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

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1394 НА КОМИСИЯТА
от 10 септември 2019 година
за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на някои
правила за наблюдението на допускането за свободно обращение и за напускането на
митническата територия на Съюза
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално членове 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 и 268 от
него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент (ЕС) 904/2010 на Съвета (2) от държавите членки се изисква да събират и обменят определена
информация относно вноса, който е освободен от данък върху добавената стойност (ДДС) по силата на член 143,
параграф 1, буква ва) (специален режим за дистанционни продажби) или член 143, параграф 1, буква г) и член
143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3). Освен това по силата на член 47, параграф 2 от
Кодекса митническите органи и другите компетентни органи могат, когато това е необходимо за минимизиране на
риска и за борба с измамите, да обменят помежду си и с Комисията получените данни във връзка с въвеждането,
напускането, транзита, движението, складирането и специфичната употреба на стоки.

(2)

Най-подходящият инструмент за обмен на свързана с ДДС информация е електронната система „Наблюдение“,
която Комисията създаде с цел да спази изискването за наблюдение по член 56, параграф 5 от Кодекса.
Необходимо е член 55 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 да бъде изменен с цел да се поясни кой и до
каква степен може да има достъп до данните, съхранявани в системата „Наблюдение“. Първо, Комисията следва да
може да разкрива данните от „Наблюдение“ в обобщен вид. Второ, като общо правило следва разрешеният достъп
на потребителите от митническите органи на държавите членки да бъде само до необобщените данни,
предоставени от държавата членка, и до данните, обобщени на равнището на Съюза. Трето, чрез дерогация от
общото правило, в член 55 следва да се предвижда възможността с отделни актове на Съюза, като например
Регламент (ЕС) № 904/2010, Комисията да дава на някои органи на държавите членки достъп до необобщените
данни по определен начин.

(3)

За да могат държавите членки да събират информацията, която са длъжни да събират и обменят по силата на
Регламент (ЕС) № 904/2010, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да се измени и по отношение на
броя на елементите от данни, събирани от електронната система, като този брой се увеличи. По-конкретно,
необходимо е в приложения 21-01 и 21-02 към посочения регламент да се включат елементите от данни, които
са с поредни номера 3/40 и 4/4 в приложение Б към същия регламент и които се отнасят съответно за идентифи
кационните номера на допълнителните данъчни данни и за данъчната основа.

(1) ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).
(3) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347,
11.12.2006 г., стр. 1).
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(4)

След изменението на член 278 от Кодекса, целящо да се удължи срокът на действие на преходните мерки за
използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Кодекса (4), в
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде изменена и разпоредбата, с която се установява преходен
списък на данните за целите на наблюдението (приложение 21-02). В разпоредбата следва да се поясни, че
преходният списък на данните може да се използва за целите на наблюдението при допускане за свободно
обращение до въвеждането на националните системи за внос, т.е. съгласно член 278, параграф 2 — най-късно до
края на 2022 г. За целите на наблюдението при износ обаче преходният списък на данните може да се използва
до въвеждането на националните системи за износ, т.е. съгласно член 278, параграф 3 — най-късно до края на
2025 г.

(5)

До подобрението на системата за контрол на вноса, посочена в приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2016/578 на Комисията (5), анализът на риска за стоки, за които има освобождаване от задължението за подаване
на обобщена декларация за въвеждане, трябва да се извършва в момента на представяне на стоките пред митницата
въз основа на декларацията за временно складиране или на митническата декларация, или когато митническата
декларация е извършена с друго действие, въз основа на информацията, която е на разположение в момента на
представянето. Член 187 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде изменен, така че да се
прилага и по отношение на пощенските пратки и на пратките със собствена стойност под 22 EUR, като в него се
включат необходимите препратки към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (6).

(6)

Икономическите оператори следва да разполагат с гъвкавост да представят и под формата на други формуляри и
документи, освен върху разпечатка на риболовния дневник, удостоверението, че продуктите и стоките от морски
риболов, претоварвани и превозвани през държава или територия, която не е част от митническата територия на
Съюза, не са били манипулирани. Когато обаче удостоверението за липса на манипулация се представя
посредством формуляр или документ, различен от разпечатка на риболовния дневник, икономическите оператори
следва да включат в този друг формуляр или документ позоваване на съответния риболовен дневник, за да може
морските продукти и стоки да бъдат отнесени към съответния риболовен дневник. Член 214 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде съответно изменен.

(7)

В контекста на опростяването, при което митническото деклариране се извършва чрез вписване на данни в
отчетността на декларатора, митническите органи могат да освободят декларатора от задължението да представи
стоките. С цел да се осигури възможност за извършването на подходящ митнически контрол в някои специфични
ситуации, следва да се предвидят процедурни правила за случаите, при които поради нов значителен финансов
риск или друга специфична ситуация надзорното митническо учреждение изисква конкретни стоки да бъдат
представени пред митницата по силата на член 182, параграф 3, третата алинея от Кодекса. Член 234 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде съответно изменен.

(8)

В член 302 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се предвижда освобождаване от задължението за
пломбиране на транспортното средство или на индивидуалните опаковки, съдържащи стоките, когато стоките се
превозват по въздух или с железопътен транспорт, ако са изпълнени някои условия. Морският транспорт е също
толкова сигурен като транспорта по въздух или железопътния транспорт, що се отнася до гаранцията, че стоките
ще бъдат доставени до своето местоназначение. Поради това обхватът на освобождаването следва да се разшири,
така че в него да се включат и стоките, превозвани по море, при условие че в електронния транспортен документ,
използван като митническа декларация за поставяне на стоките под режим съюзен транзит, е включено позоваване
на придружаващия коносамент.

(9)

Когато митническият орган на държава членка, свързана с транзитна операция, получи доказателства, че събитията,
довели до възникването на митническото задължение, са настъпили на територията на неговата държава, този
орган следва да поиска от отправната държава членка да му прехвърли отговорността за започване на събирането.
Отправната държава членка следва да потвърди в определен срок дали прехвърля на отправилия искането
митнически орган правомощията за започване на събирането. Поради това член 311 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2447 следва да бъде изменен, за да обхване и специфичния случай на транзитна операция.

(10)

Член 324 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 относно специалните случаи на приключване на режим
активно усъвършенстване, както и съответстващите им кодове в приложения А и Б следва да бъдат изменени, за да
отразят влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/581 на Съвета (7).

(4) Регламент (ЕС) 2019/632 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел
да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в
Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 54).
(5) Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 г. за създаване на работна програма относно разработването и
въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6).
(6) Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343,
29.12.2015 г., стр. 1).
7
( ) Регламент (ЕС) 2018/581 на Съвета от 16 април 2018 г. за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за
някои стоки, предназначени за монтиране или използване във въздухоплавателни средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1147/2002
(ОВ L 98, 18.4.2018 г., стр. 1).
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(11)

Следва да бъде пояснено определянето на митническото учреждение на напускане за стоки, натоварени на
плавателен съд или на въздухоплавателно средство, които стоки се извеждат от митническата територия на Съюза.
Освен това някои опростени разпоредби за определянето на митническото учреждение на напускане следва да не
се прилагат по отношение на акцизните стоки и на несъюзните стоки. Член 329 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Когато след вдигане за износ стоките се поемат за превоз под единен договор за превоз на стоките извън
митническата територия на Съюза, следва да бъдат пояснени правилата за осигуряване на митнически надзор до
физическото напускане на тези стоки. Член 332 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде
съответно изменен.

(13)

Следва да бъдат пояснени процедурните правила, установени в член 333 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447 относно надзора на стоките, вдигнати за напускане, за да се предвиди решение за ситуации, в които
стоките напускат митническата територия на Съюза по различен начин от първоначално предвидения, и за да се
обхване обменът на информация между митническите органи в периода до въвеждането на системата „Митнически
кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ“, посочена в приложението към Решение за изпълнение (ЕС)
2016/578.

