остатъчен материал, както и
методите за оценка на тези характеристики. Тези методи
следва да бъдат актуализирани, като се отчетат както
мненията на експертите в областта на химията, така и
дейностите, проведени в рамките на Международния
съвет за маслиновото масло (наричан по-долу „МСММ“).
Съгласно член 113, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1234/2007 държавите членки са длъжни да проверяват
дали маслиновите масла и маслиновите масла от
остатъчен материал отговарят на пазарните стандарти,
установени в Регламент (ЕИО) № 2568/91, и при необ
ходимост да налагат санкции. В членове 2 и 2a от
Регламент (ЕИО) № 2568/91 са посочени подробни
правила за тези проверки за съответствие. Посочените
правила следва да гарантират, че маслиновото масло, за
което е установен стандарт за качество, действително
отговаря на този стандарт. Правилата следва да бъдат
доуточнени, включително с анализ на риска. За целите
на посочените проверки за съответствие следва да се
даде определение на термина „търгувано маслиново
масло“.
Опитът е показал някои опасности от измама, които
пречат на пълната ефективност на защитата на потреби
телите, предлагана от Регламент (ЕИО) № 2568/91. Затова
държателите на маслиново масло следва да вписват в
регистър приетите и изтеглените количества за всяка
категория масла. С цел да се избегне административната
тежест, без да се засягат целите на регистъра за маслиново
масло, събирането на информация следва да се ограничи
до етапа на бутилиране на маслиновото масло.
С цел да се гарантира проследяването и да се оценят
мерките, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2568/91,
държавите членки следва да съобщават на Комисията не
само националните мерки за прилагане, но и да докладват
за резултатите от проверките за съответствие.

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 248, 5.9.1991 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕИО) № 2568/91 се изменя, както следва:
1) Член 2а се заменя със следното:
„Член 2а
1.
За целите на настоящия член „търгувано маслиново
масло“ означава общото количество маслиново масло и
масло от маслинено кюспе на дадена държава членка, което
се консумира в тази държава членка или се изнася от същата
държава членка.
(3) ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.
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2.
Държавите членки гарантират, че проверките за съот
ветствие се извършват селективно, въз основа на анализ на
риска и с подходяща честота, така че да се гарантира, че
търгуваното маслиново масло съответства на декларираната
категория.
3.

Критериите за оценка на риска могат да включват:

а) категорията на маслото, периода на производство, цената
на маслата в сравнение с други растителни масла,
операциите по смесване и опаковане, съоръженията и
условията за съхранение, държавата на произход,
държавата на местоназначение, начина на транспорт или
обема на партидата;
б) положението на операторите в търговската верига, търгу
ваните от тях обеми и/или стойности, асортимента на
търгуваните от тях категории масла, вида на извършваната
стопанска дейност, като пресоване, складиране, рафи
ниране, смесване, опаковане или продажба на дребно;
в) констатациите, направени по време на предишни
проверки, включително броя и вида на констатираните
недостатъци, обичайното качество на търгуваните масла,
работните характеристики на използваните технически
съоръжения;
г) надеждността на използваните от операторите системи за
гарантиране на качеството или за самоконтрол във връзка
със спазването на пазарните стандарти;
д) мястото на извършване на проверката, особено ако това е
първият входен пункт на Съюза, последният изходен
пункт на Съюза или мястото, където маслата се
произвеждат, опаковат, товарят или продават на крайния
потребител;
е) всяка друга информация, която би могла да покаже, че
съществува риск от несъответствие.
4.

Държавите членки определят предварително:

а) критериите за оценка на риска от несъответствие на
партидите;
б) въз основа на анализ на риска за всяка категория риск —
минималния брой на операторите или партидите и/или
количествата, които ще бъдат подложени на проверка за
съответствие.
Годишно се провежда най-малко една проверка за съот
ветствие на всеки хиляда тона маслиново масло, търгувано
в държавата членка.
5.

Държавите членки проверят съответствието като:

а) провеждат, независимо в каква последователност, посо
чените в приложение I анализи; или
б) следват реда, посочен в приложение Iб относно схемата за
вземане на решения, докато бъде достигнато едно от реше
нията, съдържащо се в схемата за вземане на решения.“
2) Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
Когато се установи, че дадено масло не отговаря на
описанието за категорията си, съответната държава членка
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налага, без да се засягат другите санкции, ефективни, пропор
ционални и възпиращи санкции, които се определят в зави
симост от сериозността на установената нередност.
Когато при проверките се откриват значителни нередности,
държавите членки увеличават честотата на проверките по
отношение на етапа на предлагане на пазара, категорията
на маслата, произхода или други критерии.“
3) Вмъква се следният член 7а:
„Член 7а
Физическите или юридическите лица и групите от такива
лица, които държат маслиново масло и масло от маслинено
кюспе за каквито и да било професионални или търговски
цели, от етапа на екстракция във фабриката за производство
на маслиново масло до етапа на бутилиране включително, са
длъжни да водят входящи и изходящи регистри за всяка
категория от тези масла.
Държавата членка гарантира, че задължението, установено в
първа алинея, надлежно се изпълнява.“
4) Член 8 се заменя със следното:
„Член 8
1.
Държавите членки уведомяват Комисията за мерките за
прилагане на настоящия регламент. Те уведомяват Комисията
за всички последващи изменения.
2.
Най-късно до 31 май всяка година държавите членки
предават на Комисията доклад относно прилагането на
настоящия регламент през предходната календарна година.
Докладът съдържа най-малко резултатите от проверките за
съответствие, извършени по отношение на маслиновите
масла съгласно образците, съдържащи се в приложение XXI.
3.
Уведомленията, посочени в настоящия регламент, се
извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на
Комисията (*).
___________
(*) ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3.“

5) Приложение IX се заменя с текста, съдържащ се в
приложение I към настоящия регламент.
6) Приложение XVIII се заменя с текста, съдържащ се в
приложение II към настоящия регламент.
7) Добавя се приложение ХХI, чийто текст е даден в
приложение III към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2014 г. Член 8, параграф 2 обаче се
прилага от 1 януари 2015 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 26 март 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

28.3.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ В УЛТРАВИОЛЕТОВИЯ СПЕКТЪР
ПРЕДИСЛОВИЕ
Спектрофотометричното изследване в ултравиолетовия спектър може да осигури информация за качеството на дадена
мазнина, състоянието ѝ на запазеност и промените, настъпили в нея при технологичните процеси.
Абсорбцията на вълните с дължина, упомената в метода, е вследствие на конюгирани системи от диени и триени. Тези
абсорбции са изразени като специфични екстинкции E 1 % 1 cm (екстинкцията на 1 % разтвор на мазнината в упоменатия
разтворител, при дебелина на слоя 1 cm), обикновено обозначавани като К (наричан още „коефициент на екстинкция“).
1.

ОБХВАТ
Методът описва процедурата за извършване на спектрофотометрично изследване на маслиново масло (както е
описано в допълнението) в ултравиолетовия спектър.

2.

ПРИНЦИП НА МЕТОДА
Въпросната мазнина се разтваря в нужния разтворител и след това екстинкцията на разтвора се определя при
определени дължини на вълната срещу чистия разтворител. Специфичните екстинкции се изчисляват от спект
рофотометричните показания. Изчислява се специфичната абсорбция при 232 nm и 268 nm в изооктан или
232 nm и 270 nm в циклохексан при концентрация 1 g на 100 ml в кювета 10 mm.

3.

ОБОРУДВАНЕ

3.1.

Спектрофотометър за измерване на екстинкцията в ултравиолетовия спектър между 220 и 360 nm, с възможност за
отчитане на отделните нанометрични единици. Преди употреба се препоръчва скалите на спектрометъра за дължина
на вълната и за абсорбция да се проверят по следния начин.

3.1.1. Скала за дължина на вълната: Тя може да се провери с помощта на референтен материал, състоящ се от филтър от
оптично стъкло, съдържащ холмиев оксид, който има ясно разграничени абсорбционни ивици. Референтният
материал е предназначен за проверка и калибриране на скалите за дължина на вълната на спектрофотометри във
видимата и ултравиолетовата област с номинални ширини на спектралната ивица 5 nm или по-малко. Филтърът от
холмиево стъкло се измерва в режим на абсорбция срещу празна проба въздух в диапазона от дължини на вълната
от 640 до 240 nm. За всяка ширина на спектралната ивица (0,10 — 0,25 — 0,50 — 1,00 — 1,50 — 2,00 и
3,00) се извършва корекция на базовата линия с празен държател за кювети. Дължините на вълната, отговарящи на
ширината на спектралната ивица, са изброени в сертификата на референтния материал в ISO 3656.
3.1.2. Скала за абсорбция: Тя може да се провери с помощта на референтен материал, състоящ се от 4 разтвора на калиев
дихромат в перхлорна киселина, запечатани в четири ултравиолетови кварцови кювети, които се използват за
измерване на линейността и референтната фотометрична точност в ултравиолетовата област. Напълнените с
калиев дихромат кювети (40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml и 100 mg/ml) се измерват срещу празна проба
перхлорна киселина. Стойностите на нетната абсорбция са изброени в сертификата на референтния материал в
ISO 3656.
3.2.

Правоъгълни кварцови кювети с капачки, имащи оптична дължина 1 cm. Когато се напълнят с вода или друг
подходящ разтворител, кюветите не трябва да показват помежду си разлики по-големи от 0,01 екстинкционни
единици.

3.3.

25-милилитрови градуирани колби.

3.4.

Аналитична везна, която позволява отчитане с точност до 0,0001 g.

4.

РЕАКТИВИ
Да се използват само реактиви с признато за аналитични цели качество, освен ако не е посочено друго.
Разтворител: изооктан (2,2,4-триметилпентан) за измерването при 232 nm и 268 nm или циклохексан за измер
ването при 232 nm и 270 nm, с абсорбция, по-малка от 0,12 при 232 nm и по-малка от 0,05 при 250 nm спрямо
дестилирана вода, измерена в кювета 10 mm.

5.

ПРОЦЕДУРА

5.1.

Въпросната проба трябва да е напълно хомогенна и без евентуални примеси. Масла, които са в течно състояние при
стайна температура, следва да се филтрират през хартия при температура приблизително 30 °C, твърдите мазнини се
хомогенизират и се филтрират при температура от не повече от 10 °C над точката на топене.
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5.2.

Измерват се прецизно приблизително 0,25 g (с точност до 1 mg) от така подготвената проба в 25-милилитровата
градуирана колба, долива се от определения разтворител до резката и се хомогенизира. Полученият разтвор трябва
да е напълно бистър. Ако има наличност на опалесценция или мътност, бързо се филтрира през хартия.

5.3.

Напълва се кварцова кювета с получения разтвор и се измерва екстинкцията при подходяща дължина на вълната
между 232 и 276 nm, като се използва разтворителят като стандарт.
Записаните стойности на екстинкцията трябва да са в рамките от 0,1 до 0,8. Ако не са, измерванията трябва да се
повторят, като според нуждата се използват по-концентрирани или по-разредени разтвори.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да не е необходимо да се измерва абсорбцията в целия обхват на дължината на вълната.

6.

ИЗРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

6.1.

Записват се специфичните екстинкции (коефициенти на екстинкция) при различните дължини на вълната, изчислено
по следния начин:
A
!
Eλ
Kλ ¼
c·s
където:
Κλ = специфичната екстинкция при дължина на вълната λ;
Ελ = екстинкцията, измерена при дължина на вълната λ;
c

= концентрация на разтвора, в g/100 ml;

s

= дебелина на кварцовите кювети, в cm.

Резултатите се изразяват до две цифри след десетичната запетая.
6.2.

