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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Списък на конвенциите и протоколите,  

по които България и Румъния стават страни при присъединяването 

(посочен в член 3, параграф 3 от Протокола ) 

 

1. Конвенция от 19 юни 1980 г. за определяне на приложимото право към договорните 

задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 266, 9.10.1980 г., стp. 

1) 

 

 – Конвенция от 10 април 1984 г. за присъединяването на Република Гърция към 

Конвенцията за определяне на приложимото право към договорните задължения, 

открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 146, 31.5.1984 г., стр. 1) 

 

 – Първи протокол от 19 декември 1988 г. за тълкуването от Съда на Европейските 

общности на Конвенцията за определяне на приложимото право към договорните 

задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ L 48, 20.2.1989 г., 

стр. 1) 
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 – Втори протокол от 19 декември 1988 г., предоставящ на Съда на Европейските 

общности определени правомощия за тълкуване на Конвенцията за определяне на 

приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 

19 юни 1980 г.  (ОВ L 48, 20.2.1989 г., стр. 17) 

 

 – Конвенция от 18 май 1992 г. за присъединяването на Кралство Испания и 

Португалската република към Конвенцията за определяне на приложимото право 

към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г. (ОВ 

L 333, 18.11.1992 г., стр. 1) 

 

 – Конвенция от 29 ноември 1996 г. за присъединяването на Република Австрия, 

Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за определяне на 

приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 

19 юни 1980 г., и към Първия и към Втория протокол относно нейното тълкуване 

от Съда на Европейските общности (ОВ C 15, 15.1.1997 г., стр. 10) 
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2. Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с 

корекция на печалбите на свързани предприятия (ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 10) 

 

 – Конвенция от 21 декември 1995 г. за присъединяването на Република Австрия, 

Република Финландия и Кралство Швеция към Конвенцията за премахване на 

двойното данъчно облагане във връзка с корекция на печалбите на свързани 

предприятия (ОВ C 26, 31.1.1996 г., стр. 1) 

 

 – Протокол от 25 май 1999 г. за изменение на Конвенцията от 23 юли 1990 г. за 

избягване на двойното данъчно облагане във връзка с корекция на печалбите на 

свързани предприятия (ОВ C 202, 16.7.1999 г., стр. 1) 
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3. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския 

съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 

27.11.1995 г., стр. 49) 

 

 – Протокол от 27 септември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ C 313, 23.10.1996 г.,стр. 2) 

 

 – Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения, от Съда на 

Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ C 151, 20.5.1997 г., стр. 2) 

 

 – Втори протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на 

Европейските общности (ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 12) 
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4. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския 

съюз, за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (ОВ C 

316, 27.11.1995 г., стр. 2) 

 

 – Протокол от 24 юли 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на 

Европейските общности на  Конвенцията за създаването на Европейска 

полицейска служба (ОВ C 299, 9.10.1996 г., стр. 2) 

 

 – Протокол от 19 юни 1997 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз и член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, относно 

привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, 

заместник-директорите и наетите в Европол лица (ОВ С 221, 19.7.1997 г., стр. 2) 

 

 – Протокол от 30 ноември 2000 г., изготвен на основание член 43, параграф 1 от 

Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за 

Европол), който изменя член 2 и приложението към тази конвенция  (ОВ С 358, 

13.12.2000 г., стр. 2) 
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 – Протокол от 28 ноември 2002 г., който изменя Конвенцията за създаването на 

Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) и Протокол за  

привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, 

заместник-директорите и наетите в Европол лица (ОВ С 312, 16.12.2002 г., стр. 2) 

 

 – Протокол от 27 ноември 2003 г.,  изготвен на основание член 43, параграф 1 от 

Конвенцията за създаването на Европейска полицейска служба (Конвенция за 

Европол), който изменя тази конвенция (ОВ С 2, 6.1.2004 г., стр. 3) 

 

 

5. Конвенция от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския 

съюз, за използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ С 316, 

27.11.1995г., стр. 34) 

 

 – Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на 

Европейските общности, към Конвенцията за използването на информационни 

технологии за митнически цели (ОВ C 151, 20.5.1997г., стр. 16) 
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 – Протокол от 12 март 1999 г.,  изготвен на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, относно обхвата на изпирането на незаконно придобити 

средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за 

митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен номер на 

транспортните средства (ОВ С 91, 31.3.1999 г., стр. 2) 

 

 – Протокол от 8 май 2003 г., изготвен в съответствие с член 34 от Договора за 

Европейския съюз, който изменя, по отношение на създаването на 

идентификационна база данни за митнически досиета, Конвенцията за 

използването на информационни технологии за митнически цели (ОВ C 139, 

13.6.2003 г., стр. 2) 

 

6. Конвенция от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, буква в)  от 

Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни 

лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на 

Европейския съюз (ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 2) 

 

7. Конвенция от 18 декември 1997 г., приета на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за взаимна помощ и сътрудничество между митническите 

администрации (ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2) 
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8. Конвенция от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за лишаване от правото на шофиране (ОВ C 216, 10.7.1998 г., стр.2) 

 

9. Конвенция от 29 май 2000 г., приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за 

Европейския съюз, за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на 

Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3) 

 

 – Протокол от 16 октомври 2001 г., изготвен от Съвета в съответствие с член 34 от 

Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимна помощ по 

наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз (ОВ C 326, 

21.11.2001 г., стр. 2) 

 

________________ 

 