(14)

Следва да бъдат пояснени процедурните правила, установени в член 340 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447 относно напускането на стоки, за да се предвиди решение за ситуации, в които стоките са
декларирани за износ, но в крайна сметка не напускат територията на Съюза.

(15)

След като Северна Македония уведоми Организацията на обединените нации и Европейския съюз, че Преспанското
споразумение влезе в сила на 15 февруари 2019 г., държавата, наричана преди това „бившата югославска
република Македония“, промени наименованието си на „Република Северна Македония“. В приложенията към
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 тази държава следва да бъде назовавана с посоченото наименование или,
когато е целесъобразно, с кратката му форма — „Северна Македония“.

(16)

С цел да се улесни използването на форматите и кодовете на някои изисквания за данните в контекста на
декларации и уведомления в различните електронни системи, приложение Б следва да се измени.

(17)

Необходимо е да се поправи една редакторска грешка в приложение 33-07 към Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447, отнасяща се до позоваване на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

(18)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(19)

Измененията на приложения 21-01 и 21-02 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, изложени в
настоящия регламент, следва да се прилагат от 1 януари 2020 г., защото това е датата, от която държавите членки
трябва да изпълняват задълженията за обмен на информация, наложени по силата на Регламент (ЕС) № 904/2010.

(20)

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се изменя, както следва:
(1) Член 55 се изменя, както следва:
а) параграф 3 се заменя със следното:
„3.

Комисията разкрива предоставените от митническите органи данни по параграф 1 само в обобщен вид.“;

б) вмъкват се следните параграфи:
„3a.
Комисията дава на потребителите, получили разрешение в съответствие с член 56, параграф 2, достъп до
необобщените данни, предоставени от митническите органи на държавата членка, която е поискала достъп за
тези потребители, и до данните, обобщени на равнището на Съюза.
3б.
Чрез дерогация от параграф 3а Комисията дава достъп на компетентните органи на държавите членки до
необобщените данни, когато такъв достъп е предвиден в акт на Съюза.“;
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в) параграф 6 се заменя със следното:
„6.
Чрез дерогация от параграф 1, до датата на въвеждане на подобрението на националните системи за внос,
посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, списъкът на данните, които може да се
изискват от Комисията за целите на наблюдението при допускане за свободно обращение, се съдържа в
приложение 21-02.
Чрез дерогация от параграф 1, до датата на въвеждане на подобрението на националните системи за износ,
посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, списъкът на данните, които може да се
изискват от Комисията за целите на наблюдението при износ, се съдържа в приложение 21-02.“.
(2) В член 187 параграф 5 се заменя със следното:
„5. Когато на митническата територия на Съюза се въвеждат стоки, за които има освобождаване от задължението
за подаване на обобщена декларация за въвеждане в съответствие с член 104, параграф 1, букви в)—к), м) и н) и с
член 104, параграфи 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, анализът на риска се извършва при
представяне на стоките и въз основа на декларацията за временно складиране или на митническата декларация за
тези стоки, когато декларациите са на разположение.“.
(3) В член 214 се добавя следният параграф:
„3. Освен върху разпечатка на риболовния дневник, удостоверението, изисквано по силата на параграф 1, може
да се предостави и посредством всякакви други подходящи формуляри или документи, в които се съдържа
позоваване на този риболовен дневник.“.
(4) В член 234 се добавя следният параграф:
„3. Когато надзорното митническо учреждение е изискало, в съответствие с член 182, параграф 3, третата алинея
от Кодекса, стоките да бъдат представени пред митницата, защото митническите органи са установили наличие на
нов значителен финансов риск или друга специфична ситуация във връзка с разрешението за подаване на митническа
декларация под формата на вписване в отчетността на декларатора с освобождаване от задължението за представяне
на стоките, надзорното митническо учреждение посочва на титуляря на такова разрешение:
а) конкретния период, по време на който да представя на митницата стоките, намиращи се в тези ситуации;
б) задължението за вписване в отчетността на датата на уведомлението за представяне; и
в) задължението за спазване на параграф 1, букви б)—д) и ж).
В тези ситуации вдигането на стоките се извършва в съответствие с член 194 от Кодекса.“.
(5) В член 302, параграф 2 се добавя следната буква:
„в) когато стоките се превозват по море и в електронния транспортен документ, използван като митническа
декларация за поставяне на стоките под режим съюзен транзит, както е посочено в член 233, параграф 4, буква
д) от Кодекса, е включено позоваване на придружаващия коносамент.“.
(6) В член 311 се добавят следните параграфи:
„3. Когато митническият орган на държава членка, свързана с транзитна операция, получи доказателства, преди
да изтече срокът по член 77, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, че мястото, на което са настъпили
събитията, довели до възникването на митническото задължение, е на територията на неговата държава, този орган
незабавно и при всички случаи в рамките на посочения срок изпраща надлежно обосновано искане до митническия
орган на отправната държава членка да прехвърли отговорността за започване на събирането на митническия орган,
отправил искането.
4. Митническият орган на отправната държава членка потвърждава получаването на искането, отправено в
съответствие с параграф 3, и в срок от 28 дни от датата на изпращане на искането информира митническия орган,
отправил искането, дали е съгласен да удовлетвори искането и да прехвърли на органа, отправил искането, отговор
ността за започване на събирането.“.
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(7) В член 324, параграф 1 буква д) се заменя със следното:
„д) доставка на основни преработени продукти, за които общата ставка на вносното мито е нулева или за които е
издадено удостоверение за допускане до експлоатация, формуляр 1 на ЕААБ, или равностойно на него удосто
верение по смисъла на член 2 от Регламент (ЕС) 2018/581 на Съвета (*);
(*) Регламент (ЕС) 2018/581 на Съвета от 16 април 2018 г. за временно суспендиране на автономните мита по
Общата митническа тарифа за някои стоки, предназначени за монтиране или използване във въздухоплавателни
средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1147/2002 (ОВ L 98, 18.4.2018 г., стр. 1).“.
(8) Член 329 се изменя, както следва:
а) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:
„3.
Когато стоките се натоварват в морско пристанище на плавателен съд, който не е регистриран като съд на
редовна корабна линия съгласно член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, за превоз до местоназначение
извън митническата територия на Съюза, митническото учреждение на напускане е митническото учреждение,
компетентно за мястото, където стоките се натоварват на плавателния съд.
4.
Когато параграф 3 не се прилага и стоките се натоварват на плавателен съд или на въздухоплавателно
средство без последващо претоварване за превоз до местоназначение извън митническата територия на Съюза по
море или по въздух, митническото учреждение на напускане е митническото учреждение, компетентно за
мястото, където стоките се натоварват на плавателния съд или на въздухоплавателното средство.“;
б) вмъква се следният параграф:
„7а.
Най-късно от датата на въвеждане на автоматизираната система за износ, посочена в приложението към
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, параграфи 6 и 7 не се прилагат при износа на съюзни стоки, включени в
някоя от категориите, които са изброени в член 1, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО.
Най-късно от датата на въвеждане на автоматизираната система за износ, посочена в приложението към Решение
за изпълнение (ЕС) 2016/578, параграф 7 не се прилага при реекспорта на несъюзни стоки.“.
(9) В член 332, параграф 5 втората алинея се заменя със следното:
„Задължението по първата алинея не се прилага, ако тази информация е на разположение на митническите органи
чрез съществуващите търговски, пристанищни или транспортни информационни системи, или в ситуацията по член
329, параграф 7.“.
(10) Член 333 се изменя, както следва:
а) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:
„4.
Когато стоките, обхванати от една декларация за износ или реекспорт, се придвижват до митническо
учреждение на напускане и впоследствие поради непредвидени обстоятелства напускат митническата територия
на Съюза като повече от една пратка, митническото учреждение на напускане информира митническото
учреждение на износ за напускането на стоките едва когато всички стоки са напуснали митническа територия на
Съюза.
5.
При непредвидени обстоятелства, когато стоките, обхванати от една декларация за износ или реекспорт, се
придвижват до митническо учреждение на напускане и впоследствие напускат митническата територия на Съюза
през повече от едно митническо учреждение на напускане, всяко едно от лицата по член 267, параграф 2 от
Кодекса може да поиска от митническото учреждение на напускане, в което стоките са били представени найнапред, да информира другото или другите митнически учреждения на напускане откъде част от стоките ще
напуснат митническата територия на Съюза. Всяко митническо учреждение на напускане осъществява надзор
върху физическото напускане на стоките, които напускат митническата територия на Съюза от това учреждение.
Последващото или последващите митнически учреждения на напускане информират първото митническо
учреждение на напускане за това кои стоки са напуснали митническата територия на Съюза от тези учреждения.
Първото митническо учреждение на напускане и последващото или последващите митнически учреждения на
напускане обменят тази информация при взаимно съгласие и извън рамките на автоматизираната система за
износ, посочена в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578. Първото митническо учреждение на
напускане информира митническото учреждение на износ, когато всички стоки са напуснали митническата
територия на Съюза.“;
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б) параграф 7 се заменя със следното:
„7.
Чрез дерогация от параграф 2, втората алинея, букви б) и в) от настоящия член, до датите на въвеждане на
автоматизираната система за износ, посочени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, в
случаите по член 329, параграфи 5 и 6 от настоящия регламент крайният срок, в който митническото
учреждение на напускане трябва да информира митническото учреждение на износ за напускането на стоките, е
първият работен ден, следващ деня, в който стоките са поставени под режим транзит или са напуснали
митническата територия на Съюза, или режимът транзит е приключен.“;
в) параграфи 8 и 9 се заличават.
(11) Член 340 се изменя, както следва:
а) параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Когато в случаите по член 329, параграфи 5, 6 и 7 в резултат на промяна в договора за превоз дадена
транспортна операция приключва в митническата територия на Съюза вместо извън нея, въпросните дружества
или органи информират митническото учреждение на напускане за тази промяна и могат да изпълнят
променения договор само с предварителното съгласие на това митническо учреждение.“;
б) вмъква се следният параграф:
„3a.
Най-късно от датата на въвеждане на автоматизираната система за износ, посочена в приложението към
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578, в случаите по параграфи 2 и 3 митническото учреждение на напускане
информира митническото учреждение на износ, че стоките са били изведени от митническата територия на
Съюза.“.
(12) Приложение А се изменя съгласно посоченото в приложение I към настоящия регламент.
(13) Приложение Б се изменя съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.
(14) В приложение 21-01 след реда за ЕД с пореден номер 3/39 се вмъква следният ред:
„3/40