Вариация на специфичната екстинкция (ΔΚ)
Спектрофотометричният анализ на маслиновото масло в съответствие с официалния метод в законодателството на
Съюза включва също така определянето на вариацията на абсолютната стойност на специфичната екстинкция (ΔΚ),
която се изчислява по формулата:
!
A
Km – 4 þ Km þ 4
ΔK ¼ jK m –
j
2
където Km е специфичната екстинкция при дължина на вълната m; дължината на вълната за максимална абсорбция
зависи от използвания разтворител: 270 за циклохексан и 268 за изооктан.
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Допълнение
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСЛИНОВИТЕ МАСЛА

1.

Необработено маслиново
масло „virgin“

Σ FAME + FAEE
≤75 mg/kg или
75 mg/kg <Σ FAME +
FAEE ≤150 mg/kg и
(FAEE/FAME) ≤1,5

≤ 0,8

—

≤ 2,0

≤ 20

Восъци
mg/kg (**)

≤ 250

2-глицерил монопалмитат (%)

≤ 0,9 ако сумарният % палмитинова
киселина ≤ 14 %

Разлика:
ECN42
Стигмас
(HPLC) и
тадиен
ECN42
mg/kg (1)
(теоретично
изчисление)

K232 (*)

K270 (*)
'K 270
или K
268 (5)'

Делта-K
(*) (5)

Органолептична
оценка
Медиана на
недостатъците
(Md) (*)

Органо
лептична
оценка
Медиана на
признака „с
вкус на
плодове“
(Mf) (*)

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 0,50

≤ 0,3

—

—

—

Md > 3,5 (2)

—

—

≤ 0,3

—

≤ 1,10

≤ 0,16

—

—

—

≤ 0,3

—

≤ 0,90

≤ 0,15

—

—

1,0 ако сумарният % палмитинова
киселина > 14 %
≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 ако сумарният % палмитинова
киселина % ≤ 14 %
≤ 1,0 ако сумарният % палмитинова
киселина > 14 %

3.

Маслиново
осветление

масло

за

—

> 2,0

—

≤ 300 (3)

≤ 0,9 ако сумарният % палмитинова
киселина % ≤ 14 %
≤ 1,1 ако сумарният % палмитинова
киселина % > 14 %

4.

Рафинирано
масло

маслиново

—

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 ако сумарният % палмитинова
киселина % ≤ 14 %
≤ 1,1 ако сумарният % палмитинова
киселина > 14 %

5.

Маслиново масло — смес
от рафинирано маслиново
масло и необработено
маслиново

—

6.

Нерафинирано масло от
маслинено кюспе

—

—

—

> 350 (4)

≤ 1,4

—

≤ 0,6

—

—

—

—

—

7.

Рафинирано масло
маслинено кюспе

—

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

—

≤ 0,5

—

≤ 2,00

≤ 0,20

—

—

8.

Масло
кюспе

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

—

≤ 0,5

—

≤ 1,70

≤ 0,18

—

—

от

от

маслинено

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 ако сумарният % палмитинова
киселина ≤ 14 %
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2.

Необработено маслиново
масло „extra virgin“

Перокси
дно
Кисе
число
линност
mEq
(%) (*)
02/kg (*)

BG

Категория

Метилови естери на
мастните киселини
(FAMES) и етилови естери
на мастните киселини
(FAEEs)

≤ 1,0 ако сумарният % палмитинова
киселина > 14 %

L 90/57

(1) Общо количество на изомерите, които могат (или не могат) да бъдат отделени чрез капилярна колона.
(2) Или когато медианата на недостатъците е по-малка или равна на 3,5, а медианата на признака „с вкус на плодове“ е равна на 0.
(3) Маслата със съдържание на восъци между 300 mg/kg и 350 mg/kg се считат за маслиново масло за осветление, ако общото съдържание на алифатни алкохоли е по-малко или равно на 350 mg/kg или ако процентното съдържание на
еритродиол и уваол е по-малко или равно на 3,5 %.
(4) Маслата със съдържание на восъци между 300 mg/kg и 350 mg/kg се считат за нерафинирано масло от маслинено кюспе, ако общото съдържание на алифатни алкохоли е над 350 mg/kg и ако процентното съдържание на еритродиол и
уваол е над 3,5 %.
(5) K 270 — ако разтворителят е циклохексан, K 268 — ако разтворителят е изооктан.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
„ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО И ТЕОРЕТИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНИ С ECN 42
1.

ОБХВАТ
Определяне на абсолютната разлика между експерименталните стойности на триацилглицерините (TAG) с екви
валентно въглеродно число 42 (ECN42HPLC), получени чрез определяне в маслото посредством високоефективна
течна хроматография (HPLC), и теоретичната стойност на TAG с еквивалентно въглеродно число 42 (ECN
42теоретично), изчислена въз основа на състава на мастните киселини.

2.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Стандартът се прилага за маслинови масла. Целта на метода е да се установи наличието на малки количества масла
от семена (богати на линолова киселина) във всяка категория маслиново масло.

3.

ПРИНЦИП
Съдържанието на триацилглицерини с ECN 42, определено чрез анализ с HPLC, и теоретичното съдържание на
триацилглицерини с ECN 42 (изчислено въз основа на определянето на състава на мастните киселини чрез газовотечна хроматография (GLC)) до известна степен си съответстват при чистите масла. Разлика, която превишава
стойностите, приети за всяка категория масло, е показател за наличието на масла от семена в това масло.

4.

МЕТОД
Методът за изчисляване на теоретичното съдържание на триацилглицерини с ECN 42 и на разликата с данните от
HPLC се състои основно в координацията на аналитичните данни, получени посредством други методи. Могат да
се различат три фази: определяне на състава на мастните киселини чрез капилярна газова хроматография, изчис
ляване на теоретичния състав на триацилглицерините с ECN 42, определяне с HPLC на триацилглицерините с
ECN 42.

4.1.

Апаратура

4.1.1.

Колби с обло дъно, с вместимост 250 и 500 ml.

4.1.2.

Бехерови чаши с вместимост 100 ml.

4.1.3.

Стъклена хроматографска колона, вътрешен диаметър 21 mm, дължина 450 mm, оборудвана с кранче и стан
дартен конус (женски) на върха.

4.1.4.

Делителни фунии, с капацитет 250 ml, със стандартен конус (мъжки) в основата, която може да се прикачи към
върха на колоната.

4.1.5.

Стъклена пръчка с дължина 600 mm.

4.1.6.

Стъклена фуния с диаметър 80 mm.

4.1.7.

Мерителни колби с вместимост 50 ml.

4.1.8.

Мерителни колби с вместимост 20 ml.

4.1.9.

Ротационен изпарител.

4.1.10. Високоефективен течен хроматограф, позволяващ термостатичен контрол на температурата на колоната.
4.1.11. Инжектори за 10 μl.
4.1.12 Детектор: диференциален рефрактометър. Чувствителността в пълния обхват на скалата трябва да бъде поне 10–4
единици от рефракционния индекс.
4.1.13 Колона: тръба от неръждаема стомана с дължина 250 mm и вътрешен диаметър 4,5 mm, пълна с частици
силициев диоксид с диаметър 5 μm с 22—23 % въглерод под формата на октадецилсилан.
4.1.14 Софтуер за обработка на данни.
4.1.15 Стъкленици с вместимост около 2 ml, с тефлонови прегради и капачки на винт.
4.2.

Реактиви
Реактивите трябва да са „чисти за анализ“ (ч.з.а.). Отмиващите разтворители трябва да бъдат дегазирани и могат да
се рециклират няколкократно, без да това да оказва ефект върху фракциониранията.
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4.2.1.

Петролен етер, загрят до температура между 40 и 60 °C, за хроматография, или хексан.

4.2.2.

Прясно дестилиран етилов етер без пероксид.

4.2.3.

Отмиващ разтворител за пречистване на маслото чрез колонна хроматография: смес от петролен етер/етилов етер в
съотношение 87/13 (v/v).

4.2.4.

Силикагел с размер на частиците 70—230, от вида Merck 7734, с водно съдържание, стандартизирано на 5 %
(w/w).

4.2.5.

Стъклена вата.

4.2.6.

Ацетон за HPLC.

4.2.7.

Ацетонитрил или пропионитрил за HPLC.

4.2.8.

Отмиващ разтворител за HPLC: ацетонитрил + ацетон (пропорциите се нагласят за получаването на желаното
фракциониране; започва се със смес в съотношение 50:50) или пропионитрил.

4.2.9.

Солубилизиращ разтворител: ацетон.

4.2.10. Стандартни триглицериди: могат да се използват или триглицериди, които се намират в търговската мрежа
(трипалмитин, триолеин и т.н.), и оттам времената за задържане да се нанесат на графика, в съответствие с
еквивалентното въглеродно число, или стандартни хроматограми на соево масло, на смес от соево и маслиново
масло 30:70 и на чисто маслиново масло (вж. бележки 1 и 2 и фигури от 1 до 4).
4.2.11. Колона за екстракция на твърдата фаза с 1 g фаза силициев диоксид, 6 ml.
4.3.

Подготовка на пробите
Като се има предвид, че редица интерферентни субстанции могат да предизвикат фалшиви положителни резултати,
пробата трябва винаги да се пречиства съгласно метода IUPAC 2.507, използван за определяне на полярните
съединения в мазнините за пържене.

4.3.1.

Подготовка на хроматографската колона
Колоната (4.1.3) се напълва с около 30 ml отмиващ разтворител (4.2.3), след което в нея се вкарва известно
количество стъклена вата (4.2.5) и се натиска до дъното на колоната с помощта на стъклената пръчка (4.1.5).
В бехерова чаша с вместимост 100 ml се приготвя суспензия от 25 g силикагел (4.2.4) в 80 ml отмиваща смес
(4.2.3), която след това се прехвърля в колоната с помощта на стъклена фуния (4.1.6).
За да е сигурно, че целият силикагел е прехвърлен в колоната, бехеровата чаша се измива с отмиващата смес, като
отмиващата течност също се прехвърля в колоната.
Кранчето се отваря и разтворителят се оставя да изтече от колоната, докато нивото му достигне около 1 cm над
силикагела.

4.3.2

Колонна хроматография
В мерителна колба с вместимост 50 ml (4.1.7) се претегля, с точност до 0,001 g, 2,5 ± 0,1 g предварително
филтрирано, хомогенизирано и, ако е необходимо, дехидратирано масло.
То се разтваря в около 20 ml отмиващ разтворител (4.2.3.). Ако е необходимо, леко се загрява, за да се улесни
разтварянето. Охлажда се до стайна температура и се допълва с отмиващ разтворител.
С помощта на мерителна пипета се вкарват 20 ml от разтвора в колоната, подготвена съгласно точка 4.3.1,
кранчето се отваря и разтворителят се оставя да изтече до нивото на слоя от силикагел.
След това се измива със 150 ml отмиващ разтворител (4.2.3), като дебитът на разтворителя се регулира на около
2 ml в минута (така че 150 ml преминават през колоната за около 60—70 минути).
Отмивката се събира в колба с обло дъно с вместимост 250 ml (4.1.1), предварително тарирана в пещ и точно
претеглена. Разтворителят се отстранява под намалено налягане в ротационен изпарител (4.1.9) и се претегля
остатъкът, който ще се използва за приготвяне на разтвора за HPLC анализ и за приготвянето на метилови естери.
След преминаване през колоната пробата трябва да се събере поне на 90 % за категориите необработено
маслиново масло „extra virgin“, необработено маслиново масло „virgin“, обикновено маслиново масло, рафинирано
маслиново масло и маслиново масло, а за маслиновото масло за осветление и маслата от маслинено кюспе — поне
на 80 %.
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Пречистване чрез екстракция на твърдата фаза (SPE)
Колоната за SPE, напълнена със силициев диоксид, се активира чрез пропускането на 6 ml хексан (4.2.3) под
вакуум, като се избягва изсъхването.
В стъкленица с вместимост 2 ml (4.1.15) се претеглят 0,12 g с точност до 0,001 g и се разтварят в 0,5 ml хексан
(4.2.3).
Колоната за SPE се напълва с разтвора и се отмива с 10 ml смес от хексан и диетилов етер (87:13 v/v) (4.2.3) във
вакуум.
Събраната част се изпарява до изсъхване в ротационен изпарител (4.1.9) под намалено налягане и при стайна
температура. Остатъкът се разтваря в 2 ml ацетон (4.2.6) за анализ на триацилглицерините (TAG).

