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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
Европейският съвет многократно подчерта силното си предпочитание за 
присъединяването на обединен Кипър. До момента не е постигането цялостно 
разрешаване на проблема.
„Цялостното решение на кипърския проблем“, финализирано от Генералния секретар 
на ООН Кофи Анан, бе одобрено от избирателите от кипърската турска общност по 
време на двата отделни референдума, проведени едновременно на 24 април 2004 г. 
Предвид вота на кипърската турска общност Генералният секретар на ООН, като 
докладва относно мисията на добра воля в Кипър1, изрази надежда, че членовете на 
Съвета за сигурност на ООН „могат да поведат всички държави в посока на 
сътрудничество, както двустранно, така и в рамките на международни организации, 
за премахване на ненужните ограничения и пречки, които водят до изолирането на 
кипърските турци и пречат на тяхното развитие“ (параграф 93).На 26 април 2004 г. 
след резултатите от референдумите Съветът заяви следното: 
„Общността на кипърските турци изрази явното си желание за бъдеще в рамките на 
Европейския съюз. Съветът е решен да сложи край на изолацията на общността на 
кипърските турци и да спомогне за обединението на Кипър, като насърчава 
икономическото развитие на общността на кипърските турци. Съветът прикани 
Комисията да представи цялостни предложения за постигането на тази цел, като 
обърне особено внимание на икономическата интеграция на острова и на 
подобряването на връзките между двете общности и на връзките с ЕС.“
Приложеният проект за предложение за регламент на Съвета е отговор на поканата на 
Съвета и поставя на преден план важна мярка за прекратяване на икономическата 
изолация на общността на кипърските турци, като улеснява търговията между 
северната част на Кипър и митническата територия на ЕС. 

В проекта за предложение се предоставя преференциален режим за продукти, влизащи 
в митническата територия на ЕС и съдържа inter alia подробни правила относно 
документите, с които се удостоверява произхода на стоките и които кипърско-турската 
търговска камара или друг надлежно упълномощен орган могат да издават, както и 
относно фитосанитарните проверки, безопасността на храните и стоките, митническите 
въпроси, задълженията за уведомяване и предпазните мерки в случай на неефективно 
сътрудничество, нередности или измама. Предлага се преференциалният режим да бъде 
под формата на система за тарифни квоти, която следва да се изготви за насърчаване на 
икономическото развитие, като същевременно се избегне създаването на изкуствени 
търговски модели или улесняване на измамите.

Следва да се отбележи, че настоящият регламент се отнася до търговията, но не и до 
други сектори, като въпроси, свързани с транспорта. Затова настоящият регламент не 
засяга изискванията, които следва да бъдат спазвани с цел съобразяване с 
международните правила за сигурност и безопасност на морския и въздушния 
транспорт. Освен това, доколкото не са определени специални условия, се прилагат 
общите правила, които уреждат външната търговия на Общността, включително 
Регламент (ЕИО) № 339/93 на Съвета относно проверките за съответствие с правилата 
за безопасност на продуктите при продукти, внасяни от трети страни.

                                               
1 Доклад на Генералния секретар относно неговата мисия на добра воля в Кипър от 28 май 2004 г.;

Документ на ООН (UN Doc S/2004/437).



BG 3 BG

Единствено член 133 от Договора за ЕО може да представлява правно основание за 
настоящия регламент. На 1 май 2004 г. Кипър стана държава-членка с цялата си 
територия. Прилагането на достиженията на правото на ЕС обаче е преустановено в 
зоните, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол 
(наречени „зоните“) в съответствие с член 1, параграф 1 от протокол № 10 от Акта за 
присъединяване. Това означава inter alia, че Митническият кодекс на Общността, който 
определя митническата територия на ЕО, не се прилага в „зоните“. Вследствие на това 
търговията със зоните се извършва в съответствие с правилата, които се прилагат за 
трети държави. Тази ситуация не е уникална. В ЕС съществуват и други територии, 
които не са включени в митническата територия на ЕО. За Сеута, Мелила и Гибралтар, 
с изключение на специални правила, съществуват търговски правила въз основа на 
член 133 от Договора за ЕО, докато за Бюзинген, Кампионе д'Италия и Хелголанд по 
принцип се прилагат съответните правилата за трети държави.
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Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно специални условия за търговия в зоните на Република Кипър, 
в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 
133 от него,
като взе предвид предложението на Комисията2,

като има предвид, че:
(1) Европейският съвет многократно подчерта силното си предпочитание за 

присъединяването на обединен Кипър. До момента не е постигнато цялостно 
разрешаване на проблема. Като осъзнава, че общността на кипърските турци 
изрази по време на референдума относно цялостно решение на кипърския 
проблем, според предложението на Генералния секретар на ООН, явното си 
желание за бъдеще в рамките на Европейския съюз, на 26 април 2004 г. Съветът 
изрази своята решителност да сложи край на изолацията на общността на 
кипърските турци и да спомогне за обединението на Кипър, като насърчи 
икономическото развитие на общността на кипърските турци. Съветът прикани 
Комисията да представи цялостни предложения за постигане на тази цел.

