
 
AA 19/2/05 REV 2    
 JUR   EL 

 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

  

 
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 
(OR. en) 
 
 
 

  
AA 19/2/05 
REV 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
∆ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας 

και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 

 

Έγγραφα αναφοράς : MD 65/8/04 REV 8  (AC 65/1/04 REV 1) 
    MD 104/3/04 REV 3  (AC 104/1/04 REV 1) 
    MD 96/7/04 REV 7  (AC 96/1/04 REV 1) 
    MD 84/4/04 REV 4  (AC 84/1/04 REV 1) 
    MD 54/8/04 REV 8  (AC 54/1/04 REV 1) 
    MD 25/6/04 REV 6  (AC 25/2/04 REV 2) 
    MD 12/2/04 REV 2  (AC 12/1/04 REV 1) 
    MD 157/3/04 REV 3  (AC 157/1/05 REV 1) 
    MD 7/2/04 REV 2  (AC 7/1/04 REV 1) 
    MD 106/3/04 REV 3  (AC 106/1/04 REV 1) 
    MD 36/2/04 REV 2  (AC 36/1/04 REV 1) 
    MD 184/5/05 REV 5  (AC 184/1/05 REV 1) 

MD 60/9/04 REV 9  (AC 60/2/04 REV 2) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

Κατάλογος του άρθρου 23 της Πράξης Προσχώρησης : 

Μεταβατικά µέτρα, Βουλγαρία 

 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

 

31968 R 1612 : Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί 

της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 257, 

19.10.1968, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 

 

– 32004 L 0038 : Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

29.4.2004 (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77), 

 

31996 L 0071 : Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

16ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 

(ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1), 
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32004 L 0038 : Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των 

οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 

64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 

90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77). 

 

1. Το άρθρο 39 και το άρθρο 49 πρώτη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ εφαρµόζονται πλήρως 

µόνον όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών 

που συνεπάγεται προσωρινή κυκλοφορία εργαζοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

96/71/ΕΚ, µεταξύ, αφενός, της Βουλγαρίας και, αφετέρου, εκάστου των παρόντων κρατών µελών, 

µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως 14. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και µέχρι το 

τέλος διετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη µέλη θα 

εφαρµόζουν εθνικά µέτρα, ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, µε τα οποία ρυθµίζεται 

η πρόσβαση Βουλγάρων υπηκόων στις αγορές εργασίας τους. Τα παρόντα κράτη µέλη µπορούν να 

συνεχίσουν να εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά µέχρι το τέλος πενταετούς περιόδου από την ηµεροµηνία 

προσχώρησης. 
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Βούλγαροι υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νοµίµως σε παρόν κράτος µέλος την ηµεροµηνία 

προσχώρησης και µετέχουν στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους επί αδιάλειπτο 

χρονικό διάστηµα 12 µηνών ή µεγαλύτερο θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω 

κράτους µέλους αλλά όχι στην αγορά εργασίας άλλων κρατών µελών που εφαρµόζουν εθνικά 

µέτρα. 

 

Βούλγαροι υπήκοοι οι οποίοι µετέχουν στην αγορά εργασίας παρόντος κράτους µέλους µετά την 

προσχώρηση για αδιάλειπτο χρονικό διάστηµα 12 µηνών ή µεγαλύτερο απολαύουν επίσης των 

ιδίων δικαιωµάτων. 

 

Οι Βούλγαροι υπήκοοι περί των οποίων το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, παύουν να απολαύουν των 

δικαιωµάτων που µνηµονεύονται στα εδάφια αυτά, εάν εγκαταλείψουν οικειοθελώς την αγορά 

εργασίας του συγκεκριµένου παρόντος κράτους µέλους 

 

Βούλγαροι υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νοµίµως σε παρόν κράτος µέλος την ηµεροµηνία 

προσχώρησης ή κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής εθνικών µέτρων και οι οποίοι µετέχουν στην 

αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών, δεν 

απολαύουν των εν λόγω δικαιωµάτων. 

 

3. Πριν από το τέλος διετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης, το Συµβούλιο 

επανεξετάζει τη λειτουργία των µεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 2, βάσει εκθέσεως της 

Επιτροπής. 
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Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης αυτής, το αργότερο δε στο τέλος διετούς περιόδου από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το εάν θα 

εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, ή 

το εάν θα εφαρµόζουν στο εξής τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Σε 

περίπτωση απουσίας της γνωστοποίησης αυτής, εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού 

(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. 

 

4. Κατόπιν αιτήµατος της Βουλγαρίας, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µια ακόµη 

επανεξέταση. Η διαδικασία της παραγράφου 3 εφαρµόζεται και ολοκληρώνεται εντός έξι µηνών 

από την παραλαβή του αιτήµατος της Βουλγαρίας. 

 

5. Κράτος µέλος που διατηρεί εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες 

στο τέλος της πενταετούς περιόδου της παραγράφου 2 µπορεί, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής 

της αγοράς του εργασίας ή απειλής τέτοιας διαταραχής, και µετά από γνωστοποίηση προς την 

Επιτροπή, να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τα µέτρα αυτά µέχρι το τέλος επταετούς περιόδου από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης. Σε περίπτωση απουσίας της γνωστοποίησης αυτής, εφαρµόζονται 

τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. 