Идентификационен номер на допълнителните да същият като при ЕД с пореден номер 3/40“
нъчни данни

(15) В приложение 21-02 след реда за ЕД с пореден номер 1/10 се вмъкват следните редове:
„3/40

Идентификационен номер на допъл същият като при ЕД с пореден номер 44 – an ..40
нителните данъчни данни
3/40

4/4

Изчисление на данъците — данъчна същият като при ЕД с пореден номер 47 – an ..6 + n ..16,6
основа (*)
4/4

(*) Когато въведеният код на Съюза за (Изчисление на данъците — данъчна основа) е B00.“.

(16) В приложение 23-01 в първата колона от таблицата редът за зона Р се изменя, както следва:
а) думите „, бивша югославска република Македония“ се заличават;
б) думите „, Северна Македония“ се вмъкват между думите „Черна гора“ и „, Норвегия“.
(17) В приложение 32-01, точка 1 думите „бивша югославска република Македония“ се заменят с думите „Република
Северна Македония“.
(18) В приложение 32-02, точка 1 думите „бивша югославска република Македония“ се заменят с думите „Република
Северна Македония“.
(19) В приложение 32-03, точка 1 думите „бивша югославска република Македония“ се заменят с думите „Република
Северна Македония“.
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(20) В приложение 72-04 част II се изменя, както следва:
а) в глава VI, в клетка 7 думите „бивша югославска република Македония“ се заменят с думите „Северна
Македония“;
б) в глава VII, в клетка 6 думите „бивша югославска република Македония“ се заменят с думите „Северна
Македония“.
Член 2
Поправки на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447
В приложение 33-07 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 в клетка 2 думите „[Делегиран регламент (ЕС) 2015/
...]“ се заменят с думите „[Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446]“.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 1, точки 14 и 15 се прилагат от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение А към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се изменя, както следва:
(1) В дял I таблицата „Формати на общите изисквания за данните, необходими за заявления и решения“ се изменя, както
следва:
а) в ред „Дял IV“, ЕД с пореден номер IV/6, текстът в колоната „Наименование на ЕД“ се заменя със следното:
„Вече предоставени опростявания и улеснения, сертификати за сигурност и безопасност, издадени въз основа на
международни конвенции, на международен стандарт на Международната организация по стандартизация или на
европейски стандарт на европейски орган по стандартизация, или сертификати за предоставяне на статус,
еквивалентен на статуса на ОИО, издадени в трети държави и признати по силата на споразумение“;
б) в ред „Дял XIV“, ЕД с пореден номер XIV/4, текстът в колоната „Наименование на ЕД“ се заменя със следното:
„Срок за подаване на допълнителната декларация“.
(2) В дял II, точка „КОДОВЕ“, подточка „6/2. Икономически условия“, текстът в реда за код 14 се заменя със следното:
„преработка в продукти за влагане или използване във въздухоплавателни средства, за които е издадено удостоверение
за допускане до експлоатация, формуляр 1 на ЕААБ, или равностойно на него удостоверение,“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение Б към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се изменя, както следва:
(1) В дял I таблицата „Формати и брой елементи на общите изисквания за данните, необходими за декларации и
уведомления“ се изменя, както следва:
а) ред 2/1 „Опростена декларация/предходни документи“ се изменя, както следва:
1) в колона „Формат на ЕД (вид/дължина)“ текстът се заменя със следното:
„Вид на предходния документ: an..3+
Референтни данни на предходния документ: an..35 +
Идентификатор на стоковата позиция: n..5 +
Вид опаковка: an..2
Брой опаковки: n..8
Мерна единица и квалификатор, ако е приложимо: an..4 +
Количество: n..16,6“;
2) в колона „Бележки“ се добавя следният текст:
„Използват се мерните единици и квалификаторите, определени в ТАРИК. В такъв случай форматът на мерните
единици и квалификаторите е an..4, той не може да бъде n..4, тъй като последният формат е запазен за
национални мерни единици и квалификатори.
Ако в ТАРИК липсват съответните мерни единици и квалификатори, може да се използват национални мерни
единици и квалификатори. Техният формат е n..4.“
б) в ред 2/2 „Допълнителна информация“ в колоната „Брой елементи на ниво заглавие“ се добавя следният текст:
„99x“;
в) ред 2/3 „Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни“ се изменя, както следва:
1) в колона „Формат на ЕД (вид/дължина)“ текстът се заменя със следното:
„Вид на документа (кодове на Съюза): a1+ an3 + (ако е приложимо)
Идентификатор на документа: an..35
ИЛИ
Вид на документа (национални кодове): n1+an3 + (ако е приложимо)
Идентификатор на документа: an..35
+ (ако е приложимо) Име на издаващия орган: an..70 +
Дата на валидност: n8 (ггггммдд) +
Мерна единица и квалификатор, ако е приложимо: an..4 +
Количество: n..16,6 +
Код на валутата: a3 +
Сума: n..16,2“;
2) в колона „Бележки“ се добавя следният текст:
„Използват се мерните единици и квалификаторите, определени в ТАРИК. В такъв случай форматът на мерните
единици и квалификаторите е an..4, той не може да бъде n..4, тъй като последният формат е запазен за
национални мерни единици и квалификатори.
Ако в ТАРИК липсват съответните мерни единици и квалификатори, може да се използват национални мерни
единици и квалификатори. Техният формат е n..4.
За валутата се използва трибуквеният код на валутата по ISO (ISO 4217).“;
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3) в колона „Брой елементи на ниво заглавие“ текстът се заменя със следното:
„99x“;
г) между редове 3/44 и 4/1 се вмъкват следните редове:
„3/45

Идентификационен номер на
лицето, предоставящо обезпече
ние

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да следва
структурата, определена в дял II за
ЕД 3/2 „Идентификационен номер
на износителя“.