(2) В очакване на намиране на решение прилагането на достиженията на правото на 
ЕС беше преустановено по силата на член 1, параграф 1 от протокол № 10 от 
Акта за присъединяване от 2003 г.3 в зоните на Република Кипър, в които 
правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол, наричани 
по-нататък „зоните“.

(3) По силата на член 3, параграф 1 от протокол № 10 преустановяването на 
прилагането на достиженията на правото на ЕС не противоречи на 
предприемането на мерки за насърчаване на развитието на зоните. Развитието на 
търговията в зоните ще допринесе за процеса на икономическо развитие на 
горепосочените зони. Затова могат да бъдат изготвени специални правила за 
улесняване на търговията между тези зони и държавите-членки с изключение на 
Кипър. Тези правила не следва да подкопават стандарта на ЕС за защита на 
безопасността, по-специално правилата на ЕС за защита на здравето, 
безопасността, околната среда и потребителите и за забраната за внасяне на 
фалшифицирани и пиратски стоки, или да водят до неприемливи рискове 
относно здравето на растенията в Общността, както и да нарушават нейните 
икономически интереси.

                                               
2 OВ L […], […]г., стр. […].
3 OВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 955.
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(4) Комисията следва да определи годишни тарифни квоти за продукти по начин, по 
който да насърчи развитието на търговията, като се избягва създаването на 
изкуствени търговски модели или улесняването на измамите.

(5) За да се запазят интересите на Общността, мерките следва да бъдат придружени, 
по-специално от разпоредби, които да позволяват тяхното временно или 
постоянно, цялостно или частично, отменяне при съмнения за измама или други 
нередности или при установяване на такива.

(6) До установяването на подходящи ветеринарни и обществено-здравни стандарти 
движението на животни и животински продукти следва да се забрани.

(7) Правото да се ползват тези мерки зависи от ангажираността на кипърско-
турската търговска камара или на друг, надлежно упълномощен за тази цел от 
Комисията, орган при ефективно сътрудничество с нея и с митническите служби 
на държавите-членки с цел предотвратяване на риска от измами. Предоставянето 
на пълномощия следва да бъде предмет на предварителни писмени ангажименти 
от страна на упълномощения орган и тези правомощия следва да бъдат 
отменени, ако този орган не изпълни един или повече от тези ангажименти, 
застрашавайки по този начин правилното прилагане на настоящия регламент.

(8) Разпоредбите на настоящия регламент, по-специално, когато се използват 
термини от достиженията на правото на ЕС, следва да се тълкуват в светлината 
на особените обстоятелства в зоните.

(9) Някои разпоредби от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета4, Регламент (ЕИО) 
№ 2454/93 на Комисията5 и Регламент (ХХ) на Комисията относно прилагането 
на член 4 от Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета6 следва също да се прилагат в 
рамките на настоящия регламент.

(10) Тези разпоредби следва да се преразгледат в светлината на натрупания опит при 
прилагането на настоящия регламент.

(11) Доколкото настоящият регламент не определя специални условия, се прилагат 
общите правила, които уреждат външната политика на Общността. 

(12) Настоящият регламент не засяга изискванията, които следва да бъдат изпълнени 
с цел съобразяване с международните правила за сигурност и безопасност на 
морския и въздушния транспорт. 

(13) Мерките са част от горепосочените цялостни предложения в отговор на 
особената ситуация в Кипър. Те не представляват прецедент в търговската 
политика на Общността,

                                               
4 OВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.
5 OВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.
6 OВ L […], […]г., стр. […].
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Обработка на стоките, пристигащи от зоните

1. Продуктите, които по силата на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 
на Съвета са с произход от зоните и са транспортирани директно в тях, могат 
да бъдат допуснати за свободно обращение в митническата територия на 
Общността с изключение на митата и таксите с равностоен ефект в рамките на 
годишните тарифни квоти, фиксирани в съответствие с член 2, параграф 2 и 
при условие, че те не са допустими за възстановяване при износ или за 
интервенционни мерки. Това не засяга непреките данъци, дължими при внос.