 

6. Κατά την επταετή περίοδο από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα κράτη µέλη στα οποία, 

δυνάµει των παραγράφων 3, 4 ή 5, εφαρµόζονται έναντι του Βουλγάρων υπηκόων τα άρθρα 1 

έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, και τα οποία εκδίδουν άδειες εργασίας σε υπηκόους 

της Βουλγαρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης κατά την περίοδο αυτή, θα το πράττουν 

αυτοµάτως. 
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7. Τα κράτη µέλη στα οποία, βάσει των παραγράφων 3, 4 ή 5, εφαρµόζονται, έναντι των 

Βουλγάρων υπηκόων, τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, µπορούν να 

προσφεύγουν στις διαδικασίες των κατωτέρω εδαφίων µέχρι το τέλος της επταετούς περιόδου από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

 

Όταν κράτος µέλος του πρώτου εδαφίου υφίσταται ή προβλέπει διαταραχές της αγοράς εργασίας 

του, οι οποίες θα µπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά το βιοτικό επίπεδο ή το επίπεδο απασχόλησης 

σε συγκεκριµένη περιοχή ή συγκεκριµένο επάγγελµα, το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει την 

Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη και τους παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία. Βάσει των στοιχείων 

αυτών, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να δηλώσει ότι η εφαρµογή των 

άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 αναστέλλεται, πλήρως ή εν µέρει, 

προκειµένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση στην περιοχή αυτήν ή το επάγγελµα 

αυτό. Η Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, τη διάρκεια και το πεδίο εφαρµογής της το 

αργότερο εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή του εν λόγω αιτήµατος και ενηµερώνει το 

Συµβούλιο σχετικά µε την απόφαση αυτή. Κάθε κράτος µέλος µπορεί, εντός δύο εβδοµάδων από 

την ηµεροµηνία της απόφασης της Επιτροπής, να ζητήσει από το Συµβούλιο να ακυρώσει ή να 

τροποποιήσει την απόφαση. Το Συµβούλιο αποφαίνεται για το αίτηµα αυτό εντός δύο εβδοµάδων, 

µε ειδική πλειοψηφία. 

 

Κράτος µέλος του πρώτου εδαφίου µπορεί, σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, να αναστείλει 

την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, απευθύνοντας εκ των 

υστέρων αιτιολογηµένη γνωστοποίηση στην Επιτροπή. 
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8. Καθ’ όσο διάστηµα αναστέλλεται η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 1612/68 βάσει των παραγράφων 2 έως 5 και 7, το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 

εφαρµόζεται στη Βουλγαρία έναντι των υπηκόων των παρόντων κρατών µελών, καθώς και στα 

παρόντα κράτη µέλη έναντι των Βουλγάρων υπηκόων, υπό τους ακόλουθους όρους, στον βαθµό 

που αφορά το δικαίωµα εργασίας των µελών της οικογένειας των εργαζοµένων : 

 

– η σύζυγος του εργαζοµένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που 

είναι εξαρτώµενα πρόσωπα τα οποία διαµένουν νοµίµως µε τον εργαζόµενο στο έδαφος 

κράτους µέλους την ηµεροµηνία προσχώρησης, έχουν, κατά την προσχώρηση, άµεση 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας αυτού του κράτους µέλους. Αυτό δεν ισχύει για τα µέλη της 

οικογενείας εργαζοµένου που µετείχε νοµίµως στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους 

µέλους για διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών, 

 

– η σύζυγος του εργαζοµένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που 

είναι εξαρτώµενα πρόσωπα τα οποία διαµένουν νοµίµως µε τον εργαζόµενο στο έδαφος 

κράτους µέλους από ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας προσχώρησης αλλά κατά 

την περίοδο εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων που ορίζονται ανωτέρω, έχουν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας του συγκεκριµένου κράτους µέλους µόλις συµπληρώσουν 

τουλάχιστον δεκαοκτάµηνη διαµονή στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή από το τρίτο έτος από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη. 
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Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων µέτρων είτε αυτά είναι εθνικά 

είτε απορρέουν από διµερείς συµφωνίες. 

 

9. Στο µέτρο που ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ η οποία επαναλαµβάνει 

διατάξεις της οδηγίας 68/360/ΕΟΚ 1 δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις διατάξεις του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, η εφαρµογή του οποίου αναβάλλεται σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 2 έως 5, 7 και 8, η Βουλγαρία και τα παρόντα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν 

από τις διατάξεις αυτές, καθόσον απαιτείται για την εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 5, 7 και 8. 

 

10. Στις περιπτώσεις που εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες 

εφαρµόζονται από τα παρόντα κράτη µέλη δυνάµει των ανωτέρω καθοριζοµένων µεταβατικών 

διατάξεων, η Βουλγαρία µπορεί να διατηρεί εν ισχύι ισοδύναµα µέτρα έναντι των υπηκόων του 

συγκεκριµένου κράτους µέλους ή κρατών µελών. 

 

                                                 
1  Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί καταργήσεως των 

περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών µελών και των 
οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 257, 19.10.1968, σ. 13), όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την Πράξη Προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236, 
23.9.2003, σ. 33), και καταργείται από τις 30 Απριλίου 2006 από την οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77). 
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11. Εάν η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 ανασταλεί από 

κάποιο από τα παρόντα κράτη µέλη, η Βουλγαρία µπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες που 

ορίζονται στην παράγραφο 7 έναντι της Ρουµανίας. Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας περιόδου, οι 

άδειες εργασίας που εκδίδει η Βουλγαρία σε υπηκόους της Ρουµανίας για την παρακολούθηση της 

κατάστασης εκδίδονται αυτόµατα. 

 

12. Κάθε παρόν κράτος µέλος που εφαρµόζει εθνικά µέτρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5 

και 7 έως 9, µπορεί να θεσπίζει, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, µεγαλύτερη ελευθερία 

κυκλοφορίας από την υπάρχουσα κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της 

πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Από το τρίτο έτος από την ηµεροµηνία προσχώρησης, 

κάθε παρόν κράτος µέλος που εφαρµόζει εθνικά µέτρα µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να αποφασίσει να 

εφαρµόσει αντ’ αυτών τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Η Επιτροπή 

ενηµερώνεται για κάθε σχετική απόφαση. 
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13. Προκειµένου να αντιµετωπίσουν σοβαρές διαταραχές ή απειλές διαταραχών σε 

συγκεκριµένους ευαίσθητους τοµείς παροχής υπηρεσιών στις αγορές τους εργασίας, που θα 

µπορούσαν να ανακύψουν σε ορισµένες περιοχές λόγω διεθνικής παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, και ενόσω εφαρµόζουν, δυνάµει των ανωτέρω 

οριζόµενων µεταβατικών διατάξεων, εθνικά µέτρα ή µέτρα απορρέοντα από διµερείς συµφωνίες 

όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία Βουλγάρων εργαζοµένων, η Αυστρία και η Γερµανία 

δύνανται, αφού το γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, να παρεκκλίνουν από το άρθρο 49, πρώτη 

παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ µε σκοπό να περιορίσουν, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη Βουλγαρία, την προσωρινή κυκλοφορία εργαζοµένων 

των οποίων το δικαίωµα ανάληψης εργασίας στην Αυστρία και τη Γερµανία υπόκειται σε εθνικά 

µέτρα. 