4.4.

HPLC анализ

4.4.1

Подготовка на пробите за хроматографски анализ
Приготвя се 5 % разтвор от пробата за анализ, като се претеглят 0,5 ± 0,001 g от пробата в градуирана колба с
вместимост 10 ml и се допълват до 10 ml със солубилизиращия разтворител (4.2.9.).

4.4.2

Процедура
Включва се хроматографската система. Изпомпва се отмиващият разтворител (4.2.8) с дебит 1,5 ml/min, за да се
прочисти цялата система. Изчаква се до получаването на стабилна основна линия.
Инжектират се 10 μl от пробата, приготвена в съответствие с точка 4.3.

4.4.3

Изчисляване и изразяване на резултатите
Използва се методът за нормализация на лицата на пиковете, т.е. приема се, че сумата на лицата на пиковете,
съответстващи на TAG от ECN 42 до ECN 52, се равнява на 100 %.
Относителният процентен дял на всеки триглицерид се изчислява по формулата:
% на триглицерида = лицето на пика × 100 / сумата от лицата на пиковете.
Резултатите трябва да се представят поне до два знака след десетичната запетая.
Вж. бележки от 1 до 4.

4.5.

Изчисляване на състава на триацилглицерините (% мол.) въз основа на данните за състава на мастните
киселини (% от лицето)

4.5.1

Определяне на състава на мастните киселини
Съставът на мастните киселини се определя по ISO 5508 с помощта на капилярна колона. Метиловите естери се
приготвят съгласно COI/T.20/Док. № 24.

4.5.2.

Мастни киселини, които участват в изчисленията
Глицеридите се групират съгласно еквивалентното въглеродно число (ECN), като се вземат предвид следните
съответствия между ECN и мастните киселини. Разглеждат се единствено тези мастни киселини, които имат 16
и 18 въглеродни атома, тъй като само те са от значение за маслиновото масло. Мастните киселини трябва да са
нормализирани на 100 %.
Съкращение

Молекулна маса
(MW)

ECN

Палмитинова киселина

P

256,4

16

Палмитолеинова киселина

Po

254,4

14

Стеаринова киселина

S

284,5

18

Олеинова киселина

O

282,5

16

Линолова киселина

L

280,4

14

Линоленова киселина

Ln

278,4

12

Мастна киселина (МК)

4.5.3

Преобразуване в молове на % от лицето за всички мастни киселини (1)
молове P ¼

% от лицето на P
MW P

молове S ¼

% от лицето на S
MW S

молове Po ¼

% от лицето на Po
MW Po

молове O ¼

% от лицето на O
MW O

молове L ¼

% от лицето на L
MW L

молове Ln ¼

% от лицето на Ln
MW Ln
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Нормализиране на моловете на мастните киселини на 100 % (2)
% мол: P ð1,2,3Þ ¼

молове P ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% мол: S ð1,2,3Þ ¼

молове S ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% мол: Po ð1,2,3Þ ¼

молове Po ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% мол: O ð1,2,3Þ ¼

молове O ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% мол: L ð1,2,3Þ ¼

молове L ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

% мол: Ln ð1,2,3Þ ¼

молове Ln ä 100
молове ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

Резултатът показва процентното съдържание на всяка мастна киселина, изразено в % моларни, във всички (1,2,3-)
позиции на TAG.
След това се изчисляват сумите на наситените мастни киселини P и S (SFA) и ненаситените мастни киселини Po,
O, L и Ln (UFA):
% мол. SFA = % мол. P + % мол. S
% мол. UFA = 100 – % мол. SFA
4.5.5

Изчисляване на състава на мастните киселини в позиции 2 и 1, 3 на TAG
Мастните киселини се разпределят на три групи по следния начин: една група за позиция 2 и две идентични
групи за позиции 1 и 3, с различни коефициенти за наситените (P и S) и ненаситените киселини (Po, O, L и Ln).

4.5.5.1 Наситени мастни киселини в позиция 2 [P(2) и S(2)]
% мол. P(2) = % мол. P(1,2,3) * 0,06
% мол. S(2) = % мол. S (1,2,3) * 0,06
4.5.5.2 Ненаситени мастни киселини в позиция 2 [Po(2), O(2), L(2) и Ln(2)] (5):
% мол: Poð2Þ ¼

% мол: Poð1,2,3Þ
ä ð100 – % мол: Pð2Þ – % мол: Sð2ÞÞ
% мол: UFA

% мол: Oð2Þ ¼

% мол: Oð1,2,3Þ
ä ð100 – % мол: Pð2Þ – % мол: Sð2ÞÞ
% мол: UFA

% мол: Lð2Þ ¼

% мол: Lð1,2,3Þ
ä ð100 – % мол: Pð2Þ – % мол: Sð2ÞÞ
% мол: UFA

% мол: Lnð2Þ ¼

% мол: Lnð1,2,3Þ
ä ð100 – % мол: Pð2Þ – % мол: Sð2ÞÞ
% мол: UFA

4.5.5.3 Мастни киселини в позиции 1,3 [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) и Ln(1,3)] (6):
% мол: Pð1,3Þ ¼

% мол: Pð1,2,3Þ – % мол: Pð2Þ
þ % мол: Pð1,2,3Þ
2

% мол: Sð1,3Þ ¼

% мол: Sð1,2,3Þ – % мол: Sð2Þ
þ % мол: Sð1,2,3Þ
2

% мол: Poð1,3Þ ¼

% мол: Poð1,2,3Þ – % мол: Poð2Þ
þ % мол: Poð1,2,3Þ
2
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% мол: Oð1,3Þ ¼

% мол: Oð1,2,3Þ – % мол: Oð2Þ
þ % мол: Oð1,2,3Þ
2

% мол: Lð1,3Þ ¼

% мол: Lð1,2,3Þ – % мол: Lð2Þ
þ % мол: Lð1,2,3Þ
2

% мол: Lnð1,3Þ ¼
4.5.6

% мол: Lnð1,2,3Þ – % мол: Lnð2Þ
þ % мол: Lnð1,2,3Þ
2

Изчисляване на триацилглицерините

4.5.6.1 TAG с една мастна киселина (AAA, тук LLL, PoPoPo) (7)
% мол: AAA ¼

% мол: Að1,3Þ ä % мол: Að2Þ ä % мол: Að1,3Þ
10 000

4.5.6.2 TAG с две мастни киселини (AAB, тук PoPoL, PoLL) (8)
% мол: AAB ¼

% мол: Að1,3Þ ä % мол: Að2Þ ä % мол: Bð1,3Þ ä 2
10 000

% мол: ABA ¼

% мол: Að1,3Þ ä % мол: Bð2Þ ä % мол: Að1,3Þ
10 000

4.5.6.3 TAG с три различни мастни киселини (ABC, тук OLLn, PLLn, PoOLn, PPoLn) (9)
% мол: ABC ¼

% мол: Að1,3Þ ä % мол: Bð2Þ ä % мол: Cð1,3Þ ä 2
10 000

% мол: BCA ¼

% мол: Bð1,3Þ ä % мол: Cð2Þ ä % мол: Að1,3Þ ä 2
10 000

% мол: CAB ¼

% мол: Cð1,3Þ ä % мол: Að2Þ ä % мол: Bð1,3Þ ä 2
10 000

4.5.6.4 Триацилглицерини с ECN42
Триацилглицерините с ECN42 се изчисляват съгласно уравненията 7, 8 и 9, след което се дават по реда на
очакваното отмиване в HPLC (обикновено само три пика).
LLL
PoLL и позиционния изомер LPoL
OLLn и позиционните изомери OLnL и LnOL
PoPoL и позиционния изомер PoLPo
PoOLn и позиционните изомери OPoLn и OLnPo
PLLn и позиционните изомери LLnP и LnPL
PoPoPo
SLnLn и позиционния изомер LnSLn
PPoLn и позиционните изомери PLnPo и PoPLn
Триацилглицерините с ECN42 се получават от сумата на деветте триацилглицерина, включително позиционните
им изомери. Резултатите трябва да се представят поне до два знака след десетичната запетая.
5.

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Сравняват се изчисленото теоретично съдържание и съдържанието, определено чрез HPLC анализ. Ако разликата в
абсолютната стойност на данните от HPLC минус теоретичните данни е по-голяма от стойностите, посочени в
стандарта за съответната категория масло, то пробата съдържа масло от семена.
Резултатите се представят до два знака след десетичната запетая.
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ПРИМЕР (НОМЕРАЦИЯТА ОТГОВАРЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ В ТЕКСТА НА МЕТОДА)
— 4.5.1.

Изчисляване на мастните киселини в % моларни въз основа на данните от GLC (нормализиран %
от лицето)
Чрез GLC се получават следните данни за състава на мастните киселини:

МК

MW
% от лицето

— 4.5.3

S

Po

O

L

Ln

256,4

284,5

254,4

282,5

280,4

278,4

10,0

3,0

1,0

75,0

10,0

1,0

Преобразуване, в молове, на % от лицето за всички мастни киселини (вж. формула (1)
молове P =

10
¼ 0,03900 мола P
256,4

молове S =

3
¼ 0,01054 мола S
284,5

молове Po =

1
¼ 0,00393 мола Po
254,4

молове O =

75
¼ 0,26549 мола O
282,5

молове L =

10
¼ 0,03566 мола L
280,4

молове Ln =

1
¼ 0,00359 мола Ln
278,4

Общо
— 4.5.4

P

= 0,35821 мола TAG

Нормализиране на моловете на мастните киселини на 100 % (вж. формула (2)
% мол. P(1,2,3)

=

0,03900 мола P ä 100
¼ 10,887 %
0,35821 мола

% мол. S(1,2,3)

=

0,01054 мола S ä 100
¼ 2,942 %
0,35821 мола

% мол. Po(1,2,3)

=

0,00393 мола Po ä 100
¼ 1,097 %
0,35821 мола

% мол. O(1,2,3)

=

0,26549 мола O ä 100
¼ 74,116 %
0,35821 мола

% мол. L(1,2,3)

=

0,03566 мола L ä 100
¼ 9,955 %
0,35821 мола

% мол. Ln(1,2,3)

=

0,00359 мола Ln ä 100
¼ 1,002 %
0,35821 мола

Общо % моларни = 100 %
Сума на наситените и ненаситените мастни киселини в позиции 1, 2 и 3 на TAG (вж. формула (3):
% мол. SFA = 10,887 % + 2,942 % = 13,829 %
% мол. UFA = 100,000 % – 13,829 % = 86,171 %
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Изчисляване на състава на мастните киселини в позиции 2 и 1,3 на TAG

— 4.5.5.1 Наситени мастни киселини в позиция 2 [P(2) и S(2)] (вж. формула (4)
% мол. P(2) = 10,887 % * 0,06 = 0,653 % мол.
% мол. S(2) = 2,942 % * 0,06 = 0,177 % мол.
— 4.5.5.2 Ненаситени мастни киселини в позиция 2 [Po(1,3), O(1,3), L(1,3) и Ln(1,3)] (вж. формула (5)
% мол: Poð2Þ ¼

1,097 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,262 % мол:
86,171 %

% мол: Oð2Þ ¼

74,116 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 85,296 % мол:
86,171 %

% мол: Lð2Þ ¼

9,955 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 11,457 % мол:
86,171 %

% мол: Lnð2Þ ¼

1,002 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,153 % мол:
86,171 %

— 4.5.5.3 Мастни киселини в позиции 1,3 [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) и Ln(1,3)] (вж. формула (6)
% мол: Pð1,3Þ ¼

10,887 – 0,653
þ 10,887 ¼ 16,004 % мол: %
2

% мол: Sð1,3Þ ¼

2,942 – 0,177
þ 2,942 ¼ 4,325 % мол:
2

% мол: Poð1,3Þ ¼

1,097 – 1,262
þ 1,097 ¼ 1,015 % мол:
2

% мол: Oð1,3Þ ¼

74,116 – 85,296
þ 74,116 ¼ 68,526 % мол:
2

% мол: Lð1,3Þ ¼

9,955 – 11,457
þ 9,955 ¼ 9,204 % мол:
2

% мол: Lnð1,3Þ ¼
— 4.5.6.