2. С дерогация от горепосоченото Комисията може в съответствие със 
съответната процедура на комитета за управление, създаден в рамките на 
общата селскостопанска политика, да определи преференциални условия и 
начини за достъп на продукти, допустими за възстановяване при износ или за 
интервенционни мерки.

3. Влизането в Общността на живи животни и животински продукти, които са 
предмет на законодателството на Общността относно ветеринарните 
изисквания, от зоните се забранява, докато не бъдат осигурени подходящи 
ветеринарни и обществено-здравни стандарти. Отмяната на забраната изисква 
приемането на решения на Комисията по силата на член 58 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета7 за установяване на 
условия, приложими за търговията.

4. Поради причини, свързани с безопасността на храните, се забранява влизането 
в Общността на фуражи от зоните.

5. Поради причини, свързани с безопасността на храните се забранява влизането в 
Общността през зоните на стоки от видовете, попадащи в обхвата на решенията 
на Комисията, посочени в приложение IV. Същото се прилага за стоки, 
попадащи в обхвата на сходни решения, приети в рамките на бъдещи 
предпазни мерки по силата на Директива 93/43/ЕО8 или на Регламент 
178/2002/ЕО. За други фуражи изпробването и проверките, съобразени с 
изискванията за безопасност на храните според посоченото в мерките, приети 
по силата на член 95 от Договора за ЕО, се спазват изцяло.

6. Влизането в Общността на стоки, които са предмет на мерки на ЕС за 
търговска защита, включително стоки, съдържащи материали, които са 
предмет на такива мерки, се забранява. Това не засяга прилагането на 
инструментите на Общността срещу антидъмпинга, субсидирането, за защита 
или други инструменти за търговска защита.

                                               
7 OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.
8 OВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 1.
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Член 2
Условия за специално третиране

1. Разпоредбите, посочени в член 1 се прилагат при условие, че липсват нови или 
увеличени мита или такси с равностоен ефект, нови количествени ограничения 
или мерки с равностоен ефект, и други ограничения, които се прилагат в зоните 
върху влизането на стоки с произход от Общността от деня на влизане в сила 
на настоящия регламент.

2. Кипърско-турската търговска камара или друг, надлежно упълномощен от 
Комисията в съответствие с член 5 за тази цел, орган издава придружаващ 
документ, удостоверяващ, че стоките, посочени в член 1, параграф 1 са с 
произход от зоните по смисъла на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета. Придружаващият документ се изготвя въз основа на 
формулярите, отговарящи на образеца, посочен в приложение I.

3. Операторите, които желаят да поискат придружаващ документ, подават 
писмено заявление до издаващите органи, посочени по-горе. Заявлението се 
изготвя въз основа на формулярите, отговарящи на образеца, посочен в 
приложение II.

4. Кипърско-турската търговска камара или друг, надлежно упълномощен орган 
информира ежемесечно Комисията относно вида, количеството и стойността на 
стоките, за които е издал документите, посочени в член 2, параграф 2 и относно 
подробности за открити нередности и предприети санкции.

Член 3
Правила за произход

1. Произходът на всеки продукт, за който настоящият регламент се прилага, се 
определя в съответствие с разпоредбите, които са в сила в Общността относно 
определянето на непреференциален произход.

Член 4
Тарифни квоти

1. Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 248 от Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета определя годишните тарифни квоти за продуктите, 
посочени в член 1, параграф 1 по начин, по който да насърчи развитието на 
търговията, като се избягва създаването на изкуствени търговски модели или 
улесняването на измамите. При определянето на категориите на стоките и 
нивата на тарифните квоти за тях Комисията събира и взима предвид 
информацията, предоставена от кипърско-турската търговска камара или други 
съответни органи, относно съществуващия производствен капацитет и 
потенциалния му растеж, традиционните модели на консумация и други данни 
от значение.