 

Ο κατάλογος των τοµέων υπηρεσιών που µπορούν να καλύπτονται από την παρέκκλιση αυτήν έχει 

ως εξής : 

 

– για τη Γερµανία : 

 

Τοµέας Κωδικός NACE *, εκτός εάν ορίζεται άλλως 

Κατασκευαστικός τοµέας, 

συµπεριλαµβανοµένων των συναφών 

κλάδων 

45.1 έως 4, 

∆ραστηριότητες που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα της οδηγίας 96/71/ΕΚ 

Βιοµηχανικός καθαρισµός 74.70 Βιοµηχανικός καθαρισµός 

Άλλες υπηρεσίες 74.87 Μόνο δραστηριότητες διακοσµητών 

εσωτερικού χώρου 
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– για την Αυστρία : 

 

Τοµέας Κωδικός NACE *, εκτός εάν ορίζεται 

άλλως 

∆ραστηριότητες συναφείς µε τη 

φυτοκοµία 

01.41  

Κοπή και κατεργασία λίθων 26.7 

Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και 

µερών σκελετών 

28.11  

Κατασκευαστικός τοµέας, 

συµπεριλαµβανοµένων των συναφών 

κλάδων 

45.1 έως 4, 

∆ραστηριότητες που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα της οδηγίας 96/71/ΕΚ 

∆ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού 

και παροχής προστασίας 

74.60 

Βιοµηχανικός καθαρισµός 74.70  

Κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες 85.14 

∆ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας 

χωρίς παροχή καταλύµατος 

85.32  

                                                 
*  NACE : βλ. 31990 R 3037 : Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 

9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων 
στην Κοινότητα (ΕΕ L 293, 24.10.1990, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε 
32003 R 1882 : Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 
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Στο µέτρο που η Γερµανία ή η Αυστρία παρεκκλίνουν από το άρθρο 49, πρώτη παράγραφος, της 

Συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, η Βουλγαρία µπορεί, αφού το γνωστοποιήσει 

στην Επιτροπή, να λαµβάνει ισοδύναµα µέτρα. 

 

Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου δεν καταλήγει στη δηµιουργία συνθηκών για την 

προσωρινή κυκλοφορία των εργαζοµένων στο πλαίσιο της διακρατικής παροχής υπηρεσιών µεταξύ 

της Γερµανίας ή της Αυστρίας και της Βουλγαρίας περισσότερο περιοριστικών από τις συνθήκες 

που επικρατούν την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης. 

 

14. Η εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 5 και 7 έως 12 δεν οδηγεί σε συνθήκες πρόσβασης των 

Βουλγάρων υπηκόων στις αγορές εργασίας των παρόντων κρατών µελών, οι οποίες είναι πλέον 

περιοριστικές από τις συνθήκες που επικρατούν την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης 

Προσχώρησης. 

 

Παρά την εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 13, κατά την 

περίοδο εφαρµογής εθνικών µέτρων ή µέτρων που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, τα παρόντα 

κράτη µέλη δίνουν προτίµηση στους εργαζοµένους οι οποίοι είναι υπήκοοι των κρατών µελών 

έναντι εργαζοµένων οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας τους. 
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Οι Βούλγαροι διακινούµενοι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους που διαµένουν και εργάζονται 

νοµίµως σε άλλο κράτος µέλος ή οι διακινούµενοι εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη και οι 

οικογένειές τους που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως στη Βουλγαρία, δεν υφίστανται πλέον 

περιοριστική µεταχείριση απ’ ό,τι οι διακινούµενοι εργαζόµενοι τρίτων χωρών που διαµένουν και 

εργάζονται στο εν λόγω κράτος µέλος ή τη Βουλγαρία, αντιστοίχως. Πέραν τούτου, κατ’ εφαρµογή 

της αρχής της κοινοτικής προτίµησης, οι διακινούµενοι εργαζόµενοι τρίτων χωρών που διαµένουν 

και εργάζονται στη Βουλγαρία δεν µπορούν να τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης απ’ ό,τι οι 

υπήκοοι της Βουλγαρίας. 

 

 

MD 104/3/04 REV 3 
(AC 104/1/04 REV 1) 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

31997 L 0009: Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84, 26.3.1997, 

σ. 22). 
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Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/9/ΕΚ, το ελάχιστο επίπεδο 

αποζηµίωσης δεν ισχύει για τη Βουλγαρία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. Η Βουλγαρία διασφαλίζει 

ότι το σύστηµά της για την αποζηµίωση των επενδυτών προβλέπει κάλυψη τουλάχιστον 

12 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και τουλάχιστον 

15 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 

 

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, τα άλλα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να 

εµποδίζουν παραρτήµατα βουλγαρικών επιχειρήσεων επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένα στο 

έδαφός τους να ασκούν τις δραστηριότητές τους, εκτός εάν και µέχρις ότου τα παραρτήµατα αυτά 

υπαχθούν σε επίσηµα αναγνωρισµένο σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών στην επικράτεια του 

ενδιαφεροµένου κράτους µέλους προκειµένου να καλύπτεται η διαφορά µεταξύ του βουλγαρικού 

επιπέδου αποζηµίωσης και του ελάχιστου επιπέδου του άρθρου 4, παράγραφος 1, της 

οδηγίας 97/9/ΕΚ. 
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3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

 

1. Παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Βουλγαρία δύναται να διατηρήσει σε ισχύ, για πέντε έτη από την ηµεροµηνία της 

προσχώρησης, τους περιορισµούς που ορίζονται στην ισχύουσα κατά την υπογραφή της 

Συνθήκης προσχώρησης νοµοθεσία της σχετικά µε την απόκτηση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

επί γης για δευτερεύουσες κατοικίες από υπηκόους των κρατών µελών ή των κρατών που 

είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΣΕΟΧ) που 

δεν διαµένουν στη Βουλγαρία και από νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους ή κράτους της ΣΕΟΧ. 