1,002 – 1,153
þ 1,002 ¼ 0,927 % мол:
2

Изчисляване на триацилглицерините
От изчисления състав на мастни киселини в позиции sn-2 и sn-1,3 (вж. по-горе):
МК в

Поз. 1,3

Поз. 2

P

16,004 %

0,653 %

S

4,325 %

0,177 %

Po

1,015 %

1,262 %

O

68,526 %

85,296 %

L

9,204 %

11,457 %

Ln

0,927 %

1,153 %

Сума

100,0 %

се изчисляват следните триацилглицерини:
LLL
PoPoPo
PoLL с 1 позиционен изомер
SLnLn с 1 позиционен изомер

100,0 %
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PoPoL с 1 позиционен изомер
PPoLn с 2 позиционни изомера
OLLn с 2 позиционни изомера
PLLn с 2 позиционни изомера
PoOLn с 2 позиционни изомера
— 4.5.6.1 TAG с една мастна киселина (LLL, PoPoPo) (вж. формула (7)
% мол: LLL ¼

9,204 % ä 11,457 % ä 9,204 %
, = 0,09706 мол. LLL
10 000

% мол: PoPoPo ¼

1,015 % ä 1,262 % ä 1,015 %
¼ 0,00013 мол: PoPoPo
10 000

— 4.5.6.2 TAG с две мастни киселини (PoLL, SLnLn, PoPoL) (вж. формула (8)
% мол: PoLL þ LLPo ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,02141
10 000

9,204 % ä 1,262 % ä 9,204 %
¼ 0,01069
10 000

% мол: LPoL ¼

0,03210 мол. PoLL
4,325 % ä 1,153 % ä 0,927 % ä 2
% мол: SLnLn þ LnLnS ¼
¼ 0,00092
10 000
% мол: LnSLn ¼

0,927 % ä 0,177 % ä 0,927 %
¼ 0,00002
10 000
0,00094 мол. SLnLn

1,015 % ä 1,262 % ä 9,204 % ä 2
% мол: PoPoL þ LPoPo ¼
¼ 0,00236
10 000
% мол: PoLPo ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 1,015 %
¼ 0,00118
10 000
0,00354 мол. PoPoL

— 4.5.6.3 TAG с три различни мастни киселини (PoPLn, OLLn, PLLn, PoOLn) Вж. формула (9)
% мол: PPoLn ¼

16,004 % ä 1,262 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,00374
10 000

% мол: LnPPo ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,00012
10 000

% мол: PoLnP ¼

1,015 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,00375
10 000
0,00761 мол. PPoLn

% мол: OLLn ¼

68,526 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,14556
10 000

% мол: LnOL ¼

0,927 % ä 85,296 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,14555
10 000

% мол: LnO ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,14544
10 000
0,43655 мол. OLLn
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% мол: PLLn ¼

16,004 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,03399
10 000

% мол: LnPL ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,00111
10 000

% мол: LLnP ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,03397
10 000
0,06907 мол. PLLn

1,015 % ä 85,296 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,01605
% мол: PoOLn ¼
10 000
% мол: LnPoO ¼

0,927 % ä 1,262 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,01603
10 000

% мол: OLnPo ¼

68,526 % ä 1,153 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,01604
10 000
0,04812 мол. PoOLn
ECN42 = 0,69512 мол. TAG

Бележка 1: Редът на отмиване може да се определи чрез изчисляването на еквивалентните въглеродни числа, често
определяни като зависимостта ECN = CN – 2n, където CN е въглеродното число, а „n“ е броят на двойните
връзки; той може да се изчисли по-прецизно, като се вземе предвид произходът на двойната връзка. Ако no, nl и
nln представляват броя на двойните връзки, характерни съответно за олеиновата, линоловата и линоленовата
киселина, еквивалентното въглеродно число може да се изчисли чрез зависимостта във формулата:
EN = CN – dono – dlnl – dlnnln
където коефициентите do, dl и dln могат да се изчислят чрез референтните триглицериди. При условията, посочени
в настоящия метод, получената зависимост ще е близка до:
ECN = CN – (2,60 no) – (2,35 nl) – (2,17 nln)
Бележка 2: При няколко стандартни триглицериди е възможно да се изчисли и равенството по отношение на
триолеина:
α = RT1/RT триолеин
като се използва намаленото време за задържане RT1 = RT – RT разтворител.
Графиката на log α при основа f (брой на двойните връзки) позволява определянето на времената за задържане за
всички триглицериди на мастните киселини, съдържащи се в референтните триглицериди — вж. фигура 1.
Бележка 3: Ефикасността на колоната трябва да позволява ясното отделяне на пика на трилинолеина от пиковете
на триглицеридите с близко RT. Отмиването се осъществява до пика ECN 52.
Бележка 4: Точността на измерване на лицата на всички пикове, които са от значение за настоящото определяне, е
спазена, ако вторият пик, съответстващ на ECN 50, е равен на 50 % от пълния обхват на скалата на записващото
устройство.
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Фигура 1
Графика на log α към f (брой на двойните връзки)

Брой на двойните връзки
La: лауринова киселина; My: миристинова киселина; P: палмитинова киселина; S: стеаринова киселина; O: олеинова
киселина; L: линолова киселина; Ln: линоленова киселина
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Фигура 2
Маслиново масло с ниско съдържание на линолова киселина
а

С разтворител: ацетон/ацетонитрил.
ПРОФИЛ a: Основни компоненти на хроматографските пикове: ECN42: (1) LLL+PoLL; (2) OLLn+PoOLn; (3) PLLn;
ECN44: (4) OLL+PoOL; (5) OOLn +PLL; (6) POLn+PPoPo; (7) OOL+PoOO; ECN46: (8) OOL+LnPP; (9) PoOO; (10)
SLL+PLO; (11) PoOP+SPoL+SOLn+SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO+PoPP; (14+15) SOL+POO; (16) POP; ECN50:
(17) SOO; (18) POS+SLS.
б

С разтворител: пропионитрил
ПРОФИЛ б: Основни компоненти на хроматографските пикове: ECN42: (1) LLL; (2) OLLn+PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4)
OLL; (5) OOLn+PoOL; (6) PLL+PoPoO; (7) POLn+PPoPo+PPoL; ECN46: (8) OOL+LnPP; (9) PoOO; (10) SLL+PLO; (11)
PoOP+SPoL+SOLn+SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO+PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO; (18)
POS+SLS
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Figure 3
Маслиново масло с високо съдържание на линолова киселина
а

При разтворител: ацетон/ацетонитрил (50:50).
Профил a: Основни компоненти на хроматографските пикове: ECN42: (1’) LLL+PoLL; (2’) OLLn+PoOLn; (3’) PLLn;
ECN44: (4’) OLL+PoOL; (5’) OOLn +PLL; (6’) POLn+PPoPo; ECN46: (7’) OOL+PoOO; (8’) PLO+SLL+ PoOP; (9’)
PLP+PoPP; ECN48: (10’) OOO; (11’) POO+SLL+PPoO; (12’) POP+PLS; ECN50: (13’) SOO; (14’) POS+SLS

б

С разтворител: пропионитрил.
Профил б: Основни компоненти на хроматографските пикове: ECN42: (1) LLL; (2+2’) OLLn+PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4)
OLL; (5) OOLn+PoOL; (6) PLL+PoPoO; (7) POLn+PPoPo+PPoL; ECN46: (8) OOL+LnPP; (9) PoOO; (10) SLL+PLO; (11)
PoOP+SPoL+SOLn+SPoPo; ECN48: (12) PLP; (13) OOO+PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO; (18)
POS+SLS; ECN52: (19) AOO.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
„ПРИЛОЖЕНИЕ ХХI
Резултати от проверките за съответствие, извършени по отношение на маслиновите масла, посочени в член 8, параграф 2

Проба

Място на
инспекция
та (1)

Официа
лно
Наименование
наимено за произход
вание

Условия на
съхранение

Грешна
информация

Четливост

С/НС (3)

Вътрешният пазар (фабрика за производство на маслиново масло, бутилиращо предприятие, етап на продажба на дребно), износ, внос.
Всяка от характеристиките на маслиновото масло, посочени в приложение I, се обозначава с код.
Съответства/не съответства.
Не се изисква за маслиновото масло и за маслото от маслинено кюспе.“

Параметри
извън
граничните
стойности
ДА/НЕ

Органолептични характеристи
Окончателно заключение
ки (4)

Медиана
Ако отговорът
на
е „да“, моля
Медиана
признака
посочете
С/НС (3)
С/НС (3) на недос
„с вкус
кой/кои от
татъците
на
тях (2)
плодове“

Необ
ходими
мерки

Санкция
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(1)
(2 )
(3)
(4)

Категория

Държава
на
произход

Химически параметри

BG

Етикетиране

28.3.2013 г.

28.3.2013 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/71

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 300/2013 НА КОМИСИЯТА
от 27 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2010 за определяне на ветеринарно-санитарните и
здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския
съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека
(текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) № 605/2010, не е по-голям от риска,
произтичащ от вноса на млечни продукти, добити от
сурово мляко от крави, овце, кози или биволици, при
условие че тези млечни продукти са претърпели
топлинна обработка, както е посочено в член 4 от
същия регламент, или са произведени от сурово мляко,
което е претърпяло такава обработка. Поради това същият
член следва да бъде изменен, за да се включат в обхвата
му млечните продукти, произведени от сурово мляко от
посочения вид животни.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от
16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарносанитарни правила, регулиращи производството, преработката,
разпространението и пускането на пазара на продукти от живо
тински произход за консумация от човека (1), и по-специално
член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея и точка 4
и член 9, параграф 4 от нея,

(4)

Освен това Емирство Дубай от Обединените арабски
емирства — трета държава, непосочена от Световната
организация за здравеопазване на животните (OIE) като
свободна от шап, изрази интерес да изнася за Съюза
млечни продукти, произведени от сурово мляко от
едногърби камили след физическа или химическа
преработка в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) №
605/2010, и предостави информация в съответствие с
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния
контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на
съответствието със законодателството в областта на
фуражите и храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманното отношение към животните (4).

(5)

Инспекционната служба на Комисията извърши проверка,
която даде задоволителни резултати за контрола, свързан
със здравето на животните и общественото здраве и
извършван при производството на мляко от едногърби
камили в Емирство Дубай. Освен това Емирство Дубай
взе под внимание препоръките на инспекционната
служба на Комисията.

(6)

Въз основа на тази информация може да се направи
заключението, че Емирство Дубай е в състояние да
осигури необходимите гаранции, че млечните продукти,
произведени в Емирство Дубай от сурово мляко от
едногърби камили, са в съответствие с приложимите вете
ринарно-санитарни и здравни изисквания при внос в
Съюза на млечни продукти от трети страни или части
от тях, изложени на риск от болестта шап и изброени в
колона В от приложение I към Регламент (ЕС) №
605/2010.