2. Тарифните квоти се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а—
308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93. 
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Член 5
Предоставяне на пълномощия

1. Предоставянето на пълномощия, посочено в член 2, параграф 2 е предмет най–
вече на предварително поемане на ангажимент в писмен вид от страна на 
кипърско-турската търговска камара или на друг упълномощен орган по 
отношение на правилното прилагане, извършването на надзор за правилното 
прилагане от страна на операторите, внесли заявление, на законодателството на 
Общността относно определянето на непреференциален произход в 
съответствие с членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и на 
неговите разпоредби за прилагане, включително inter alia следните 
ангажименти:
a) извършване на контрол, ако е необходимо, за потвърждаване, че 

спецификациите, предоставени от оператора във формуляра за подаване 
на заявление, посочен в член 2, параграф 3, са точни;

б) издаване на придружаващ документ и еднозначно удостоверяване, че 
стоките, за които се отнася формуляра са с произход от зоните, посочени 
в член 1, параграф 1 от протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 
г. в съответствие с членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета и с неговите разпоредби за прилагане;

в) изпращане до Комисията на образците от печатите, използвани за 
издаване на придружаващия документ;

г) съхраняване в наличност за срок от най-малко три години на заявлението 
за придружаващия документ и всички подкрепящи документи;

д) сътрудничество с Комисията и с компетентните органи на държавите-
членки относно проверката на достоверността и точността на 
придружаващия документ, както и за избягване на риска от измама или 
други нередности;

е) провеждане по своя инициатива или по искане на Комисията или на 
администрацията на държава-членка на подходящи разследвания, когато 
има данни за това, че разпоредбите на настоящия регламент не са били 
спазени; 

ж) приемане на проверки, одити или разследвания на място в рамките на 
органа и улесняване провеждането на тези проверки, одити или 
разследвания в сградите на операторите, които са поискали изготвянето 
на придружаващ документ относно действителността на такъв документ;

з) за ежемесечно уведомяване на Комисията относно вида, количеството и 
стойността на стоките, за които са издадени придружаващи документи, 
както и относно подробности за открити нередности и предприети 
санкции.

2. В случай, че упълномощеният орган не изпълни този ангажимент и поради това 
е застрашено правилното прилагане на настоящия регламент, Комисията 
отнема пълномощията. 
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Член 6
Фитосанитарни инспекции и отчети

1. Когато стоките са растения, растителни продукти или други продукти, 
попадащи в обхвата на Част Б на приложение V към Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета9, независими фитосанитарни експерти, определени от Комисията и 
работещи в координация с кипърско-турската търговска камара или друг 
надлежно упълномощен орган, инспектират стоките на етап производство и 
отново при събирането на реколтата и при подготовката им за пускане на 
пазара. 

Когато става въпрос за картофи, горепосочените експерти проверяват дали 
картофите в пратката са отгледани пряко от посадъчен материал от картофи, 
сертифициран в някоя от държавите-членки или в друга държава, за която няма 
забрана за внос в Общността на картофи за засаждане, съгласно приложение III 
към Директива 2000/29/ЕО.
Когато става  въпрос за цитрусови плодове, горепосочените експерти 
проверяват дали плодовете са почистени от листа и дръжки и дали носят 
съответното обозначение за произход.

2. Ако експертите установят, че според техните познания и доколкото могат да го 
установят, растенията, растителните продукти и другите продукти в пратката, 
не съдържат вредни организми, посочени в приложение I и когато е приложимо 
в приложение II към Директива 2000/29/ЕО, изменена, и съответстват на 
разпоредбите от параграф 1, подточки 2 и 3, те съставят доклад с 
констатациите си, като използват образеца на формуляр „доклад за 
фитосанитарна инспекция“ от приложение III. „Докладът за фитосанитарна 
инспекция“ се прилага към придружаващия документ, посочен в член 2, 
параграф 2. 
Експертите не съставят „доклад за фитосанитарна инспекция“ за растенията, 
предназначени за засаждане, включително за луковиците на Solanum tuberosum 
L., предназначени за засаждане. 

3. Експертите запечатват камионите или другите транспортни средства по начин, 
който изключва всяко отваряне на пратката, така че съответните продукти да 
не могат да причинят масово нахлуване на вредители или заразяване по време 
на тяхното транспортиране и така, че тяхната идентичност се запазва 
непроменена. Нито една стока, от тези за които се отнасят разпоредбите на 
настоящия член, не може да бъде пренесена на митническата територия на 
Общността, ако горепосочения формуляр за доклад не е надлежно попълнен и 
подписан от най-малко един фитосанитарен експерт от споменатите по-горе. 

4. При пристигането им в митническата територия на Общността, компетентните 
органи извършват проверка на пратката. Когато е приложимо „докладът за 
фитосанитарна инспекция“ се заменя от фитосанитарен паспорт, издаден 
съгласно разпоредбите на Директиви 92/105/ЕИО10 и 93/51/ЕИО на 
Комисията11.