 

Οι υπήκοοι των κρατών µελών και οι υπήκοοι των κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη 

Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως στη 

Βουλγαρία, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ή σε κανόνες ή 

διαδικασίες πέραν αυτών που εφαρµόζονται στους Βούλγαρους υπηκόους. 
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2. Παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Βουλγαρία δύναται να διατηρήσει σε ισχύ, για επτά έτη από την ηµεροµηνία της 

προσχώρησης, τους περιορισµούς που ορίζονται στην ισχύουσα κατά την υπογραφή της 

Συνθήκης προσχώρησης νοµοθεσία της σχετικά µε την απόκτηση γεωργικών και δασικών 

εκτάσεων και δασών από υπηκόους άλλου κράτους µέλους, από υπηκόους των κρατών που 

είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και από 

νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους ή 

κράτους του ΣΕΟΧ. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν υπήκοος κράτους µέλους, όσον 

αφορά την απόκτηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων και δασών, να τύχει λιγότερο 

ευνοϊκής µεταχείρισης από την ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης 

Προσχώρησης, ούτε να υπόκειται σε µεγαλύτερους περιορισµούς απ’ ό,τι υπήκοος τρίτης 

χώρας. 

 

Οι αυτοαπασχολούµενοι αγρότες που είναι υπήκοοι άλλου κράτους µέλους και οι οποίοι 

επιθυµούν να εγκατασταθούν και να κατοικήσουν νόµιµα στη Βουλγαρία δεν υπόκεινται στις 

διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ούτε σε άλλες διαδικασίες πέραν αυτών που ισχύουν 

για τους υπηκόους της Βουλγαρίας. 

 

Το τρίτο έτος από την ηµεροµηνία προσχώρησης πραγµατοποιείται γενική ανασκόπηση των 

µεταβατικών αυτών µέτρων. Προς τούτο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο. Το 

Συµβούλιο µπορεί, αποφασίζοντας οµόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, να αποφασίσει 

τη συντόµευση ή περάτωση της µεταβατικής περιόδου που µνηµονεύεται στο πρώτο εδάφιο. 
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4. ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

A. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

31997 R 2597: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2597/97 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1997, περί 

συµπληρωµατικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης (ΕΕ L 351, 23.12.1997, σ. 13), 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 31999 R 1602: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1602/1999 του Συµβουλίου της 19.7.1999 

(ΕΕ L 189, 22.7.1999, σ. 43), 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 2597/97, οι απαιτήσεις περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες δεν ισχύουν για το γάλα 

κατανάλωσης το οποίο παράγεται στη Βουλγαρία µέχρι την 30ή Απριλίου 2009, οπότε το γάλα µε 

περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 3% (m/m) µπορεί να διατίθεται ως πλήρες γάλα και το γάλα µε 

περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 2% (m/m) µπορεί να διατίθεται ως ηµιαποκορυφωµένο γάλα. 

Το γάλα κατανάλωσης το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις περιεκτικότητας σε λιπαρά δύναται να 

διατίθεται στο εµπόριο µόνο στη Βουλγαρία ή να εξάγεται σε τρίτες χώρες. 
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B. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

32004 R 0853: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα 

ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 55). 

 

α) Οι εγκαταστάσεις µεταποίησης γάλακτος που περιλαµβάνονται στα Κεφάλαια Ι και ΙΙ του 

Προσαρτήµατος του παρόντος Παραρτήµατος µπορούν, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009, να 

λαµβάνουν παραδόσεις νωπού γάλακτος που δεν είναι σύµφωνο ή του οποίου ο χειρισµός 

δεν είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, 

Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, υποκεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

εκµεταλλεύσεις από τις οποίες παραδίδεται το γάλα περιλαµβάνονται σε κατάλογο που 

διατηρούν προς τούτο οι βουλγαρικές αρχές. 

 

β) Ενόσω οι εγκαταστάσεις του στοιχείου α) επωφελούνται των διατάξεων που µνηµονεύονται 

σ'αυτό, τα προϊόντα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές διατίθενται µόνο στην 

εγχώρια αγορά ή χρησιµοποιούνται µόνο για περαιτέρω µεταποίηση σε εγκαταστάσεις στη 

Βουλγαρία, οι οποίες καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανεξαρτήτως 

της ηµεροµηνίας διάθεσης στο εµπόριο. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φέρουν 

διαφορετικό αναγνωριστικό σήµα από το σήµα που προβλέπεται στο άρθρο 5 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 
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γ) Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Προσαρτήµατος του παρόντος 

Παραρτήµατος µπορούν, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009, να µεταποιούν σύµφωνο και µη 

σύµφωνο προς τις κοινοτικές απαιτήσεις γάλα σε χωριστές γραµµές παραγωγής. Στο 

πλαίσιο αυτό, ως γάλα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις κοινοτικές απαιτήσεις νοείται το 

γάλα για το οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο α). Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να 

συµµορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της ΕΕ περί εγκαταστάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής των αρχών ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµου σηµείου 

ελέγχου (HACCP) (που µνηµονεύονται στο άρθρο 5 του κανονισµού 852/2004/ΕΚ 1), και 

πρέπει να καταδεικνύουν ότι είναι σε θέση να συµµορφωθούν πλήρως προς τους 

ακόλουθους όρους αναφέροντας, µεταξύ άλλων, τις συναφείς γραµµές παραγωγής τους: 

 

 λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα που επιτρέπουν την ορθή τήρηση των εσωτερικών 

τους διαδικασιών για τον διαχωρισµό του γάλακτος από τη συλλογή του µέχρι το στάδιο 

του τελικού προϊόντος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα δροµολόγια για τη συλλογή του 

γάλακτος, η χωριστή αποθήκευση και επεξεργασία του γάλακτος που ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της ΕΕ και εκείνου που δεν ανταποκρίνεται σ’αυτές, η ειδική 

συσκευασία και επισήµανση προϊόντων µε βάση γάλα που δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της ΕΕ και η χωριστή αποθήκευση αυτών των προϊόντων, 

 

 ορίζουν διαδικασία που διασφαλίζει την ανιχνευσιµότητα των πρώτων υλών, 

συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τις κινήσεις των 

προϊόντων και της αντιστοίχισης των πρώτων υλών που πληρούν και εκείνων που δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές µε τις κατηγορίες των παραγόµενων προϊόντων, 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1). 
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 εκθέτουν το σύνολο του νωπού γάλακτος σε θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία 

τουλάχιστον 71,7°C για 15 δευτερόλεπτα, και 

 

 λαµβάνουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα αναγνωριστικά 

σήµατα δεν χρησιµοποιούνται δολίως. 