3/46

Идентификационен номер на
лицето, което плаща митото

an..17

НЕ

1x

EORI номерът трябва да следва
структурата, определена в дял II за
ЕД 3/2 „Идентификационен номер
на износителя“.“;

д) в ред 4/18 в колоната „Наименование на ЕД“ думите „Пощенска стойност“ се заменят с думата „Стойност“;
е) в ред 4/19 в колоната „Наименование на ЕД“ думите „Пощенски такси“ се заменят с думите „Транспортни разходи
до крайното местоназначение“;
ж) между редове 5/30 и 6/1 се вмъква следният ред:
„5/31

Дата на приемане

n8 (ггггммдд)

НЕ

1x

1x“;

з) ред 6/19 „Вид стоки“ се изменя, както следва:
1) в колона „Формат на ЕД (вид/дължина)“ текстът се заменя със следното:
„an..3“;
2) в колона „Бележки“ текстът се заменя със следното:
„Използва се списък с кодове 130 на ВПС“;
и) в ред 7/13 в колоната „Наименование на ЕД“ текстът се заменя с „Код на вида доставчик на контейнер“;
й) ред 8/7 се заличава.
(2) В дял II раздел „2. КОДОВЕ“ се изменя, както следва:
а) точка „1/3. Вид декларация за транзит/ доказателство за митническия статус“ се изменя, както следва:
1) в подточка „Кодове, които трябва да се използват във връзка с транзит“ се добавя следният текст:
„TIR

Стоки, придвижвани при операция ТИР“;

2) в подточка „Кодове, които трябва да се използват във връзка с митнически манифест за стоки“ се заличава
следният текст:
„N

Всички стоки, които не попадат в ситуациите, описани под кодове T2L и T2LF“;

б) в точка „1/10. Режим“ подточка „Списък на режимите с оглед на композирането на кодове“ се изменя, както
следва:
1) описанието на код 01 се заменя със следното:
„Допускане за свободно обращение на стоки,
между части от митническата територия на
2006/112/ЕО или Директива 2008/118/ЕО,
разпоредби не се прилагат, или в рамките на
въпросните разпоредби не се прилагат.

които същевременно се препращат в рамките на търговията
Съюза, за които се прилагат разпоредбите на Директива
и части от упоменатата територия, за които въпросните
търговията между части от упоменатата територия, за които

Пример: Несъюзни стоки, пристигащи от трета държава, са допуснати за свободно обращение във Франция и
са препратени към Англо-нормандските острови.“;
2) Примерът към код „10. Постоянен износ“ се заменя със следното:
„Износ на съюзни стоки за трета държава, както и изпращане на съюзни стоки до части от митническата
територия на Съюза, за които разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО или Директива 2008/118/ЕО не се
прилагат.“;
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между редове H6 и I1 се вмъква следният ред:
„H7

Митническа декларация за допускане за свободно обращение за пратка, която се
ползва от освобождаване от вносно мито в съответствие с член 23, параграф 1 или
член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

4 000“;

в) в точка „1/11. Допълнителен режим“, подточка „Активно усъвършенстване (член 256 от Кодекса)“ се добавя
следният ред:
„Унищожаване на стоки под режим активно усъвършенстване

A10“;

г) в точка „1/11. Допълнителен режим“ подточка „Освобождаване (Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (1)“ се
изменя, както следва:
(1) в реда, съответстващ на код C01, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Лично имущество, внесено от физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване към
митническата територия на Съюза“;
(2) в реда, съответстващ на код C43, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Лично имущество, въведено за свободно обращение от физическо лице, което възнамерява да установи
обичайното си място на пребиваване в митническата територия на Съюза (безмитно допускане, обвързано с
поемане на задължение)“;
(3) в реда, съответстващ на код C60, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Зестра и домакински принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак, въведени за свободно
обращение не по-рано от два месеца преди сключването на брака (освобождаване от мита, обвързано с
предоставяне на подходящо обезпечение)“;
(4) в реда, съответстващ на код C61, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак, въведени за свободно обращение не
по-рано от два месеца преди сключването на брака (освобождаване от мита, обвързано с предоставяне на
подходящо обезпечение)“;
(5) в реда, съответстващ на код C40, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Материали за строеж, поддръжка или украса на възпоменателни паметници или гробища на жертви от
войни“;
д) в точка „1/11. Допълнителен режим“ подточка „Временен внос“ се изменя, както следва:
(1) в реда, съответстващ на код D01, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Палети (включително резервни части, принадлежности и оборудване за палети)“;
(2) в реда, съответстващ на код D02, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Контейнери (включително резервни части, принадлежности и оборудване за контейнери)“;
(3) в реда, съответстващ на код D19, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Стоки, които по силата на договор за продажба подлежат на приемни изпитвания с удовлетворителен
резултат“;
(4) в реда, съответстващ на код D26, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Стоки, различни от новопроизведените, внасяни с оглед на продажбата им на търг“;
(5) в реда, съответстващ на код D51, текстът в първата колона се заменя със следното:
„Временен внос с частично освобождаване от вносни мита“;
е) в точка „1/11. Допълнителен режим“ подразделение „Внос“ на подточка „Други“ се изменя, както следва:
(1) в реда, съответстващ на код F03, думите „член 158, параграф 2“ се заменят с думите „член 158, параграф 3“;
(2) редовете, съответстващи на кодове F31—F34, се заличават;
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(3) след реда, съответстващ на код F47, се добавят следните редове:
„Внос под специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави или
територии, установен в дял XII, глава 6, раздел 4 от Директива 2006/112/ЕО.

F48

Внос под специалния режим за режим за деклариране и плащане на ДДС при внос, установен в
дял XII, глава 7 от Директива 2006/112/ЕО.

F49“;

ж) в точка „2/2. Допълнителна информация“ подточка „Допълнителна информация — код ХХХХХ“ се изменя, както
следва:
1) в таблицата под точка „Обща категория — Код 0хххх“ редът, съответстващ на код 00500, се заменя със
следното:
„Дял II от приложение Б към Деклараторът и вносителят са едно и „Вносител“
Делегиран
регламент
(ЕС) също лице
2015/2446

00500“;

2) в таблицата под точка „Обща категория — Код 0хххх“ се добавят следните редове:
„Член 176, параграф 1, буква в) Приключване на режим активно усъ „АУ“ и съответният
и член 241, параграф 1, пър вършенстване
номер на разреше
вата алинея от Делегиран регла
нието или номер INF
мент (ЕС) 2015/2446

00700

Член 241, параграф 1, втората Приключване на режим активно усъ „АУ МТП“
алинея от Делегиран регламент вършенстване (специфични мерки на
(ЕС) 2015/2446
търговската политика)

00800

Член 238 от Делегиран регла Приключване на режим временен „ВВ“ и съответният
мент (ЕС) 2015/2446
внос
номер на разреше
нието

00900“;

3) в таблицата под точка „При внос: Код 1хххх“ редовете, съответстващи на кодове 10200,10300 и 10500, се
заличават;
4) редовете, съответстващи на кодове 20100 и 20200, се заменят със следното:
„Член 18 от „общия транзитен Подлежащ на ограничения износ от
режим“ (*)
държава с общ транзитен режим или
подлежащ на ограничения износ от
Съюза

20100

Член 18 от „общия транзитен Подлежащ на облагане с мита износ
режим“ (*)
от държава с общ транзитен режим
или подлежащ на облагане с мита из
нос от Съюза

20200“;

5) в таблицата под точка „При износ: Код 3хххх“ в последната колона на втория ред числото „30 400“ се заменя
с числото „30 700“;
з) в точка „3/40. Идентификационен номер на допълнителните данъчни данни“, подточка „1. Код на ролята“, в реда,
съответстващ на код на ролята FR2, текстът в третата колона („Описание“) се заменя със следното:
„Лице, което съгласно член 200 от Директива 2006/112/ЕО е лице — платец на данък добавена стойност върху вътресъюзно
придобиване на стоки“;
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и) в точка „3/40. Идентификационен номер на допълнителните данъчни данни“, подточка „1. Код на ролята“ се
добавят следните редове:
„FR5

Продавач (обслужване на едно Данъчно задължено лице, ползващо специалния режим за дистан
ционни продажби на стоки, внасяни от трети държави или територии,
гише при внос)
установен в дял XII, глава 6, раздел 4 от Директива 2006/112/ЕО, и
титуляр на идентификационния номер по ДДС, посочен в член 369р
от същата директива.