                                               
9 OВ L 169, 19.7.2000 г., стр. 1.
10 OВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.
11 OВ L 205, 17.8.1993 г., стр. 24.



BG 10 BG

5. Ако пратката е изцяло или отчасти от партиди картофи, проба от тези партиди 
се изследва за Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. и Clavibacter
michiganensis ssр. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., в 
съответствие с методите, установени в Общността, за откриване и 
диагностициране на тези вредители.

Член 7
Временно преустановяване

1. Без да се засягат правомощията на Комисията за отнемане на пълномощията, 
посочени в член 5, параграф 2, Комисията може временно да преустанови 
прилагането на специалния режим, предвиден в настоящия регламент, в случай 
че констатира елементи въз основа на обективни данни, които позволяват да се 
предположи наличието на нередности или измама.

2. За целите на настоящия член нередностите или измамата могат да бъдат 
установени, inter alia, когато обективни данни сочат бързо увеличаване, без 
задоволително обяснение, на броя на влизащите на митническата територия на 
Общността стоки с произход от зоните, надвишавайки обичайното равнище на 
техния производствен капацитет.

3. Прилагането на мярката за временно преустановяване е предмет на следните 
условия:

a) когато Комисията е установила въз основа на обективни данни наличието 
на нередности или измама, тя информира незабавно Комитета по 
Митническия кодекс, учреден с член 247 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 
на Съвета, относно констатациите и обективните данни, с които 
разполага.

б) временните преустановявания по силата на настоящия член се 
ограничават до необходимото за защита на финансовите интереси на 
Общността. Те не надхвърлят период от шест месеца, който може да бъде 
подновен, ако е необходимо.

4. Комисията публикува известие до икономическите оператори в Официален 
вестник на Европейския съюз. В известието до икономическите оператори 
следва да се посочва, че въз основа на обективни данни са установени 
нередности или измама.

Член 8
Правила за прилагане

Комисията може да приеме правила за прилагане в съответствие с процедурата, 
посочена в член 4, параграф 12, последно изречение от Регламент (ЕО) № 866/2004 на 
Съвета; по отношение на членове 4, 5 и 7 могат да бъдат приети разпоредби за 
прилагане в съответствие с процедурите, посочени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета. 

Член 9
Преразглеждане, мониторинг и сътрудничество

1. Комисията представя годишен доклад до Съвета най-късно една година след 
датата на влизане в сила на настоящия регламент относно прилагането на 
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регламента и положението, произтичащо от приложението му и, ако е 
необходимо, в този доклад ще се направят предложения за изменения.

2. Комисията разглежда по-специално търговските модели, които ще се развият 
по силата на настоящия регламент, включително количеството и стойността на 
търговията и на търгуваните стоки.

3. Държавите-членки и Комисията си сътрудничат тясно, за да гарантират 
съответствие с настоящия регламент.

Член 10
Влизане в сила

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

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

Съставено в Брюксел на […] година.

За Съвета
Председател
[…]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Образец на придружаващия документ, посочен в член 2, параграф 2
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ОРИГИНАЛ

ПРИДРУЖАВАЩ ДОКУМЕНТ ПО СИЛАТА НА

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № ХХХ

№: 00001
Производител (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):

Доставчик (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):

Получател (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):
Описание на стоките, номер на артикул, номер на 
маркировка, номер и вид на опаковките (за неопаковани 
стоки да се посочи номер или да се отбележи „в насипно 
състояние“):

Обем/количеств
о

Стойност на 
пратката

Нетно тегло 
(kg)/други 
мерни единици

Сертификат на кипърско-турската търговска камара

С настоящия документ се удостоверява въз основа на извършена проверка, че горепосочените стоки са с 
произход по силата на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/93 на Съвета от зоните, определени в член 1, 
параграф 1 от протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 г. и че представените от производителя 
спецификации за точни.