 

Οι βουλγαρικές αρχές: 

 

 διασφαλίζουν ότι ο χειριστής ή ο διαχειριστής κάθε εγκατάστασης λαµβάνει όλα τα 

αναγκαία µέτρα που επιτρέπουν την ορθή τήρηση των εσωτερικών τους διαδικασιών για 

τον διαχωρισµό του γάλακτος, 

 

 πραγµατοποιούν δοκιµές και απροειδοποίητους ελέγχους προκειµένου να διαπιστώνεται 

εάν τηρείται ο διαχωρισµός του γάλακτος, και 

 

 πραγµατοποιούν δοκιµές σε εγκεκριµένα εργαστήρια σε όλες τις πρώτες ύλες και τα 

τελικά προϊόντα προκειµένου να ελέγχουν τη συµµόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ, Κεφάλαιο ΙΙ, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, 

συµπεριλαµβανοµένων των µικροβιολογικών κριτηρίων για τα προϊόντα µε βάση το 

γάλα. 
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Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και/ή τα προϊόντα µε βάση το γάλα που προέρχονται από 

χωριστές γραµµές παραγωγής οι οποίες µεταποιούν νωπό γάλα που δεν πληροί τις 

κοινοτικές προδιαγραφές σε εγκαταστάσεις µεταποίησης γάλακτος εγκεκριµένες από την 

ΕΕ, επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά µόνο υπό τους όρους που εκτίθενται στο 

στοιχείο β). Τα προϊόντα που έχουν ως βάση νωπό γάλα που πληροί τις κοινοτικές 

προδιαγραφές, η µεταποίηση του οποίου γίνεται σε χωριστές γραµµές παραγωγής σε κάποια 

από τις εγκαταστάσεις που παρατίθενται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Προσαρτήµατος του 

παρόντος Παραρτήµατος, µπορούν να διατίθενται στην αγορά ως σύµφωνα προϊόντα, 

εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι σχετικά µε τον διαχωρισµό των γραµµών παραγωγής. 

 

δ) Το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που παράγονται βάσει των διατάξεων του 

στοιχείου γ) λαµβάνουν στήριξη δυνάµει του Τίτλου I, Κεφάλαια II και III, µε την εξαίρεση 

του οικείου άρθρου 11, και του Τίτλου II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 1 µόνο 

εφόσον φέρουν το ωοειδές αναγνωριστικό σήµα που µνηµονεύεται στο Παράρτηµα ΙΙ, 

Τµήµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

 

ε) Η Βουλγαρία διασφαλίζει τη σταδιακή συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις που 

περιλαµβάνονται στο στοιχείο α) και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε 

την πρόοδο στον τοµέα της αναβάθµισης των γαλακτοκοµικών εκµεταλλεύσεων και του 

συστήµατος συλλογής του γάλακτος. Η Βουλγαρία µεριµνά για την πλήρη συµµόρφωση 

προς τις απαιτήσεις αυτές έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής 

οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
(ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 48). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29, 3.2.2004, σ. 6). 
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στ) Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002 1, να ενηµερώνει το Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος πριν από την 

προσχώρηση και έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και, στο πλαίσιο αυτό, να προσθέτει ή να 

διαγράφει µεµονωµένες εγκαταστάσεις, µε βάση την πρόοδο που επιτελέσθηκε όσον αφορά 

την κάλυψη των υφισταµένων ελλείψεων και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 

παρακολούθησης. 

 

Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του 

ανωτέρω µεταβατικού καθεστώτος µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του 

άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L 31, 
1.2.2002, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 
(ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4). 
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

1. 31993 R 3118: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 

1993, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές 

εµπορευµατικές µεταφορές σ’ ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ’ αυτό (ΕΕ L 279, 

12.11.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32002 R 0484: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 1.3.2002 (ΕΕ L 76, 19.3.2002, σ. 1). 

 

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 και µέχρι το τέλος του 

τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης, οι µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στη 

Βουλγαρία αποκλείονται από τις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σε άλλα κράτη 

µέλη, και οι µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη αποκλείονται από τις 

εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές στη Βουλγαρία. 
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β) Πριν από το τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα κράτη µέλη 

γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν θα παρατείνουν την περίοδο αυτή το πολύ για δύο έτη ή 

εάν θα εφαρµόζουν στο εξής πλήρως το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού. Σε περίπτωση 

απουσίας της γνωστοποίησης αυτής, εφαρµόζεται το άρθρο 1 του κανονισµού. Μόνο 

µεταφορείς εγκατεστηµένοι σε κράτη µέλη στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 1 του εν λόγω 

κανονισµού µπορούν να εκτελούν εθνικές εµπορευµατικές µεταφορές στα άλλα κράτη µέλη 

στα οποία εφαρµόζεται επίσης το άρθρο 1. 

 

γ) Τα κράτη µέλη στα οποία, βάσει του στοιχείου β), εφαρµόζεται το άρθρο 1 του κανονισµού, 

µπορούν να προσφεύγουν στην κατωτέρω διαδικασία µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

 

Όταν κράτος µέλος από αυτά που µνηµονεύονται στο προηγούµενο εδάφιο αντιµετωπίζει 

σοβαρές διαταραχές στην εθνική του αγορά, ή σε τµήµατα της αγοράς, που οφείλονται στις 

ενδοµεταφορές (καµποτάζ) ή επιδεινώνονται από αυτές, όπως σοβαρό πλεόνασµα προσφοράς 

έναντι της ζήτησης ή απειλή για την οικονοµική σταθερότητα ή την επιβίωση σηµαντικού 

αριθµού επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει την 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες. Βάσει 

των στοιχείων αυτών, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει, 

πλήρως ή εν µέρει, την εφαρµογή του άρθρου 1 του κανονισµού, ώστε να αποκατασταθεί η 

οµαλότητα. 
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Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση βάσει των δεδοµένων που έχει παράσχει το εν λόγω 

κράτος µέλος και αποφασίζει εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του 

αιτήµατος σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης. Εφαρµόζεται η διαδικασία της 

παραγράφου 3, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και των παραγράφων 4, 5 και 6 του 

άρθρου 7 του κανονισµού. 