(7)

С цел да се разреши вносът в Съюза на млечни продукти,
произведени от мляко от едногърби камили от някои
части на територията на Обединените арабски емирства,
Емирство Дубай следва да бъде добавено към списъка на
третите страни или частите от тях, изброени в
приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, като се
упомене, че разрешението, предвидено в колона В от
същия списък, се прилага само за млечни продукти,
произведени от мляко от посочения вид животни.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на
специфичните правила за организирането на официален контрол
върху продуктите от животински произход, предназначени за
човешка консумация (2), и по-специално член 11, параграф 1
от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

В Регламент (ЕС) № 605/2010 на Комисията (3) се
определят здравните и ветеринарно-санитарните условия
и изискванията за сертифициране при въвеждането в
Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни
продукти и се установява списъкът на третите страни, от
които е разрешено въвеждането в Съюза на подобни
пратки.
С приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 се уста
новява списък на трети страни или частите от тях, от
които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки
сурово мляко и млечни продукти, и се посочва видът
топлинна обработка, която се изисква за тези стоки. В
член 4 от Регламент (ЕС) № 605/2010 се предвижда, че
държавите членки разрешават вноса на пратки млечни
продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози
или биволици, от третите страни или частите от тях, в
които съществува риск от болестта шап, и са изброени в
колона В от приложение I към същия регламент, при
условие че тези млечни продукти са претърпели
топлинна обработка, както е посочено в същия член,
или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло
такава обработка.
Рискът, произтичащ от вноса в Съюза на млечни
продукти, произведени от сурово мляко от камили от
вида Camelus dromedarius (едногърби камили) от трети
страни или части от тях, изложени на риск от болестта
шап и изброени в колона В от приложение I към

(1) ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
(2) ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.
(3) ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 1.

(4) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
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1) В член 4, параграф 1 уводното изречение се заменя със
следното:

(8)

Образецът на здравен сертификат „Milk-HTC“ в част 2 от
приложение II към Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да
бъде изменен, за да се включат млечните продукти,
произведени от мляко от едногърби камили.

(9)

Някои млечни продукти, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕС) № 605/2010, не са обхванати от
кодовете на стоките (кодове по ХС), посочени в
образците на здравни сертификати за млечни продукти.
За да се позволи по-прецизна идентификация на тези
стоки в образците на здравни сертификати, е необходимо
в съответните образци на здравните сертификати „MilkHTB“, „Milk-HTC“ и „Milk-T/S“ в приложение II към
посочения регламент да се добавят липсващите кодове
по ХС 15.17 (маргарин) и 28.35 (фосфати).

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 605/2010 следва да бъде
съответно изменен.

2) Приложения I и II се изменят съгласно приложението към
настоящия регламент.

(11)

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

Член 2

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

„Държавите членки разрешават вноса на пратки млечни
продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози и
биволици или, когато това е изрично разрешено в
приложение I — от камили от вида Camelus dromedarius от
трети страни или части от тях, изложени на риск от болестта
шап и изброени в колона В от приложение I, при условие че
тези млечни продукти са претърпели топлинна обработка или
са произведени от сурово мляко, което е претърпяло такава
обработка, включваща:“

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

Член 1
Регламент (ЕС) № 605/2010 се изменя, както следва:

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 27 март 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

28.3.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложенията към Регламент (ЕС) № 605/2010 се изменят, както следва:
1) Приложение I се изменя, както следва:
а) Следното вписване се вмъква преди вписването за Андора в таблицата в посоченото приложение:
„AE

Емирство Дубай от Обединените арабски емирства (1)

0

0

+(2)“

б) Следните бележки под линия се добавят към таблицата в посоченото приложение:
„(1)

Само млечни продукти, произведени от мляко от камили от вида Camelus dromedarius.

(2 )

Разрешени са млечни продукти, произведени от мляко от камили от вида Camelus dromedarius.“

2) В приложение II част 2 се изменя, както следва:
а) В образеца Milk-HTB, в указанията, в част I клетка I.19 се заменя със следното:
„— Клетка I.19: Използва се съответният код по Хармонизираната система (ХС) под следните позиции: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04.“
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б) Образецът Milk-HTC се заменя със следното:
„Образец Milk-HTC
Здравен сертификат за млечни продукти за консумация от човека, предназначени за внос в Европейския съюз
от трети държави или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона В от приложение I към
Регламент (ЕС) № 605/2010

28.3.2013 г.

28.3.2013 г.
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в) В образеца Milk-T/S, в указанията, в част I клетка I.19 се заменя със следното:
„— Клетка I.19: Използва се съответният код по Хармонизираната система (ХС) под следните позиции: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04.“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 301/2013 НА КОМИСИЯТА
от 27 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г. на Международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО)
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

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

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 (2) на Комисията бяха
приети някои международни счетоводни стандарти и
разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 17 май 2012 г. в рамките на своя редовен процес на
подобряване с цел уеднаквяване и изясняване на между
народните счетоводни стандарти, Съветът по между
народни счетоводни стандарти (СМСС) публикува
Годишни подобрения на Международните стандарти за
финансово отчитане, цикъл 2009—2011 г., наричани
по-долу „подобренията“. Целта на подобренията е да се
обърне внимание на проблеми, които не са спешни, но е
необходимо да бъдат обсъдени от СМСС по време на
проектния цикъл, който започна през 2009 г., в области
от Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО), в които има непоследователност или за които
се изискват по-ясни формулировки. Три от подобренията,
а именно изменения на допълнение Г към МСФО 1,
Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 и МСС
34, представляват уточнения или поправки на съответните
стандарти. Останалите три подобрения, а именно изме
ненията на МСФО 1, МСС 1 и МСС 32, включват
промени на съществуващите изисквания или допъл
нителни насоки за прилагането на тези изисквания.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) на
Европейската консултативна група за финансово
отчитане (ЕКГФО) потвърждава, че подобренията
отговарят на техническите критерии за приемане,
посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1606/2002.

(4)

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

(5)

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

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя,
както следва:
(1) Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1
Прилагане за първи път на Международните стандарти
за финансово отчитане се изменя, както е предвидено в
приложението към настоящия регламент;
(2) Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на
финансови отчети се изменя, както е предвидено в прило
жението към настоящия регламент;
(3) МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните
стандарти за финансово отчитане и МСС 34 Междинно
финансово отчитане се изменят в съответствие с МСС 1,
както е предвидено в приложението към настоящия
регламент;
(4) МСС 16 Имоти, машини и съоръжения се изменя, както е
предвидено в приложението към настоящия регламент;
(5) МСС 32 Финансови инструменти: представяне се изменя,
както е предвидено в приложението към настоящия
регламент;
(6) Разяснение 2 на Комитета за разяснения на международните
стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) Дялове на
членове в кооперации и сходни инструменти се изменя в
съответствие с МСС 32, както е предвидено в приложението
към настоящия регламент;
(7) МСС 34 Междинно финансово отчитане се изменя, както е
предвидено в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Всички предприятия прилагат посочените в член 1 изменения
най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година,
започваща на или след 1 януари 2013 г.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

28.3.2013 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
МСФО 1

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансовo отчитане

МСС 1

МСС 1 Представяне на финансови отчети

МСС 16

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

МСС 32

МСС 32 Финансови инструменти: представяне

МСС 34

МСС 34 Междинно финансово отчитане

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права
са запазени извън ЕИП, с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна
употреба. Допълнителна информация може да се получи от Съвета по международни счетоводни стандарти
(IASB) на адрес www.iasb.org“

28.3.2013 г.
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Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
Добавят се параграфи 4А—4Б, 23А—23Б и 39П.
ОБХВАТ
4A

Независимо от изискванията по параграфи 2 и 3, предприятие, което е прилагало МСФО през предходен отчетен
период, но чиито най-актуални предходни годишни финансови отчети не съдържат изрично и безусловно заявление
за съответствие с МСФО, трябва да прилага настоящия МСФО или в противен случай да приложи МСФО със задна
дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, все
едно че предприятието никога не е спирало да прилага МСФО.

4Б

Когато предприятието избира да не прилага настоящия МСФО в съответствие с параграф 4А, предприятието трябва
въпреки това да приложи изискванията за оповестяване по параграфи 23А—23Б от МСФО 1 в допълнение към
изискванията за оповестяване по МСС 8.

ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
Обяснение на прехода към МСФО
23A Предприятие, което през предходен период е прилагало МСФО, както е описано в параграф 4А, оповестява:
а) поради каква причина е спряло да прилага МСФО; и
б) поради каква причина възобновява прилагането на МСФО.
23Б

Когато предприятието избира в съответствие с параграф 4А да не прилага МСФО 1, предприятието обяснява
причините за избора да прилага МСФО, все едно че никога не е спирало да прилага МСФО.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
39П

С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., се добавят параграфи 4A—4Б и
23А—23Б. Предприятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика,
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари
2013 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то
оповестява този факт.

Изменение на допълнение Г към МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за
финансово отчитане
Изменя се параграф Г23 и се добавя параграф 39Р.
Разходи по заеми
Г23

Прилагащото за първи път стандартите предприятие може да избере да прилага изискванията на МСС 23 от датата
на прехода или от по-ранна дата, както е предвидено в параграф 28 от МСС 23. От датата, на която предприятие,
което прилага това освобождаване, започва да прилага МСС 23, предприятието:
а) не преизчислява компонента на разходите по заеми, капитализирани съгласно досегашните Общоприети
счетоводни принципи и включени в балансовата стойност на активи към същата дата; и
б) отчита разходите по заеми, възникнали на или след тази дата в съответствие с МСС 23, включително тези разходи
по заеми, възникнали на или след тази дата, във връзка с отговарящи на условията активи, които вече са в процес
на изграждане.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
39Р

С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф Г23. Предпри
ятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето
водните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява
този факт.
Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети

Изменят се параграфи 10, 38 и 41. Параграфи 39 и 40 се заличават. Добавят се параграфи 38А—38Г, 40А—40Г и 139Л
(въпреки че съдържанието на параграфи 38А и 38Б се основава на предишните параграфи 39 и 40, които сега са
заличени), както и заглавията преди параграфи 38, 38В и 40А.
Пълен комплект финансови отчети
10

Пълният комплект на финансовите отчети включва следните компоненти:
a) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
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г) отчет за паричните потоци за периода;
д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга
пояснителна информация;
да) сравнителна информация по отношение на предходния период, както е определено в параграфи 38 и
38А; и
e) отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието прилага
счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите
финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети в съответствие с
параграфи 40А—40Г.
Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия
стандарт. Например може да се използва терминът „отчет за всеобхватния доход” вместо „отчет за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“.
Сравнителна информация
Минимална сравнителна информация
38

С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго, предприятието представя
сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми, отчетени във финансовите
отчети за текущия период. Сравнителната информация се включва в текстови и описателен вид, когато
това е уместно и необходимо за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период.

38А Предприятието представя като минимум два отчета за финансовото състояние, два отчета за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета за печалбата или загубата (ако се пред
ставят такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за промените в собствения капитал и
свързаните с тях пояснителни приложения.
38Б

В някои случаи текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите отчети за предходния/пред
ходните период(и), продължава да бъде актуална и за текущия период. Например, предприятие оповестява в текущия
период подробности за съдебен спор, чийто изход е бил несигурен към края на предходния период и чието
решаване все още предстои. За ползвателите би било полезно да бъде оповестена информация, че такава несигурност
е съществувала към края на предходния период, както и информация за мерките, които са били предприети през
периода, за премахването на тази несигурност.
Допълнителна сравнителна информация

38В

Предприятието може в допълнение към изискваните по МСФО минимални сравнителни финансови отчети да
представи сравнителна информация, която е изготвена в съответствие с МСФО. Тази сравнителна информация
може да се състои от един или няколко от посочените в параграф 10 отчети, като не е необходимо да включва
пълния комплект от финансови отчети. В този случай предприятието представя съответната пояснителна информация
за тези допълнителни отчети.