Дата

Подпис и печат на 
упълномощеното 
лице
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Образец на заявлението, посочено в член 2, параграф 3
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ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИЛАТА НА

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА № ХХХ
№: 00001

Производител (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):

Производител (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):

Получател (име или 
наименование на 
предприятие и пълен 
адрес):
Описание на стоките, номер на артикул, номер на 
маркировка, номер и вид на опаковките (за неопаковани 
стоки да се посочи номер или да се отбележи „в насипно 
състояние“):

Обем/количеств
о

Стойност на 
пратката

Нетно тегло 
(kg)/други 
мерни единици

Декларация на производителя

Аз, долуподписаният, 
- декларирам, че стоките, описани по-горе са с произход по силата на членове 23 и 24 от Регламент (ЕИО) № 
2913/93 на Съвета от зоните, посочени в член 1, параграф 1 от протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 
г.,
- декларирам, че данните, посочени в настоящото заявление са точни,
- декларирам, че съхранявам с цел извършване на проверка за период от най-малко три години на всички 
регистри относно
производството (включително за закупуването на суровини) и за продажбата на стоките, 
- съм съгласен/а да бъде извършена проверка във всеки подходящ момент от страна на кипърско-турската 
търговска камара, от фитосанитарни експерти по силата на Регламент (ЕО) № ХХХ/2004 или от службите на 
Комисията.

Дата Подпис
Заявление на доставчика
Аз, долуподписаният, подавам заявление за издаване на придружаващ документ по силата на Регламент (ЕО) № 
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ХХХ

Дата Подпис
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Образец на „доклада за фитосанитарна инспекция“, посочен в член 6, параграф 2

1. Доклад за фитосанитарна инспекция по силата на Регламент № ххх/2004 на Съвета
Номер 

2. Име или наименование на предприятие и пълен 
адрес на доставчика

3. Име или наименование на предприятие и пълен адрес 
на получателя

4. Регистрационен номер на производителя (заедно 
с фитосанитарните експерти) и място на 
производство

5. Име и пълен адрес на мястото на пакетиране

6. Описание на пратката (отличителни знаци; 
наименование на продукта; ботаническо 
наименование)

7. Декларирано количество

8. Средство за транспортиране 9. Третиране след прибирането на реколтата Активно 
вещество; Концентрация; Температура)

10. Долуподписаният фитосанитарен експерт по силата на Регламент (ЕО) № ххх/2004 на Съвета

– извърши проверка на горепосочения продукт в съответствие с подходящите процедури на етап 
производство и отново при събирането на реколтата и при подготовката му за пускане на пазара 

– присъства на натоварването в транспортното средство и го запечата след приключване на натоварването,

установява, че според своите познания и доколкото може да го установи 

– се счита, че стоките съответстват на настоящите фитосанитарни регламенти на ЕС и по-специално 

– се счита, че не съдържат вредни организми, посочени в приложение I, и когато е приложимо тези от 
приложение II към Директива 2000/29/ЕО, изменена,

– когато става въпрос за картофи, горепосочените експерти проверяват дали картофите в пратката са 
отгледани пряко от посадъчен материал от картофи, сертифициран в някоя от държавите-членки или в 
друга държава, за която няма забрана за внос в Общността на картофи за засаждане, съгласно приложение 
III към Директива 2000/29/ЕО,

– когато става въпрос за цитрусови плодове, горепосочените експерти проверяват дали плодовете са 
почистени от листа и дръжки и дали носят съответното обозначение за произход.

Име и подпис на фитосанитарния/ните експерт/и Място и дата на издаване

(1) …………………….
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(2) (подпис на факултативен допълнителен експерт)
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Списък на Решенията на Комисията, посочени в член 1, параграф 5

– Решение 2002/80/ЕО на Комисията, изменено с Решение 2004/429/ЕО за налагане на 
специални условия на внос на смокини, лешници, шамфъстъци и някои извлечени от 
тях продукти с произход или доставяни от Турция

– Решение 2002/79/ЕО на Комисията, изменено с Решение 2004/429/ЕО за налагане на 
специални условия на внос на фъстъци и някои извлечени от тях продукти с 
произход или доставяни от Китай

– Решение 2000/49/ЕО на Комисията, изменено с Решение 2004/429/ЕО за налагане на 
специални условия на внос на фъстъци и някои извлечени от тях продукти с 
произход или доставяни от Египет

– Решение 2003/493/ЕО на Комисията, изменено с Решение 2004/428/ЕО за налагане 
на специални условия на внос на бразилски орехи в черупка с произход или 
доставяни от Бразилия

– Решение 1997/830/ЕО на Комисията, изменено с Решение 2004/429/ЕО за налагане 
на специални условия на внос на шамфъстъци и някои извлечени от тях продукти с 
произход или доставяни от Иран

– Решение 2004/92/ЕО на Комисията от 21 януари 2004 г. относно спешни мерки по 
отношение на пипера и продуктите от пипер