 

Κράτος µέλος που µνηµονεύεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί, σε επείγουσες και έκτακτες 

περιπτώσεις, να αναστείλει την εφαρµογή του άρθρου 1 του κανονισµού, απευθύνοντας εκ 

των υστέρων αιτιολογηµένη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή. 

 

δ) Ενόσω το άρθρο 1 του κανονισµού δεν εφαρµόζεται δυνάµει των στοιχείων (α) και (β), τα 

κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίζουν την πρόσβαση στις εθνικές τους οδικές εµπορευµατικές 

µεταφορές µε προοδευτική ανταλλαγή αδειών ενδοµεταφορών (καµποτάζ), βάσει διµερών 

συµφωνιών. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τη δυνατότητα πλήρους απελευθέρωσης. 

 

ε) Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των στοιχείων α) έως γ) δεν καταλήγει σε µεγαλύτερο 

περιορισµό της πρόσβασης στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές από τον ισχύοντα 

την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης. 
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2. 31996 L 0026: Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την 

πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας 

αναγνώρισης των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την 

πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών 

και διεθνών µεταφορών (ΕΕ L 124, 23.5.1996, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32004 L 0066:  Οδηγία 2004/66/EC του Συµβουλίου 26.4.2004 (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). 

 

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, το άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο γ), της οδηγίας 96/26/ΕΚ δεν 

εφαρµόζεται στη Βουλγαρία για τις επιχειρήσεις µεταφορών που ασχολούνται αποκλειστικά µε 

εσωτερικές οδικές µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών. 

 

Το διαθέσιµο κεφάλαιο και το αποθεµατικό των επιχειρήσεων αυτών φτάνει σταδιακά τα ελάχιστα 

ποσά που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο, σύµφωνα µε το ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: 

 

– µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει διαθέσιµο κεφάλαιο και 

αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 5 850 EUR για το πρώτο και τουλάχιστον 3 250 EUR για 

κάθε επιπλέον όχηµα, 

 

– µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει διαθέσιµο κεφάλαιο και 

αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 6 750 EUR για το πρώτο και τουλάχιστον 3 750 EUR για 

κάθε επιπλέον όχηµα, 
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– µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει διαθέσιµο κεφάλαιο και 

αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 7 650 EUR για το πρώτο και τουλάχιστον 4 250 EUR για 

κάθε επιπλέον όχηµα, 

 

– µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει διαθέσιµο κεφάλαιο και 

αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον 8 550 EUR για το πρώτο και τουλάχιστον 4 750 EUR για 

κάθε επιπλέον όχηµα. 

 

3. 31996 L 0053: Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε τον 

καθορισµό, για ορισµένα οδικά οχήµατα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των µέγιστων 

επιτρεπόµενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές και των µέγιστων επιτρεπόµενων 

βαρών στις διεθνείς µεταφορές (ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32002 L 0007: Οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

18.2.2002 (ΕΕ L 67, 9.3.2002, σ. 47). 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/53/ΕΚ, τα οχήµατα που 

συµµορφώνονται µε τις οριακές τιµές των κατηγοριών 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, και 3.5.1 του 

Παραρτήµατος Ι της εν λόγω οδηγίας µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο τα τµήµατα του 

βουλγαρικού οδικού δικτύου που δεν έχουν αναβαθµισθεί έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013, εφόσον 

συµµορφώνονται µε τα βουλγαρικά όρια βάρους ανά άξονα. 
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Από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, δεν είναι δυνατό να επιβάλλονται στα οχήµατα που 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ περιορισµοί στη χρήση των κύριων οδών 

διαµετακόµισης που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών 

για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών 1. 

 

Η Βουλγαρία τηρεί το χρονοδιάγραµµα που παρατίθεται στους κατωτέρω πίνακες για την 

αναβάθµιση του κύριου οδικού της δικτύου. Οι επενδύσεις υποδοµής που κάνουν χρήση κονδυλίων 

από τον προϋπολογισµό της Κοινότητας εξασφαλίζουν ότι οι αρτηρίες κατασκευάζονται ή 

αναβαθµίζονται µε φέρουσα ικανότητα 11,5 τόνων κατ’ άξονα. 

 

Παράλληλα µε την ολοκλήρωση της αναβάθµισης, επιτελείται βαθµιαίο άνοιγµα του βουλγαρικού 

οδικού δικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του δικτύου που µνηµονεύεται στο Παράρτηµα Ι της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, για τα οχήµατα διεθνών µεταφορών που είναι σύµφωνα προς τις 

οριακές τιµές της οδηγίας. Όσον αφορά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, επιτρέπεται, καθ’ όλη τη 

µεταβατική περίοδο και εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, η χρήση µη αναβαθµισµένων οδών του 

δικτύου δευτερευουσών οδών. 

 

Από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τα οχήµατα διεθνών µεταφορών που διαθέτουν αναρτήσεις 

πεπιεσµένου αέρα και είναι σύµφωνα προς τις οριακές τιµές της οδηγίας 96/53/ΕΚ δεν υπόκεινται 

σε καµία προσωρινή πρόσθετη επιβάρυνση σε ολόκληρο το βουλγαρικό δίκτυο οδικών µεταφορών. 