FR7

Данъчно задължено лице или Идентификационен номер по ДДС на данъчно задълженото лице или
лице — платец на ДДС
на лицето — платец на ДДС, когато плащането на ДДС се отлага в съ
ответствие с член 211, втората алинея от Директива 2006/112/ЕС.“;

й) в точка „4/17. Преференция“ текстът в ред 19 се заменя със следното:
„Временно суспендиране за продукти, внасяни с удостоверение за допускане до експлоатация, формуляр 1 на
ЕААБ, или равностойно на него удостоверение“;
к) точка „7/13. Вид доставчик на оборудване“ се заменя с 7/13. „Код на вида доставчик на контейнер“;
л) в точка „8/2 Вид обезпечение“ във втората колона „Код“ на седмия ред „7“ се заменя с „I“.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1395 НА КОМИСИЯТА
от 10 септември 2019 година
за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за
Босна и Херцеговина и Израел и наименованието на Република Северна Македония в списъка на
трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитното
преминаване през Съюза на някои стоки от домашни птици и за изменение на образеца на
ветеринарен сертификат за яйчни продукти
(текст от значение за ЕИП)
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 ветеринарно-санитарни
правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински
произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, точка 1, първа
алинея, член 8, точка 4 и член 9, параграф 4 от нея,
като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания
за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член
23, параграф 1, член 24, параграф 2, член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2 от нея,
като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос
и транзит през Съюза, включително съхраняването по време на транзита, на домашни птици и продукти от
домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да
преминават транзитно през нея само от третите държави, териториите, зоните или компартментите, изброени в
колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета страна, територия, зона
или компартмент следва да се смята за свободна/свободен от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI).

(3)

Босна и Херцеговина фигурира в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета страна, от
която вносът и транзитът на месо от домашни птици през територията на Съюза са разрешени за цялата ѝ
територия.

(4)

Босна и Херцеговина поиска да получи разрешение и за внос и транзитно преминаване през Съюза на яйца и
яйчни продукти. Въз основа на информацията, събрана по време на одит на Комисията в Босна и Херцеговина с
цел оценка на провеждания ветеринарно-санитарен контрол на място по отношение на месо от домашни птици,
предназначено за износ за Съюза, и предвид благоприятние резултати от посочения одит, Комисията стигна до
заключението, че Босна и Херцеговина изпълнява ветеринарно-санитарните изисквания, установени в Регламент
(ЕО) № 798/2008 по отношение на вноса и транзитното преминаване през Съюза на яйца и яйчни продукти.
Поради това е целесъобразно да се измени вписването за Босна и Херцеговина в таблицата в част 1 от приложение
I към Регламент (ЕО) № 798/2008, така че да се разреши на тази трета страна вносът и транзитното преминаване
през Съюза на яйца и яйчни продукти.

(5)

Освен това Босна и Херцеговина представи на Комисията своята национална програма за контрол на Salmonella
при кокошки носачки от вида Gallus gallus. Не бе установено обаче, че посочената програма осигурява гаранции,
еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на
Съвета (4), и в крайна сметка тази програма не бе одобрена. Поради това от Босна и Херцеговина се разрешава само
вносът на яйца от домашни птици от вида Gallus gallus, посочени в рубрика „S4“ в част 2 от приложение I към
Регламент (ЕО) № 798/2008.

(1) ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.
(2) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.
(3) Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или
компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно
изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други
специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).
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(6)

Израел фигурира в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета страна, от която вносът в
Съюза и транзитното преминаване през неговата територия на някои стоки от домашни птици са разрешени за
някои части от територията ѝ в зависимост от изпълнението на политиката за унищожаване на птиците при
нюкасълска болест. Тази регионализация е въведена в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(7)

На 24 април 2019 г. Израел потвърди наличието на HPAI от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици на
своя територия. Заради потвърденото огнище на HPAI от април 2019 г. територията на Израел вече не може да
бъде считана за свободна от тази болест и съответно ветеринарните органи на Израел вече не могат да
сертифицират пратки с месо от домашни птици за консумация от човека, предназначени за внос в Съюза или
транзитно преминаване през неговата територия.

(8)

Ветеринарните органи на Израел предоставиха на Комисията предварителна информация за огнището на HPAI и
потвърдиха, че считано от датата на потвърждаване на възникването на огнище на HPAI са преустановили
издаването на ветеринарни сертификати за пратки с месо от домашни птици, предназначени за внос или транзитно
преминаване през Съюза.

(9)

Поради това след тази дата в Съюза не са били въвеждани пратки с такива продукти с произход от Израел. От
съображения за яснота и правна сигурност е целесъобразно тази ситуация да се документира и в таблицата в част
1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 да се въведе съответната крайна дата. Освен това по този
начин се гарантира, че когато Израел отново бъде свободна от HPAI и бъде определена начална дата, пратките с
такива продукти, произведени в периода между крайната и посочената начална дата, няма да отговарят на
условията за въвеждане в Съюза.

(10)

Поради това вписването за Израел в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва
да се измени с цел да бъде отчетена настоящата епидемиологична обстановка в тази трета страна.

(11)

Вследствие на посредническите усилия на Обединените нации (ООН), през юни 2018 г. Атина и Скопие
постигнаха двустранно споразумение („Споразумението от Преспа“) за промяна на възприетото от ООН временно
наименование „Бивша югославска република Македония“. Това споразумение понастоящем е ратифицирано и от
двете държави, като Република Северна Македония официално уведоми ЕС за неговото влизане в сила. Поради това
е целесъобразно да се измени наименованието на посочената трета страна в таблицата в част 1 от приложение
I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(12)

В част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 е установен образец на ветеринарен сертификат за
яйчни продукти (ЕР). В посочения образец на ветеринарен сертификат част I от забележките се отнася до кодовете
по Хармонизираната система (ХС), които трябва да се посочат в клетка I.19. на част I на посочения сертификат.

(13)

Ензимите, получени от яйца, например лизозим, се разглеждат като яйчени продукти, и поради това съответните
кодове по ХС за тези ензими следва да се добавят към кодовете по ХС, които трябва да се посочат в клетка I.19 на
част I от образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти. Поради това е целесъобразно да се измени
образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР).