38Г

Например, предприятието може да представи трети отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (т.е.
представени са текущият период, предходният период, както и допълнителен сравнителен период). То обаче не е
задължено да представи трети отчет за финансовото състояние, трети отчет за паричните потоци или трети отчет за
промените в собствения капитал (т.е. допълнителен сравнителен финансов отчет). От предприятието се изисква да
представи в пояснителните приложения към финансовите отчети сравнителната информация, свързана с този допъл
нителен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

39

[Заличен]

40

[Заличен]
Промяна в счетоводната политика, преизчисляване със задна дата или прекла
сифициране

40A В допълнение към минималните сравнителни финансови отчети, изисквани по параграф 38А, предпри
ятието представя трети отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, ако:
a) то прилага счетоводна политика със задна дата, прави преизчисление със задна дата на статии в своите
финансови отчети или прекласифицира статии в своите финансови отчети; и
б) прилагането със задна дата, преизчислението със задна дата или прекласифицирането оказва
съществено влияние върху информацията в отчета за финансовото състояние към началото на пред
ходния период.
40Б

При обстоятелствата, описани в параграф 40А, предприятието представя три отчети за финансовото състояние към:
a) края на текущия период;
б) края на предходния период; и
в) началото на предходния период.

40В

Когато от предприятието се изисква да представи допълнителен отчет за финансовото състояние в съответствие с
параграф 40А, то трябва да оповести информацията, изисквана по параграфи 41—44 и МСС 8. То не трябва обаче
да представя пояснителните приложения, свързани с встъпителния отчет за финансовото състояние към началото на
предходния период.
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40Г

Датата на този встъпителен отчет за финансовото състояние съвпада с началото на предходния период, независимо от
това дали финансовите отчети на предприятието представят сравнителна информация за по-ранни периоди (както е
разрешено по параграф 38В).

41

Когато предприятието промени представянето или класификацията на статии във финансовите си
отчети, то прекласифицира сравнителните суми, освен ако прекласификацията е практически невъз
можна. Когато предприятието прекласифицира сравнителни суми, то оповестява (в т.ч. към началото
на предходния период):
a) характера на прекласифицирането;
б) сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани; и
в) причината за прекласифицирането.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
139Л С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бяха изменени параграфи 10, 38 и 41,
заличени параграфи 39—40 и добавени параграфи 38А—38Г и 40А—40Г. Предприятието прилага това изменение
със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и
грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако
предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.
Последващи изменения на други стандарти в резултат на изменението на МСС 1
Необходими са следните изменения на други МСФО, за да се гарантира съгласуваност с преработения МСС 1.
Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
Параграф 21 се изменя и се добавя параграф 39С.
ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ
Сравнителна информация
21

Първите отчети на предприятието по МСФО включват най-малко три отчета за финансовото състояние, два отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета за печалбата или загубата (ако се представят
такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за промените в собствения капитал и свързаните с тях
пояснителни приложения, включително сравнителна информация за всички представени отчети.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
39С

С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф 21. Предпри
ятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето
водните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява
този факт.
Изменение на МСС 34 Междинно финансово отчитане

Параграф 5 се изменя и се добавя параграф 52.
СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
5

МСС 1 дефинира пълния комплект финансови отчети като включващ следните компоненти:
a) отчет за финансовото състояние към края на периода;
б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
в) отчет за промените в собствения капитал за периода;
г)

отчет за паричните потоци за периода;

д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна
информация;
дa) сравнителна информация по отношение на предходния период, както е определено в параграфи 38 и 38А от
МСС 1; и
e) отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието прилага счетоводна
политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или
когато прекласифицира статии в своите финансови отчети в съответствие с параграфи 40А—40Г от МСС 1.
Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия стандарт.
Например може да се използва терминът „отчет за всеобхватния доход“ вместо „отчет за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход“.
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ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
52

С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф 5 като
последващо изменение, предизвикано от изменението на МСС 1 Представяне на финансовите отчети. Предпри
ятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето
водните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява
този факт.
Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

Параграф 8 се изменя и се добавя параграф 81Ж.
ПРИЗНАВАНЕ
8

Такива позиции като резервни части, резервно оборудване и сервизно оборудване се признават в съответствие с
настоящия МСФО, когато те отговарят на определението за имоти, машини и съоръжения. В противен случай тези
позиции се класифицират като материални запаси.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
81Ж С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф 8. Предприятието
прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Разрешава се поранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.
Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне
Изменят се параграфи 35, 37 и 39 и се добавят параграфи 35А и 97М.
ПРЕДСТАВЯНЕ
Лихви, дивиденти, загуби и печалби
(вж. също параграф НП37)
35

Лихви, дивиденти, загуби и печалби, свързани с финансов инструмент или компонент, който е финансов
пасив, се признават като приходи или разходи в печалбата или загубата. Разпределенията за притежа
телите на инструменти на собствения капитал се признават от предприятието директно в собствения
капитал. Разходите по операцията за капиталова сделка се отразяват счетоводно като намаление на
собствения капитал.

35A Данъкът върху дохода, отнасящ се до разпределенията за притежателите на инструменти на собствения капитал и до
разходите по капиталови сделки, се отразяват счетоводно в съответствие с МСС 12 Данъци върху дохода.
37

При издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал предприятието обикновено прави
различни разходи. Тези разходи биха могли да включват регистрация и други законови такси, изплатени суми на
правни, счетоводни и други професионални консултанти, разходи за отпечатване и гербови марки. При капиталова
сделка разходите по сделката се отчитат счетоводно като намаление на собствения капитал, доколкото те пред
ставляват допълнителни разходи, пряко свързани с капиталова сделка, които в противен случай биха били
избегнати. Разходите по капиталова сделка, която е изоставена, се признават като разход.

39

Сумата на разходите по сделката, отчетени счетоводно като намаление на собствения капитал през периода, се
оповестява отделно съгласно МСС 1.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
97M С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бяха изменени параграфи 35, 37 и 39
и добавен параграф 35А. Предприятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна
политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след
1 януари 2013 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то
оповестява този факт.
Последващи изменения на други стандарти в резултат на изменението на МСС 32
Необходими са следните изменения на други МСФО, за да се гарантира съгласуваност с преработения МСС 32.
Изменение на КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
Параграф 11 се изменя и се добавя параграф 17.
КОНСЕНСУС
11

Както се изисква по параграф 35 от МСС 32, разпределенията за притежателите на инструменти на собствения
капитал се признават директно в собствения капитал. Лихви, дивиденти и други върнати суми, свързани с финансови
инструменти, класифицирани като финансови пасиви, са разходи, независимо дали тези платени суми са правно
характеризирани като дивиденти, лихви или по друг начин.
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ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
17

С Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф 11. Предпри
ятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето
водните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г. Ако в
рамките на Цикъла на годишни подобрения 2009—2011 г. (издаден през май 2012 г.) предприятието прилага
изменението на МСС 32 за по-ранен период, изменението в параграф 11 се прилагат за този по-ранен период.
Изменение на МСС 34 Междинно финансово отчитане

Параграф 16А се изменя и се добавя параграф 53.
СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Други оповестявания
16A Освен оповестяването на съществените събития и сделки в съответствие с параграфи 15—15В предпри
ятието включва следната информация в пояснителните приложения към своите междинни финансови
отчети, ако не е била оповестена на друго място в междинния финансов отчет. Информацията обик
новено се отчита на базата на периода от началото на финансовата година до момента.
a) …
ж) следната информация за сегменти (оповестяване на информация за сегменти се изисква в
междинните финансови отчети на предприятието само ако МСФО 8 Оперативни сегменти
изисква предприятието да оповестява информация за сегменти в своите годишни финансови отчети):
(i) …
(iv) оценка на съвкупните активи и пасиви за определен отчетен сегмент, ако тези суми редовно се
предоставят на ръководителя, вземащ главните оперативни решения, и ако е имало значителна
промяна от сумата, оповестена в последните годишни финансови отчети за този отчетен сегмент.
(v) …
з) …
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА
53

С Цикъла на годишни подобрения 2009—201 г., издаден през май 2012 г., бе изменен параграф 16А. Предпри
ятието прилага това изменение със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счето
водните приблизителни оценки и грешки за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 г.
Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява
този факт.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 302/2013 НА КОМИСИЯТА
от 27 март 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на
Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и поспециално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4
от него,

чество в тонове, както и изискването за максимален
процент от наличното количество за съответния квотен
период или подпериод. Тези изисквания за всяка отделна
квота са определени в приложение I.“
б) параграф 7 се заменя със следното:
„7.
Заявлението за лицензии и лицензията съдържат в
клетка 20 един от текстовете, посочени в приложение II,
част А.
Лицензията съдържа в клетка 24 един от текстовете,
посочени в приложение II, част Б.

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (2) определя
начина за управление на тарифни квоти за птиче месо с
произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни.

(2)

Минималните и максималните количества, приложими
към заявленията за права за внос и за лицензии за внос,
следва да бъдат изменени и хармонизирани, за да се
избегнат несъответствия.

(3)

С оглед подобряването и хармонизирането на управ
лението на квотите, следва да бъде адаптирана гаранцията
за някои квоти и валидността на лицензиите за внос, а
лицензиите за внос за някои групи следва да не могат да
бъдат прехвърляни.

(4)

В приложението следва да се уточни, че разпределянето
на някои тарифни квоти за други страни следва в някои
случаи да включва също или Бразилия, или Тайланд.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 616/2007 следва да бъде
съответно изменен.

(6)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 616/2007 се изменя, както следва:
1) Член 4 се изменя, както следва:
а) параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Всяко заявление за лицензия за внос или за право
на внос трябва да спазва изискването за минимално коли
(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.

За групи с номера 3 и 6А, както и за 6Б, квота с пореден
номер 09.4262, клетка 24 от лицензията съдържа един от
текстовете, посочени в приложение II, част В.
За група 8 и за група 6Б, квота с пореден номер 09.4261,
клетка 24 от лицензията съдържа един от текстовете,
посочени в приложение II, част Г.
За група 6Б квотите с поредни номера 09.4263, 09.4264
и 09.4265, лицензията съдържа в клетка 24 един от текс
товете, посочени в приложение II, част Д.“
2) В член 5, параграф 2 се заменя със следното:
„2.
При подаване на заявление за лицензия за групи с
номера 2, 3, 6А, 6Б и 8 се внася гаранция от 50 EUR за
всеки 100 kg. За групи 1, 4А, 4Б и 7 гаранцията се определя
на 10 EUR за всеки 100 kg, а за заявленията за права за внос
относно групи 5А и 5Б гаранцията се определя на 35 EUR за
100 kg.“
3) Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
1.
Чрез дерогация от член 22 от Регламент (ЕО) №
376/2008 на Комисията (*) лицензиите за внос и правата
за внос са валидни от първия ден на квотния период или
подпериод, за който е подадено заявлението, до 30 юни на
същия квотен период.
Същевременно лицензиите за група 5А и група 5Б са валидни
в продължение на 15 работни дни от действителната дата на
издаване на лицензията в съответствие с член 22, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 376/2008.
2.
Чрез дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 376/2008 не могат да бъдат прехвърляни права,
произтичащи от лицензии за групи, различни от групи 5А
и 5Б.
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3.
Без да се засяга член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
376/2008, прехвърлянето на права, произтичащи от
лицензиите за групи 5А и 5Б, се ограничава до правопри
емници, които отговарят на условията за допустимост, форму
лирани в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4,
параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.
___________
(*) ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.“
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4) Приложение I се заменя с текста, съдържащ се в приложение
I към настоящия регламент.
5) Приложение II към настоящия регламент се добавя като част
Д от приложение II.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Птиче месо, осолено или в саламура (*)

Пореден номер

Код по КН

Мито

Годишно
количество
(в тонове)

Минимално
количество
за заявление

Максимален
дял за
заявление

На триме
сечие

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

2

На триме
сечие

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5%

3

Годишно

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %

Държава

Група
№

Бразилия

1

Тайланд
Други

Перио
дичност на
управление

(*) Приложимостта на преференциалния режим се определя въз основа на кода по КН и при условие че въпросното осолено месо или месо в
саламура е птиче месо, включено в код по КН 0207.