(14)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(15)

Следва да се даде възможност да изтече разумен преходен период от два месеца, преди измененият образец на
ветеринарен сертификат да стане задължителен, за да могат държавите членки и промишлеността да се адаптират
към новите изисквания, установени в изменения образец на ветеринарен сертификат.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2
В продължение на преходен период до 11 ноември 2019 г. държавите членки продължават да разрешават въвеждането в
Съюза на пратки със стоките, обхванати от образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (EP), установен в част
2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, в неговата редакция преди изменението на посочения образец чрез
настоящия регламент, при условие че е подписан преди 11 октомври 2019 г.
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Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

11.9.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя, както следва:
1) Част 1 се изменя, както следва:

„BA — Босна и
Херцеговина

BA-0

Цялата страна

5

6

7

8

на Salmonella (6 )

Статус по отношение
на контрола

6Б

по отношение на

6А

инфлуенцата по птиците

4

Начална дата
(2)

Ваксинационен статус

3

Крайна дата
(1)

по отношение на

2

условия

1

Специфични

Образец/
образци

гаранции

Описание на
третата държава,
територия, зона или
компартмент

Допълнителни

Код на третата
държава, територия,
зона или компарт
мент

9

E, EP

S4“

POU

„IL – Израел (5)

IL-0

Цялата страна

6

6А

X

P3

28.1.2017
г.

7

8

на Salmonella (6 )

Статус по отношение
на контрола

6Б

5

по отношение на

4

инфлуенцата по птиците

3

Начална дата
(2)

Ваксинационен статус

2

Крайна дата
(1)

по отношение на

1

условия

Образец/
образци

Специфични

Описание на
третата държава,
територия, зона или
компартмент

гаранции

Код на третата
държава, територия,
зона или компарт
мент

Допълнителни

Код по ISO и име на
третата държава или
територия

Статус на наблюдението

Специфични условия

Ветеринарен сертификат

инфлуенцата по птиците

б) вписването за Израел се заменя със следното:

Официален вестник на Европейския съюз

Код по ISO и име на
третата държава или
територия

Статус на наблюдението

Специфични условия

Ветеринарен сертификат

инфлуенцата по птиците

BG

а) вписването за Босна и Херцеговина се заменя със следното:

9

SPF, EP

LT20

A

S5, ST1
L 234/17

BPP, BPR,
DOC, DOR,
HEP, HER,

2

3

4

5

SRP

6

6А

P3

18.4.2015
г.

X

P3

28.1.2017
г.

WGM

VIII

P3

18.4.2015
г.

E

X

P3

28.1.2017
г.

Областта на юг
от път № 5

POU

X

N, P2

24.4.2019
г.

IL-2

Областта на север
от път № 5

POU

X

P3

28.1.2017
г.

8

9

S4“

„MK — Република
Северна Македония

MK-0

Цялата страна

5

6

28.1.2017
г.

1.5.2017 г.“

7

8

на Salmonella (6 )

6Б

Статус по отношение
на контрола

6А

по отношение на

4

инфлуенцата по птиците

3

Начална дата
(2)

Ваксинационен статус

2

Крайна дата
(1)

по отношение на

1

условия

Образец/
образци

Специфични

Описание на
третата държава,
територия, зона или
компартмент

гаранции

Код на третата
държава, територия,
зона или компарт
мент

Допълнителни

Код по ISO и име на
третата държава или
територия

Статус на наблюдението

Специфични условия

Ветеринарен сертификат

инфлуенцата по птиците

в) вписването за Република Северна Македония се заменя със следното:

Официален вестник на Европейския съюз

IL-1

7

BG

RAT

6Б
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1

9

E, EP
POU

г) заличава се следната бележка под линия:
11.9.2019 г.

„(4) Бивша югославска република Македония: окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключването на преговорите, които понастоящем се водят в
ООН.“

11.9.2019 г.
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2) В част 2 образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (EP) се заменя със следното:
„Образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР)
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1396 НА КОМИСИЯТА
от 10 септември 2019 година
за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на определянето на експертни групи в областта на медицинските
изделия
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските
изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за
отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 106, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

Необходимо е да бъдат определени експертни групи с цел да предоставят научно, техническо и клинично
съдействие на Комисията, Координационната група по медицинските изделия (КГМИ), държавите членки, нотифи
цираните органи и производителите по отношение на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745, както и да дават
становища в съответствие с член 48, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на
Съвета (2).

(2)

По-специално нотифицираните органи са длъжни да се консултират с експертните групи по клиничните оценки на
определени високорискови медицински изделия в контекста на Регламент (ЕС) 2017/745 и по оценките на
действието на определени високорискови медицински изделия за инвитро диагностика в контекста на Регламент
(ЕС) 2017/746.

(3)

След като се консултира с КГМИ, Комисията определи области, в които е необходимо предоставянето на последо
вателни научни, технически и/или клинични съвети. В тези области следва да бъдат определени експертни групи и
да се прецизират принципите на тяхната организация и функциониране, включително процедурите за подбор и
назначаване на техните членове, за да се гарантира, че те ще осъществяват своята дейност в съответствие с
принципите за най-висока научна компетентност, безпристрастност, независимост и прозрачност. Списъкът с
определените експертни групи може да бъде преразглеждан въз основа на опита или установени нови потребности.

(4)

Консултантите в експертните групи следва да бъдат назначавани на базата на обективни критерии и след публична
покана за изразяване на интерес. Критериите за подбор, включени в поканата за изразяване на интерес, следва да
гарантират, че ще бъдат избрани висококвалифицирани консултанти с достатъчно ниво на актуални клинични,
научни или технически експертни знания в съответните установени области и че те ще могат да работят
независимо и в интерес на обществото. Критериите за подбор следва да гарантират също така, че сборът от
експертни знания на всички избрани консултанти обхваща адекватно всички установени области и че географският
произход на консултантите отразява разнообразието от научни и клинични подходи в Съюза.

(5)

Броят на консултантите, които трябва да бъдат назначени във всяка експертна група или включени в централи
зирания списък на наличните експерти, следва да бъде посочен в поканата за изразяване на интерес според
очакваното натоварване и нужните експертни знания.

(6)

Организацията на експертните групи следва да гарантира достатъчна гъвкавост, така че да може да се използват
специални познания, като се изхожда от съответните потребности. Затова освен консултантите, които са назначени
в експертните групи, следва да бъде съставен централизиран списък с консултанти, които не са членове на
експертни групи. Консултантите в този списък следва да бъдат на разположение, за да подпомагат при нужда
работата на експертните групи.

(7)

За да се гарантира своевременното и ефективно изпълнение на техните задачи, експертните групи следва да могат
да сформират подгрупи, които да бъдат натоварени с конкретни задачи и да включват определен брой от техните
членове.

(1) ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1.
(2) Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за
отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
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(8)

За да се улесни организацията на експертните групи и комуникацията между тях, следва да бъде създаден коорди
национен комитет, включващ председателите и заместник-председателите на групите. За да се гарантира
подкрепата, която е необходима за ефективното функциониране на експертните групи, Комисията следва да
осигури секретариат за експертните групи и за координационния комитет.

(9)

Експертните групи следва да осъществяват дейността си по прозрачен и хармонизиран начин. За тази цел коорди
национният комитет следва да изготви общи процедурни правила, вътрешни насоки и методики за тяхната
дейност, които да са обществено достъпни. Общите процедурни правила, вътрешните насоки и методики следва да
се преразглеждат редовно, за да се гарантира, че в тях са отчетени най-новите научни достижения и са отразени
най-съвременните практики.

(10)

Всички лични данни, използвани от експертните групи, секретариата или координационния комитет, следва да се
обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(11)

Консултантите следва да спазват правилата за сигурност за защита на класифицираната информация и чувстви
телната некласифицирана информация на Съюза, определени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (4) и (ЕС, Евратом)
2015/444 (5) на Комисията.

(12)

Като се има предвид приносът на експертните групи за постигане на целите на политиките на Съюза чрез предоста
вянето на научно, техническо и клинично съдействие на Комисията, КГМИ, производителите и нотифицираните
органи във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745 и на Регламент (ЕС) 2017/746 и като се вземе
предвид принципът за икономическа ефективност, консултантите следва да получават подходящо възнаграждение
за своите дейности в допълнение към възстановяването на разходите. Размерът на възнаграждението следва да
отразява обема от работа, който се изисква от консултантите, особено във връзка с продължителността и естеството
на техните задачи.