Заготовки от птиче месо, различно от пуешко

Държава

Група
№

Бразилия

4A

Тайланд

На триме
сечие

Пореден номер

Код по КН

Мито

Годишно
количество
(в тонове)

Минимално
количество
за заявление

Максимален
дял за
заявление

09.4214

1602 32 19

8%

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

4Б

Годишно

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

5A

На триме
сечие

09.4215

1602 32 19

8%

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4216

1602 32 19

8%

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

09.4261 (3)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (4)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (4)

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (4)

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

125

10 t

100 %

5Б

Други

Перио
дичност на
управление

6A

6Б

Годишно

На триме
сечие
Годишно

(1) Преработено месо от патици, гъски, токачки, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни
птици.
(2) Преработено месо от патици, гъски и токачки, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици.
(3) Различни от Бразилия, включително Тайланд.
(4) Различни от Тайланд, включително Бразилия.
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Заготовки от пуешко месо

Държава

Група
№

Бразилия

7

Други

8

Перио
дичност на
управление

Пореден номер

Код по КН

Мито

Годишно
количество
(в тонове)

Минимално
количество
за заявление

Максимален
дял за
заявление

На триме
сечие

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

На триме
сечие

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %“

ПРИЛОЖЕНИЕ II
„E. Текстове, посочени в член 4, параграф 7, пета алинея:
на български:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) №
616/2007.

на испански:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no
616/2007.

на чешки:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

на датски:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

на немски:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in
Thailand.

на естонски:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

на гръцки:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 616/2007.

на английски:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (ЕС) No 616/2007.

на френски:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no
616/2007.

на италиански:

Da non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n.
616/2007.

на латвийски:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

на литовски:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

на унгарски:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

на малтийски:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
616/2007.

на нидерландски: Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 616/2007.
на полски:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
616/2007.

на португалски:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

на румънски:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
616/2007.

на словашки:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

на словенски:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

на фински:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

на шведски:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 303/2013 НА КОМИСИЯТА
от 27 март 2013 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 27 март 2013 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

MA
TN
TR
ZZ

71,0
111,6
135,6
106,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

194,1
152,2
159,3
168,5

0709 91 00

EG
ZZ

66,7
66,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

42,8
155,2
99,0

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

58,2
72,5
59,7
67,4
66,5
64,9

0805 50 10

TR
ZZ

77,5
77,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

96,5
88,0
129,7
75,5
28,2
196,6
113,5
104,0

0808 30 90

AR
CL
TR
US
ZA
ZZ

108,6
147,7
208,9
150,6
117,0
146,6

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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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 304/2013 НА КОМИСИЯТА
от 27 март 2013 година
за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 април
2013 година
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) №
642/2010 цената, която трябва да се използва за изчис
ляване на вносното мито върху продукти по кодове по КН
1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (пшеница мека,
за посев), ex 1001 99 00 (висококачествена мека
пшеница, различна от тази за посев), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и
1007 90 00, е дневната представителна вносна цена CIF,
определена по метода, посочен в член 5 от същия
регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода,
започващ от 1 април 2013 година, които да са
приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на
дадената мярка възможно най-бързо след предоставянето
на актуализираните данни, настоящият регламент следва
да влезе в сила в деня на публикуването му,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от
20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в
сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2,
параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
се предвижда, че вносното мито за продукти под кодове
по КН 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20
(пшеница мека, за посев), ex 1001 99 00 (високока
чествена мека пшеница, различна от тази за посев),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната
цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с
55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната
доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера
на митото в Общата митническа тарифа.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
От 1 април 2013 година вносните мита в сектора на зърнените
култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1234/2007, са определени в приложение I към настоящия
регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

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

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
държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 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 187, 21.7.2010 г., стр. 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от
1 април 2013 година
Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)
(EUR/t)

1001 19 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ex 1001 91 20

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 99 00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

РЪЖ

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна
ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев

(2 )

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:
— 3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако
стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,
— 2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция,
Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Пиренейския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия
океан.
(2) Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I
15.3.2013-26.3.2013
1. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:
(EUR/t)
Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница с
високо качество

Твърда пшеница
със средно
качество (2)

Твърда пшеница с
ниско качество (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

241,73

221,29

—

—

—

Цена CAF САЩ

—

—

300,83

290,83

270,83

Премия за Залива

84,96

20,14

—

—

—

—

—

—

—

—

Борса
Котировка

Премия за Големите езера

(1) Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).
(2) Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).
(3) Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

2. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:
Разходи за навло: Мексикански залив — Ротердам:

16,32 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера — Ротердам:

51,71 EUR/t

28.3.2013 г.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ 2013/160/ОВППС НА СЪВЕТА
от 27 март 2013 година
за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Зимбабве
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 29 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

На 15 февруари 2011 г. Съветът прие Решение
2011/101/ОВППС (1).
На 23 юли 2012 г. и на 18 февруари 2013 г. Съветът
стигна до заключението, че един мирен и надежден
конституционен референдум в Зимбабве би представлявал
важен етап в подготовката на демократични избори,
оправдаващ незабавното спиране на прилагането на поголямата част от всички оставащи целенасочени ограни
чителни мерки на Съюза срещу физически лица и образ
увания.
С оглед на резултатите от конституционния референдум
от 16 март 2013 г. в Зимбабве Съветът реши да спре
прилагането на забраната за пътуване и замразяването
на активи, приложими спрямо мнозинството от физи
ческите лица и образуванията, посочени в приложение I
към Решение 2011/101/ОВППС. Съветът следва да
преразглежда решението за спиране на всеки три месеца
в зависимост от обстановката в страната.
Ето защо Решение 2011/101/ОВППС следва да бъде
съответно изменено,

(1) ОВ L 42, 16.2.2011 г., стр. 6.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2011/101/ОВППС се изменя, както следва:
1) В член 10 параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Прилагането на мерките, посочени в член 4, параграф
1 и член 5, параграфи 1 и 2, доколкото се прилагат за лица
и образувания, включени в списъка в приложение II, се спира
до 20 февруари 2014 г. Решението за спиране се прераз
глежда на всеки три месеца.“
2) Приложение II се заменя с текста, поместен в приложението
към настоящото решение.
Член 2
Решението влиза в сила в деня след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 март 2013 година.
За Съвета
Председател
E. GILMORE
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L 90/96

Официален вестник на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЛИЦА И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 3
I. Лица
Име (и евентуални псевдоними)

1.

Abu Basutu, Titus MJ

2.

Buka (известна също като Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (известен също като Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (известен също като Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (известна също като Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

28.3.2013 г.
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Име (и евентуални псевдоними)

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton

39.

Mhandu, Cairo (известен също като Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (известна също като Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (известен също като Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho

58.

Mutinhiri, Ambros (известен също като Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester

62.

Nhema, Francis

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor TC

67.

Sakupwanya, Stanley

L 90/97

BG

L 90/98

Официален вестник на Европейския съюз

Име (и евентуални псевдоними)

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (известен също като Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai

II. Образувания
Наименование

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (известно също като Jongwe Printing and Publishing Co.,
известно също като Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (известно също като Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (известно също като Zidco Holdings (PVT) Ltd)“

28.3.2013 г.

28.3.2013 г.
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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 11 март 2013 година
за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в
съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета
(нотифицирано под номер C(2013) 1279)
(текст от значение за ЕИП)

(2013/161/ЕС)
„Домашни птици“, „Мляко“, „Яйца“ и „Мед“ в списъка
следва да бъдат включени вписвания за Босна и Херце
говина.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април
1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества
и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за
отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения
89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29,
параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

(5)

Япония представи на Комисията план по отношение на
животните от рода на едрия рогат добитък. Планът
предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде
одобрен. Поради това в графата „Животни от рода на
едрия рогат добитък“ в списъка следва да бъде
включено вписване за Япония.

(6)

Молдова представи на Комисията план по отношение на
домашните птици, аквакултурите и яйцата. Планът
предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде
одобрен. Поради това в графите „Домашни птици“,
„Аквалтури“ и „Яйца“ в списъка следва да бъдат
включени вписвания за Молдова.

(7)

Островите Питкерн понастоящем са включени в графата
„Мед“ в списъка. Островите Пикерн обаче не са пред
ставили плана, който се изисква по член 29 от
Директива 96/23/ЕО. Поради това островите Питкерн
следва да бъдат извадени от списъка.

(8)

Виетнам представи на Комисията план по отношение на
меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва
да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка
следва да бъде включено вписване за Виетнам.

(9)

За да се избегнат евентуални смущения в търговията,
следва да се определи преходен период, който да се
отнася до съответните пратки от островите Питкерн,
които са били сертифицирани и експедирани за ЕС
преди датата, от която се прилага настоящото решение.

(10)

Поради това Решение 2011/163/ЕС следва да бъде
съответно изменено.

(11)

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

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за
наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени
в приложение I към нея. Посочената директива изисква от
третите страни, от които държавите членки имат право да
внасят животни и животински продукти, обхванати от
същата директива, да представят план за наблюдение за
откриване на остатъчни вещества, който да предвижда
изискуемите гаранции. Този план трябва да включва
като минимум групите остатъци и вещества, изброени в
посоченото приложение I.
С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) бяха одобрени
плановете, предвидени в член 29 от Директива 96/23/ЕО
(наричани по-долу „плановете“), представени от някои
трети страни, изброени в приложението към същото
решение, за животните и животинските продукти,
включени в посочения списък.
С оглед на плановете, представени неотдавна от някои
трети страни, и на получената от Комисията допъл
нителна информация е необходимо да бъде актуализиран
списъкът на третите страни, от които държавите членки
имат право да внасят определени животни и животински
продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и
така, както понастоящем са изброени в приложението към
Решение 2011/163/ЕС (наричан по-долу „списъкът“).
Босна и Херцеговина представи на Комисията план по
отношение на домашните птици, млякото, яйцата и
меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и
следва да бъде одобрен. Поради това в графите

(1) ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.
(2) ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на
приложението към настоящото решение.
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Член 2
В течение на преходен период, приключващ на 16 май 2013 г., държавите членки приемат пратките с мед от
островите Питкерн, при условие че вносителят е в състояние да докаже, че продуктите са били сертифи
цирани и експедирани за ЕС преди 1 април 2013 г.
Член 3
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.
За Комисията
Tonio BORG

Член на Комисията

28.3.2013 г.

28.3.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава

Животни от
рода на едрия
рогат добитък

Овце/кози

AD

Андора

X

X

AE

Обединени
арабски емирства

AL

Албания

AR

Аржентина

X

X

X

AU

Австралия

X

X

X

BA

Босна и Херце
говина

BD

Бангладеш

X

BN

Бруней

X

BR

Бразилия

X

X

BW

Ботсуана

X

X

BY

Беларус

BZ

Белиз

CA

Канада

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

CM

Камерун

CN

Китай

CO

Колумбия

Свине

Еднокопитни

Домашни
птици

Аквакултури

Мляко

X

X (1 )

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч,
отглеждан в
стопанства

Мед

X

X

X

X

X

X

X

BG

ISO 2 код

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
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X

Еднокопитни

Коста Рика

X

CU

Куба

X

EC

Еквадор

X

ET

Етиопия

FK

Фолкландски
острови

FO

Фарьорски
острови

GH

Гана

GM

Гамбия

GL

Гренландия

GT

Гватемала

X

HN

Хондурас

X

HR

Хърватия

ID

Индонезия

IL

Израел

IN

Индия

X

IR

Иран

X

JM

Ямайка

JP

Япония

KE

Кения

KG

Киргизстан

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч,
отглеждан в
стопанства

Мед

X
BG

CR

Овце/кози

Свине

Домашни
птици

Държава
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Животни от
рода на едрия
рогат добитък

ISO 2 код

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X (2 )

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
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X (1 )

KR

Южна Корея

LB

Ливан

LK

Шри Ланка

X

MA

Мароко

X

MD

Молдова

ME

Черна гора

MG

Мадагаскар

MK

Бивша югос
лавска
република Маке
дония (4)

MU

Мавриций

MX

Мексико

MY

Малайзия

MZ

Мозамбик

NA

Намибия

X

NC

Нова Каледония

X (3 )

NI

Никарагуа

NZ

Нова Зеландия

PA

Панама

PE

Перу

PF

Френска Поли
незия

PH

Филипини

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни
птици

Държава

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч,
отглеждан в
стопанства

Мед

X

28.3.2013 г.