(13)

Финансирането на дейностите на експертните групи следва да се предоставя от съответния бюджетен ред на
Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Определяне на експертни групи
1.
Във всяка от следните области се определя по една експертна група, за да изпълнява задачите, предвидени в член
106, параграфи 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2017/745 и в член 48, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/746:
1) ортопедия, травматология, рехабилитация, ревматология;
2) кръвоносна система;
3) неврология;
4) дихателна система, анестезиология, интензивни грижи;
5) ендокринология и диабет;
6) обща и пластична хирургия и стоматология;
7) акушерство и гинекология, включително репродуктивна медицина;
8) гастроентерология и хепатология;
9) нефрология и урология;
10) офталмология;
11) медицински изделия за инвитро диагностика (IVD).
2.
Определя се допълнителна експертна група, която да отговаря за вземане на решението, посочено в раздел 5.1,
буква в) от приложение IX към Регламент (ЕС) 2017/745.
(3) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(4) Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(5) Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната
информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
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Член 2
Назначаване на консултанти и съставяне на централизиран списък
1.
За целите на член 106, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/745 консултантите се назначават в експертните групи
след покана за изразяване на интерес и консултация с Координационната група по медицинските изделия (КГМИ) на
базата на критерии за подбор, посочени в съответната покана за изразяване на интерес.
2.
1.

Броят на членовете на всяка експертна група се определя в поканата за изразяване на интерес, посочена в параграф

3.
За целите на член 106, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/745 и след консултация с КГМИ консултантите, които
отговарят на посочените в поканата критерии, но не са назначени в дадена експертна група, се включват в централизиран
списък на наличните експерти („централизираният списък“).
4.

Консултантите се избират с оглед на необходимостта да се осигури:

а) адекватен и актуален клиничен, научен или технически експертен опит в областите, посочени в член 1, параграф 1;
б) независимост, безпристрастност, обективност и липса на конфликт на интереси, както е посочено в член 107 от
Регламент (ЕС) 2017/745;
в) балансирано географско представителство.
5.
Когато е необходимо, с оглед на натоварването на определена експертна група или за осигуряване на нужните
експертни знания в дадена експертна група, в нея може да бъдат назначени допълнителни експерти от централизирания
списък.
6.
Когато е необходимо, с оглед на натоварването на дадена експертна група или за осигуряване на нужните експертни
знания в дадена експертна група, за нея може да бъдат определени консултанти от централизирания списък или от друга
експертна група за конкретни задачи и за ограничен период от време.
7.
Централизираният списък може да се актуализира чрез обявяването на допълнителни покани за изразяване на
интерес.
Член 3
Подгрупи
1.
Със съгласието на Комисията всяка експертна група може да създава постоянни или ad-hoc подгрупи, натоварени с
конкретни задачи и включващи определен брой от нейните членове.
2.
Подгрупите осъществяват своята дейност в съответствие с общите процедурни правила за експертните групи,
посочени в член 9, параграф 1.
Член 4
Мандат
1.
Консултантите се назначават за членове на дадена експертна група за срок от три години и с възможност за
подновяване.
2.
Когато даден консултант не отговаря повече на условията, определени в членове 12 и 15 и в член 339 от Договора
за функционирането на Европейския съюз, подаде оставка или повече не е в състояние да допринася ефективно към
работата на експертната група, Комисията може да го освободи.
3.
Когато консултант бъде освободен по време на своя мандат, за останалата част от мандата му се назначава заместник
от централизирания списък.
Член 5
Избор на председател и заместник-председател
1.
В началото на всеки мандат по член 4 всяка група и нейните подгрупи избират с обикновено мнозинство
председател и заместник председател измежду своите членове.
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2.
Мандатът на председателя и заместник-председателя е тригодишен и може да се поднови. Замяната на председателя
или заместник-председателя по време на мандата се извършва в съответствие с посочената в параграф 1 процедура и важи
за останалата част от мандата.
3.
Що се отнася до подгрупите, мандатът на председателя и на заместник-председателя започва от момента на техния
избор и продължава до изтичане на мандата на подгрупата.
Член 6
Правила за гласуване
Когато приема научни становища или мнения, според случая, в контекста на член 54, параграф 1 и член 61, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 48, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/746, експертната група взема решения в
съответствие с член 106, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/745.
Член 7
Координационен комитет
1.
След избора, предвиден в член 5, се създава координационен комитет („комитетът“), който се състои от председа
телите и заместник-председателите на всички експертни групи.
2.

Наред с другото, комитетът,:

— осигурява ефективен обмен на информация между експертните групи;
— приема и преразглежда общите процедурни правила за експертните групи в съответствие с член 9;
— приема и преразглежда вътрешните насоки и методики, които се използват от експертните групи.
3.

Комитетът осъществява своята дейност в съответствие с общите процедурни правила, посочени в член 9, параграф 1.
Член 8
Изготвяне на становища, мнения или позиции

1.
Председателят на експертната група или на подгрупата може на определи докладчик и съдокладчик за процеса на
изготвяне на всяко становище, мнение или позиция. В този контекст всички други членове са проверяващи членове.
2.
Експертните групи спазват общите процедурни правила, посочени в член 9, и съответните насоки, приети от
комитета, както е посочено в член 7, параграф 2, трето тире.
3.
В хода на своите дейности, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745, експертните групи
използват насоките, които се предоставят от Комисията в съответствие с раздел 5.1, буква з) от приложение IX към
Регламент (ЕС) 2017/745.
Член 9
Общи процедурни правила
1.
По предложение на службите на Комисията и със съгласието им, комитетът приема с обикновено мнозинство на
своите членове общи процедурни правила за всички експертни групи.
Председателите се консултират със съответните си експертни групи относно съдържанието на общите процедурни правила
преди приемането им.
2.

В общите процедурни правила за експертните групи се определят, наред с другото:

а) процедурите за изпълнението на задачите на експертните групи, предвидени в член 106, параграфи 9 и 10 от
Регламент (ЕС) 2017/745;
б) правилата за обезпечаване на прилагането на принципите, определени в членове 12—15.
3.
Със съгласието на службите на Комисията комитетът преразглежда общите процедурни правила най-малко веднъж
на всеки 3 години, като ги актуализира, за да се гарантира, че в тях са отчетени най-новите научни достижения и са
отразени най-съвременните практики.
4.

Общите процедурни правила са публично достъпни на специален уебсайт на Комисията.
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Член 10
Секретариат
1.

Комисията осигурява секретариат („секретариатът“) за експертните групи и за комитета.

2.
Секретариатът отговаря за необходимата подкрепа за ефективното функциониране на експертните групи. Секрета
риатът по-специално:
— установява и контролира потенциални конфликти на интереси;
— осъществява надзор върху последователното прилагане на критериите, определени в раздел 5.1, буква в) от
приложение IX към Регламент (ЕС) 2017/745, от съответната експертна група съгласно насоките на Комисията,
посочени в член 8, параграф 3;
— осъществява надзор върху работата на експертната група, посочена в член 1, параграф 2;
— следи за спазването на общите процедурни правила, предвидени в член 9, насоките и методиките, предвидени в член
7, параграф 2, трето тире, и исканията за становища, мнения и позиции;
— публикува техните становища, мнения и позиции в съответствие с член 106, параграф 12, втора алинея от Регламент
(ЕС) 2017/745;
— обработва искания от експертни групи за допълнителни експертни знания.
Член 11
Възнаграждение
1.
Консултантите получават възнаграждение за своята подготвителна работа и участието си (лично или чрез
електронни средства) в заседанията на експертната група, както и за други дейности на експертните групи, попадащи в
обхвата на настоящото решение. Възнаграждението се определя в съответствие с критериите, посочени в приложението.
2.
Пътните и, ако е уместно, дневните и квартирните разходи на консултантите във връзка с дейностите на експертните
групи, попадащи в обхвата на настоящото решение, се възстановяват от Комисията в съответствие с действащите
разпоредби на Комисията. Посочените разходи се възстановяват в рамките на наличните бюджетни кредити, отпуснати на
отделите на Комисията по годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 12
Независимост, безпристрастност и обективност
1.
Консултантите се назначават или определят в лично качество. Те не делегират своите отговорности на никое друго
лице.
2.
Консултантите нямат финансови или други интереси в отрасъла на медицинските изделия или в нотифициран орган
или която и да било друга организация или сектор, които биха могли да засегнат тяхната независимост, безпристрастност
и обективност. Те подписват декларация за интереси, като указват всеки интерес, който би могъл да засегне или може
основателно да се предположи, че ще засегне тяхната независимост, безпристрастност и обективност, включително всички
съответни обстоятелства, свързани с техни близки членове на семейството.
3.
Декларациите за интереси се представят в писмен вид при подаването на заявление в отговор на поканата за
изразяване на интерес.
4.

Консултантите актуализират своите декларации за интереси:

— преди назначаването в експертна група или преди включването в централизирания списък;
— всеки път, когато промяна в обстоятелствата налага това;
— преди започването на конкретна задача в експертната група.
5.
Когато задълженията според параграфи 1—4 не са изпълнени, Комисията може да предприеме всички подходящи
мерки.
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Член 13
Ангажимент
1.
Консултантите поемат ангажимент да работят в интерес на обществото и да спазват принципите, посочени в членове
12—15. За тази цел те подписват декларация за поемане на ангажимент.
2.
Консултантите отговарят на искания и други съобщения от председателя на съответната им експертна група или
подгрупа и от секретариата. Те полагат необходимите усилия, за да изпълнят възложените им задачи по най-добрия
възможен начин и в срок, както е описано в общите процедурни правила, предвидени в член 9.
Член 14
Прозрачност
Дейностите на експертните групи се осъществяват по прозрачен начин. По-специално секретариатът предоставя на
разположение на обществеността на специализиран уебсайт на Комисията и без излишно забавяне:
а) имената на консултантите, които са назначени в експертните групи или са определени за тях, или са включени в
централизирания списък на наличните експерти;
б) автобиографиите на консултантите, които са назначени в експертните групи или са определени за тях, и декларациите
им за интерес, поверителност и поемане на ангажимент;
в) общите процедурни правила за експертните групи, посочени в член 9;
г) становища, мнения и позиции в съответствие с член 8.
Член 15
Поверителност
1.
Консултантите не разкриват никаква информация с поверителен характер, придобита във връзка с тяхната работа в
експертните групи или в резултат на други дейности, попадащи в обхвата на настоящото решение. За тази цел те
подписват декларация за поверителност.
2.
Консултантите спазват правилата за сигурност за защита на класифицираната информация и чувствителната некласи
фицирана информация на Съюза, определени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 и (ЕС, Евратом) 2015/444.
3.
Когато задълженията според параграфи 1—2 не са изпълнени, Комисията може да предприеме всички подходящи
мерки.
Член 16
Влизане в сила и дата на прилагане
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИТЕ

1. Възнаграждението на консултантите е в размер на 450 EUR за всеки пълен работен ден.
2. Общото работно време се изчислява със закръгляване до най-близкия половин работен ден.
3. За задачите, предвидени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 48, параграф 6 от Регламент (ЕС)
2017/746, максималният брой работни дни, за които експертите имат право на възнаграждение, е определен в
таблица 1.
Таблица 1
Максимален брой работни дни, за които експертите имат право на възнаграждение за
изпълнението на задачи, предвидени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член
48, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/746
Регламент (ЕС)
2017/746
Член 48, параграф 6

Регламент (ЕС) 2017/745
Член 54, параграф 1
Решение дали е необхо
димо разработване на
научно становище (Да/
Не)

Разработване и предста
вяне на научно стано
вище

Представяне на мнение
относно действието на
медицинско изделие за
инвитро диагностика

Председател/заместник-председател

—

2

2

Докладчик

1

5

4

Съдокладчик

1

5

4

Проверяващи членове (*)

—

0,5

0,5

Консултанти, определени съгласно член 2, па
раграф 6 от настоящото решение

—

2

2

(*) Консултанти от съответната експертна група или подгрупи, които одобряват становището или мнението, представено от доклад
чика и съдокладчика.

4. За задачите, предвидени в член 55, параграф 3, член 61, параграф 2, член 106, параграф 10, букви а) — е) и член
106, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 50, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/746, разделени на
категории според степента им на сложност, максималният брой работни дни е определен в таблица 2.
Таблица 2
Максимален брой работни дни, за които експертите имат право на възнаграждение за
изпълнението на задачи, предвидени в член 55, параграф 3, член 61, параграф 2, член 106,
параграф 10, букви а) — е) и член 106, параграф 11 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 50,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/746

Сложност на задачата (ориентировъчни критерии (*))

Категория I — лесен въпрос

Работа като

Председател

— становище въз основа на преглед на малък обем от данни, до Докладчик
кументи и литература;
Съдокладчик
— без консултация с други научни организации;
— няма информация от заинтересовани страни, в това число орга Проверяващ член
низации на пациентите и медицинските специалисти;
— ориентировъчно време за изпълнение на задачата — по-малко Консултанти, определени
съгласно член 2, параграф 6
от три месеца.
от настоящото решение

Възнаграждение в
еквиваленти на
пълен работен ден

2
3
3
0,5
1
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Сложност на задачата (ориентировъчни критерии (*))

Категория II — Сложен въпрос

Работа като

11.9.2019 г.
Възнаграждение в
еквиваленти на
пълен работен ден

Председател

3

— становище въз основа на значителен обем от данни, документи Докладчик
и литература;
— обратна връзка, получена след консултация, ако такава е про Съдокладчик
ведена, с други научни организации, която следва да бъде
Проверяващ член
проучена;

5

— налична информация от заинтересовани страни, в това число Консултанти, определени
организации на пациентите и медицинските специалисти, съгласно член 2, параграф 6
която следва да бъде проучена;
от настоящото решение
— ориентировъчно време за изпълнение на задачата — от три до
шест месеца.

2

Категория III — много сложен въпрос

4

Председател

— становище въз основа на значителен обем от данни, документи
Докладчик
и литература;
— обратна връзка с голям обем, получена след консултация, ако Съдокладчик
такава е проведена, с други научни организации, която следва
Проверяващ член
да бъде проучена;
— голям обем налична информация от заинтересовани страни, в Консултанти, определени
това число организации на пациентите и медицинските специа съгласно член 2, параграф 6
листи, която следва да бъде проучена;
от настоящото решение
— ориентировъчно време за изпълнение на задачата — над шест
месеца.
(*) Всеки от тези критерии може да се прилага самостоятелно.

5. Възнаграждението е обвързано с изпълнението на съответните задачи съгласно общите процедурни правила.

5
1

7
7
2
2

11.9.2019 г.
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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/798 на Съвета от 17 май 2019 година за
прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в
Сирия
(Официален вестник на Европейския съюз L 132 от 20 май 2019 г.)
На страница 3, приложението, вписване 36, колона „Име“
вместо:

„Nizar (

) al-Asaad (

да се чете:

„Nizar (

) Al-Assad (

) (изв. още като Nizar Asaad)“
) (изв. още като Al-Asad; Assad; Asad)“.

Поправка на Решение (ОВППС) 2019/806 на Съвета от 17 май 2019 г. за изменение на Решение
2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия
(Oфициален вестник на Европейския съюз L 132 от 20 май 2019 г.)
На страница 38, в приложението, вписване 36, колона „Име“
вместо:

„Nizar (

) al-Asaad (

да се чете:

„Nizar (

) Al-Assad (

) (a.k.a. Nizar Asaad)“
) (a.k.a. Al-Asad; Assad; Asad)“.

L 234/31

ISSN 1977-0618 (електронно издание)
ISSN 1830-3617 (печатно издание)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Служба за публикации на Европейския съюз
2985 Люксембург
ЛЮКСЕМБУРГ

BG