Животни от
рода на едрия
рогат добитък

ISO 2 код

X

X

X

BG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X (3 )

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

Официален вестник на Европейския съюз

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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X

Държава

Животни от
рода на едрия
рогат добитък

PY

Парагвай

X

RS

Сърбия (5)

RU

Русия

SA

Саудитска
Арабия

SG

Сингапур

X (3 )

SM

Сан Марино

X

SR

Суринам

SV

Ел Салвадор

SZ

Свазиленд

TH

Тайланд

X

X

TN

Тунис

X

X

TR

Турция

X

X

TW

Тайван

X

X

TZ

Танзания

X

X

UA

Украйна

UG

Уганда

US

Съединени
американски
щати

X

X

UY

Уругвай

X

X

VE

Венецуела

X

VN

Виетнам

X

Свине

Еднокопитни

Домашни
птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

X

X

X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Зайци

Дивеч

Дивеч,
отглеждан в
стопанства

X

Мед

X
X (6 )

X

BG

Овце/кози
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X

X (3 )

X (3 )

X (3 )

X

X (3 )
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X

YT

Майот

ZA

Южна Африка

ZM

Замбия

ZW

Зимбабве

Животни от
рода на едрия
рогат добитък

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни
птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч,
отглеждан в
стопанства

X

X

Мед

X

X
X

BG

Държава
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ISO 2 код

X

(1)
(2)
(3)
(4)
(5 )
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Само камилско мляко.
Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).
Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.
Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.
Не е включено Косово (това наименование не засяга позициите относно статута и е в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и със становището на Международния съд относно Декларацията за независимост на
Косово).
(6) Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия регион.“
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 26 март 2013 година
за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от
2013 до 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(нотифицирано под номер C(2013) 1708)
(2013/162/ЕС)
приложат и стойностите на потенциала за глобално
затопляне от четвъртия доклад на МЕГИК за оценка,
приет с Решение 15/CP.17. Годишното разпределено
количество емисии, както е изчислено, следва да се
прилага от първата година, за която докладването на
инвентаризациите на парников газ, използващи тези
нови стойности на потенциала за глобално затопляне,
стане задължително съгласно член 3 от Решение №
280/2004/ЕО.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Решение № 406/2009/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията
на държавите членки за намаляване на техните емисии на
парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите
на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до
2020 г. (1), и по-специално член 3, параграф 2, четвърта алинея
от него,

(4)

Данните, които понастоящем се докладват в националните
инвентаризации на парников газ и националните регистри
и регистъра на ЕС, не са достатъчни, за да се определят на
равнище държави членки емисиите на CO2 от граж
данското въздухоплаване в национален мащаб, които не
са обхванати от Директива 2003/87/ЕО. Емисиите на CO2
от полети, които не са обхванати от Директива
2003/87/ЕО, представляват само много малка част от
общото количество емисии на парников газ и събирането
на допълнителна информация за тези емисии би създало
несъразмерна административна тежест. Поради това коли
чеството на емисиите на CO2 от категория на инвента
ризация „1.A.3.A гражданско въздухоплаване“ следва да
се счита за равно на нула за целите на определяне на
годишните разпределени количества емисии.

(5)

Годишното разпределено количество емисии за всяка
държава членка за 2020 г. следва да се изчисли, като се
извади количеството проверени емисии на парников газ от
инсталации, които са съществували през 2005 г., от
преразгледаните емисии на парников газ за 2005 г., и
резултатът се коригира с процента, посочен в приложение
II към Решение № 406/2009/ЕО.

(6)

Количеството проверени емисии на парников газ от
инсталации следва да се определи, както следва:

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

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

Емисиите на парников газ от инсталации, попадащи в
обхвата на Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за уста
новяване 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 (2),
получени от регистъра на ЕС, решенията на Комисията,
националните разпределителни планове и официалната
кореспонденция между Комисията и съответните
държави членки, представляват проверени данни за
емисиите по смисъла на член 3, параграф 2, четвърта
алинея от Решение № 406/2009/ЕО.
Общите емисии на парников газ от газове и дейности,
както са определени в член 2, параграф 1 от Решение
№ 406/2009/ЕО, подадени в съответствие с 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 за
прилагане на Протокола от Киото (3), за 2012 г., както
са установени след първоначалния преглед от 2012 г.,
проведен от Комисията съгласно насоките за техническия
преглед през 2012 г. на инвентаризациите на емисиите на
парников газ (4), представляват преразгледани данни за
емисиите на парников газ за 2005 г., 2008 г., 2009 г. и
2010 г. по смисъла на член 3, параграф 2, четвърта
алинея от Решение № 406/2009/ЕО.
С цел да се осигури съгласуваност между определянето на
годишните разпределени количества емисии и доклад
ваните емисии на парников газ за всяка година,
годишните разпределени количества емисии за
държавите членки следва да бъдат изчислени, като се
ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136.
ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.
ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.
SWD(2012) 107 final, 26.4.2012 г.

— за държавите членки, които участват в схемата за
търговия с емисии от 2005 г.: количеството на
емисиите от инсталации, обхванати от Директива
2003/87/ЕО, за 2005 г., коригирано с количеството
на емисиите на парников газ от тези инсталации,
които са били включени или изключени от схемата
за търговия с емисии от 2008 до 2012 г. поради
коригиран обхват, приложен от държавите членки, и
количеството на емисиите на парников газ от инста
лации, които са изключени временно за 2005 г., но
не са изключени между 2008 г. и 2012 г. от схемата
за търговия с емисии;
— за държавите членки, които участват в схемата за
търговия с емисии от 2007 г.: количеството на
емисиите на парников газ от инсталации, обхванати
от Директива 2003/87/ЕО, за 2007 г.;
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(8)

(9)

(10)

(11)
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— за държавите членки, които участват в схемата за
търговия с емисии от 2013 г.: количеството на
емисиите на парников газ от инсталации, обхванати
от Директива 2003/87/ЕО, за 2005 г. (така, както са
съобщени от съответната държава членка и прераз
гледани от Комисията).

(12)

С оглед на присъединяването на Хърватия към Съюза
нейното годишно разпределено количество емисии за
всяка година в периода 2013—2020 г. следва да се
определя, като се използва същата методика като за оста
налите държави членки. Тези стойности следва да станат
приложими на датата на присъединяване на Хърватия.

Средното количество на емисиите на парников газ през
2009 г. на държава членка с положителна пределна
стойност за емисиите на парников газ съгласно
приложение II към Решение № 406/2009/ЕО следва да
се изчисли, като се извади средното количество проверени
емисии на парников газ от инсталации, обхванати от
Директива 2003/87/ЕО, за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. в
съответната държава членка от нейното средно общо
количество на преразгледани емисии на парников газ за
2008 г., 2009 г. и 2010 г.

(13)

Предвид приемането от Европейския съвет на Решение
2012/419/ЕС от 11 юли 2012 г. за изменение на
статута на Майот по отношение на Европейския съюз (1),
считано от 2014 г., годишното разпределено количество
емисии за Франция, считано от 2014 г. се изчислява, като
се вземат предвид съответните преразгледани емисии на
парников газ.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съот
ветствие със становището на Комитета по изменение на
климата,

Годишното разпределено количество емисии за държава
членка с положителна пределна стойност за емисиите на
парников газ съгласно приложение II към Решение №
406/2009/ЕО за периода 2013—2019 г. следва да се
определи чрез линейна зависимост с начална стойност
средното количество на емисиите на парников газ на
тази държава членка за 2009 г. и крайна стойност
нейното годишно разпределено количество емисии за
2020 г.
Годишното разпределено количество емисии за 2013 г. за
държава членка с отрицателна пределна стойност за
емисиите на парников газ съгласно приложение II към
Решение № 406/2009/ЕО следва да се изчисли като се
извади средното количество проверени емисии на
парников газ от инсталации в съответната държава
членка, обхванати от Директива 2003/87/ЕО, за
2008 г., 2009 г. и 2010 г. от нейното средно общо коли
чество на преразгледани емисии на парников газ за
2008 г., 2009 г. и 2010 г.
Годишното разпределено количество емисии за периода
2014—2019 г. за държава членка с отрицателна
пределна стойност за емисиите на парников газ съгласно
приложение II към Решение № 406/2009/ЕО следва да се
определи чрез линейна зависимост с начална стойност
годишното разпределено количество емисии за тази
държава членка за 2013 г. и крайна стойност нейното
годишното разпределено количество емисии за 2020 г.
Проверените емисии на парников газ от инсталациите,
които са включени едностранно в схемата за търговия с
емисии в съответствие с член 24 от Директива
2003/87/ЕО през периода 2008—2012 г., не трябва да
се включват в средното количество проверени емисии на
парников газ от инсталации, обхванати от Директива
2003/87/ЕО, за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., тъй като
това ще доведе до двойно отчитане на емисиите на
парников газ при бъдещи корекции на годишните
разпределени количества емисии съгласно член 10 от
Решение № 406/2009/ЕО.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Годишните разпределени количества емисии за всяка държава
членка за всяка година от периода 2013—2020 г. са определени
в приложение I и се прилагат с евентуалните корекции, публи
кувани съгласно член 10 от Решение № 406/2009/ЕО.
Член 2
Независимо от разпоредбите на член 1, когато акт, приет
съгласно член 3 от Решение № 280/2004/ЕО, предвижда
държавите членки да представят инвентаризации на емисиите
на парников газ, определени чрез стойностите на потенциала
за глобално затопляне от четвъртия доклад на МЕГИК за
оценка, приет с Решение 15/CP.17 на Конференцията на
страните по Рамковата конвенция на Организацията на обеди
нените нации по изменението на климата, годишните
разпределени количества емисии, определени в приложение II,
се прилагат, считано от първата година, за която такова
докладване на инвентаризациите на емисиите на парников газ
е станало задължително.
Член 3
Годишните разпределени количества емисии за Хърватия, както
са определени в приложение I, се прилагат от датата на влизане
в сила на Договора за присъединяване на Хърватия.
Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2013 година.
За Комисията
Connie HEDEGAARD

Член на Комисията

(1) ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Годишни разпределени количества емисии за държавите членки за 2013—2020 г., изчислени с прилагане на
стойностите на потенциала за глобално затопляне от втория доклад на МЕГИК за оценка
Годишно разпределено количество емисии
(в тонове CO2-еквивалент)

Държава
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Белгия

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

България

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Чешка
република

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Дания

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Германия

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Естония

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Ирландия

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Гърция

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Испания

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Франция

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Хърватия

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Италия

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Кипър

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Латвия

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Литва

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Люксембург

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Унгария

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Малта

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Нидерландия

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Австрия

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Полша

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Португалия

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Румъния

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Словения

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Словакия

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Финландия

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Швеция

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Обединено
кралство

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Годишни разпределени количества емисии за държавите членки за 2013—2020 г., изчислени с прилагане на
стойностите на потенциала за глобално затопляне от четвъртия доклад на МЕГИК за оценка

Годишно разпределено количество емисии
(в тонове CO2-еквивалент)

Държава
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Белгия

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

България

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Чешка
република

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Дания

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Германия

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Естония

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Ирландия

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Гърция

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Испания

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Франция

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Хърватия

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Италия

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Кипър

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Латвия

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Литва

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Люксембург

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Унгария

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Малта

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Нидерландия

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Австрия

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Полша

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Португалия

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027
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Годишно разпределено количество емисии
(в тонове CO2-еквивалент)

Държава
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Румъния

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Словения

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Словакия

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Финландия

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Швеция

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Обединено
кралство

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2013 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

1 300 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

1 420 EUR за годишен
абонамент

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

на 22 официални езика на
ЕС

910 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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