                                                 
1  ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 

884/2004/ΕΚ (ΕΕ L 167, 30.4.2004, σ. 1). 
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Τα προσωρινά πρόσθετα τέλη για τη χρήση µη αναβαθµισµένων τµηµάτων του δικτύου από 

οχήµατα διεθνών µεταφορών που δεν διαθέτουν αναρτήσεις πεπιεσµένου αέρα και είναι σύµφωνα 

προς τις οριακές τιµές της οδηγίας, επιβάλλονται αδιακρίτως. Το σύστηµα τελών είναι διαφανές και 

η καταβολή των τελών αυτών δεν συνιστά υπερβολική διοικητική επιβάρυνση ή καθυστέρηση για 

τους χρήστες· επίσης, η καταβολή των τελών αυτών δεν οδηγεί σε συστηµατικό έλεγχο των κατ’ 

άξονα ορίων βάρους στα σύνορα. Η επιβολή των ορίων βάρους κατ’ άξονα εξασφαλίζεται 

αδιακρίτως σε ολόκληρη την επικράτεια και ισχύει επίσης για τα οχήµατα µε βουλγαρικό αριθµό 

κυκλοφορίας. 
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Πρόγραµµα οδικής αναβάθµισης (km) 

Πίνακας 1 

αριθ. Ο∆ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΚΟΣ 
/ΚΜ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΣΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑ 

ΜΕΤΡΟ 

1 2 3 4 5 6 

1 I-5/E-85/ GABROVO - SHIPKA 18 2014 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2 I-5/E-85/ KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA) 18 2008 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 36   

3 I-6 SOFIA - PIRDOP 56 2009 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4 I-7 SILISTRA - SHUMEN 88 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 136   

6 І-9 /Е-87/ ΣΥΝΟΡΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ- BALCHIK 60 2009 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
7 II-12 VIDIN - ΣΥΝΟΡΑ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
26 2008 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

8 II-14 VIDIN - KULA - ΣΥΝΟΡΑ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

42 2009 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

9 II-18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟ 
ΤΟΞΟ 

24 2014 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

10 II-19 SIMITLI - GOTSE DELCHEV - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΡΑ 

91 2008 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

11 II-29 DOBRICH - VARNA 21 2010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
12 II-35 LOVECH - KARNARE 28 2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
13 II-53 SLIVEN - YAMBOL 25 2010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 30 

 

MD 25/6/04 REV 6 
(AC 25/2/04 REV 2) 

 

14 II-55 GURKOVO - NOVA ZAGORA 26 2010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
15 II-55 NOVA ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 107   

16 II-57 STARA ZAGORA - RADNEVO 42 2010 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
17 II-62 KYUSTENDIL - DUPNITSA 26 2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
18 II-63 PERNIK - ΣΥΝΟΡΑ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
20 2010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

19 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 44 2012 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
20 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 19 2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 63   

21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLYAN 72 2014 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
23 II-98 BURGAS - MALKO TARNOVO 64 2014 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
24 III-197 GOTSE DELCHEV - SMOLYAN 87 2013 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
25 III-198 GOTSE DELCHEV - ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΩΗΝ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

95 2013 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

26 III-534 ELENA - NOVA ZAGORA 52 2012 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
27 III-534 NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 105   



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 31 

 

MD 25/6/04 REV 6 
(AC 25/2/04 REV 2) 

 

28 III-601 KYUSTENDIL - ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

27 2011 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

29 III-622 KYUSTENDIL - ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

31 2013 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

30 III-865 SMOLYAN - MADAN 15 2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
31 III-867 SMOLYAN - KARDJALI 69 2014 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
32 III-868 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ SMOLYAN 40 2012 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
33 IV-410068 SIMITLI - ΣΥΝΟΡΑ ΠΡΩΗΝ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

28 2009 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

34  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ PLOVDIV 4 2014 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 A1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ "TRAKIA" - STARA 

ZAGORA - KARNOBAT 
   

35  LOT 2 33 2010 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
36  LOT 3 37 2011 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
37  LOT 4 48 2014 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 118   

  ΣΥΝΟΛΟ 1598   



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 32 

 

MD 25/6/04 REV 6 
(AC 25/2/04 REV 2) 

 

Πίνακας 2 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΜΕΤΡΟ    

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 91 116 114 88 81 40 0 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 26 42 68 88 96 182 258 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18 28 33 64 40 31 94 

 135 186 215 240 217 253 352 1598 km

 

MD 12/2/04 REV 2 
(AC 12/1/04 REV 1) 

 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

1. 31977 L 0388: Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί 

εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών 

– Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145, 

13.6.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32004 L 0066: Οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου της 26.4.2004 (ΕΕ L 168, 1.5.2004, 

σ. 35). 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 33 

 

MD 12/2/04 REV 2 
(AC 12/1/04 REV 1) 

 

Για την εφαρµογή του άρθρου 28, παράγραφος 3, στοιχείο β), της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, η 

Βουλγαρία µπορεί να διατηρεί απαλλαγή από τον φόρο προστιθέµενης αξίας για τις διεθνείς 

µεταφορές επιβατών του σηµείου 17 του Παραρτήµατος ΣΤ της οδηγίας, έως ότου πληρωθεί ο όρος 

του άρθρου 28, παράγραφος 4, της οδηγίας ή για όσο διάστηµα η ίδια απαλλαγή εφαρµόζεται από 

οποιοδήποτε από τα παρόντα κράτη µέλη εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη. 

 

2. 31992 L 0079: Οδηγία 92/79/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την 

προσέγγιση των φόρων στα τσιγάρα (ΕΕ L 316, 31.10.1992, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

από: 

 

– 32003 L 0117: Οδηγία 2003/117/ΕΚ του Συµβουλίου της 5.12.2003 (ΕΕ L 333, 20.12.2003, 

σ. 49). 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/79/ΕΟΚ, η Βουλγαρία µπορεί να 

αναβάλει την εφαρµογή του συνολικού ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης επί της τιµής 

λιανικής πώλησης (συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων) για τα τσιγάρα της πλέον ζητούµενης 

κατηγορίας τιµών µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την περίοδο αυτήν, 

η Βουλγαρία προσαρµόζει σταδιακά τα οικεία ποσοστά ειδικού φόρου κατανάλωσης στον 

συνολικό ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης που προβλέπεται µε την οδηγία. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 34 

 

MD 12/2/04 REV 2 
(AC 12/1/04 REV 1) 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 σχετικά µε το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των 

προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1, και αφού ενηµερώσουν την 

Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν, καθ' όσο διάστηµα εφαρµόζεται η προαναφερόµενη 

παρέκκλιση, να διατηρούν τα ίδια ποσοτικά όρια για τα τσιγάρα που επιτρέπεται να εισκοµίζονται 

στην επικράτειά τους από τη Βουλγαρία χωρίς καταβολή περαιτέρω ειδικού φόρου κατανάλωσης 

µε τα ποσοτικά όρια που εφαρµόζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Τα κράτη µέλη που 

χρησιµοποιούν τη δυνατότητα αυτήν µπορούν να διενεργούν τους απαιτούµενους ελέγχους υπό την 

προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

MD 157/3/04 REV 3 
(AC 157/1/05 REV 1) 

 

3. 32003 L 0049: Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για την 

καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται 

µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών (ΕΕ L 157, 26.6.2003, σ. 49), όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32004 L 0076: Οδηγία 2004/76/ΕΚ του Συµβουλίου της 29.4.2004 (EE L 157, 30.4.2004, 

σ. 106). 

                                                 
1  ΕΕ L 76, 23.3.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36). 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 35 

 

MD 157/3/04 REV 3 
(AC 157/1/05 REV 1) 

 

Η Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα να µην εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 

2003/49/ΕΚ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Κατά τη µεταβατική περίοδο, ο συντελεστής του φόρου 

επί των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται προς συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους 

µέλους ή προς µόνιµη εγκατάσταση ευρισκόµενη σε άλλο κράτος µέλος συνδεδεµένης εταιρείας 

κράτους µέλους δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10 % έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 5 % για τα επόµενα χρόνια µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. 

 

4. 32003 L 0096: Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27 Οκτωβρίου 2003, περί 

αναδιάρθρωσης του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283, 31.10.2003, σ. 51), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 
 

– 32004 L 0075: Οδηγία 2004/75/ΕΚ του Συµβουλίου της 29.4.2004 (EE L 157, 30.4.2004, 

σ. 100). 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 36 

 

MD 157/3/04 REV 3 
(AC 157/1/05 REV 1) 

 

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, η Βουλγαρία µπορεί να εφαρµόσει 

τις ακόλουθες µεταβατικές περιόδους: 

 

– έως την 1η Ιανουαρίου 2011 για να προσαρµόσει το εθνικό επίπεδο φορολογίας για την 

αµόλυβδη βενζίνη κίνησης στο κατώτατο όριο των 359 EUR ανά 1 000 λίτρα. Ο πραγµατικός 

φόρος που θα εφαρµόζεται στην αµόλυβδη βενζίνη κίνησης δεν θα είναι κατώτερος των 

323 EUR ανά 1 000 λίτρα από 1ης Ιανουαρίου 2008. 

 

– έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει το εθνικό επίπεδο φορολογίας για το 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την κηροζίνη κίνησης, στο κατώτατο όριο των 302 EUR 

ανά 1 000 λίτρα και έως την 1η Ιανουαρίου 2013 για την επίτευξη του κατώτατου ορίου των 

330 EUR ανά 1 000 λίτρα. Ο πραγµατικός φόρος που θα εφαρµόζεται στο πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης και την κηροζίνη κίνησης δεν θα είναι κατώτερος των 274 EUR ανά 

1 000 λίτρα από 1ης Ιανουαρίου 2008. 

 

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, η Βουλγαρία µπορεί να εφαρµόσει 

τις ακόλουθες µεταβατικές περιόδους: 

 

– έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει το εθνικό επίπεδο φορολογίας του άνθρακα 

και του οπτάνθρακα που χρησιµοποιείται για τηλεθέρµανση στα ελάχιστα επίπεδα 

φορολογίας που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, πίνακας Γ, 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 37 

 

MD 157/3/04 REV 3 
(AC 157/1/05 REV 1) 

 

– έως την 1η Ιανουαρίου 2009 για να προσαρµόσει το εθνικό επίπεδο φορολογίας του άνθρακα 

και του οπτάνθρακα που χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους από την τηλεθέρµανση στα 

ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, πίνακας Γ. 

 

Ο πραγµατικός φόρος που εφαρµόζεται στα οικεία ενεργειακά προϊόντα δεν είναι κατώτερος του 

50% του σχετικού ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή από 1ης Ιανουαρίου 2007. 

 

γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, η Βουλγαρία µπορεί να 

εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2010 για να προσαρµόσει τα εθνικά επίπεδα 

φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι, πίνακας Γ. Ο πραγµατικός 

φόρος που εφαρµόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι κατώτερος του 50% του σχετικού 

ελάχιστου κοινοτικού συντελεστή από 1ης Ιανουαρίου 2007. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 38 

 

MD 7/2/04 REV 2 
(AC 7/1/04 REV 1) 

 

7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

32001 L 0037: Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

5ης Ιουνίου 2001 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων 

καπνού (ΕΕ L 194, 18.7. 2001, σ. 26). 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, η ηµεροµηνία εφαρµογής της µέγιστης 

περιεκτικότητας σε πίσσα των τσιγάρων που παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά εντός 

της επικράτειας της Βουλγαρίας είναι η 1η Ιανουαρίου 2011. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής 

περιόδου: 

 

– τα τσιγάρα που παρασκευάζονται στη Βουλγαρία και έχουν περιεκτικότητα σε πίσσα 

ανώτερη των 10 mg ανά τσιγάρο δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών µελών, 

 

– τα τσιγάρα που παρασκευάζονται στη Βουλγαρία και έχουν περιεκτικότητα σε πίσσα 

ανώτερη των 13 mg ανά τσιγάρο δεν εξάγονται σε τρίτες χώρες· το όριο αυτό µειώνεται στα 

12 mg από την 1η Ιανουαρίου 2008 και στα 11 mg από την 1η Ιανουαρίου 2010, 

 

– Η Βουλγαρία παρέχει στην Επιτροπή στοιχεία, τα οποία ενηµερώνει τακτικά, σχετικά µε το 

χρονοδιάγραµµα και τα µέτρα που λαµβάνονται για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση προς 

την οδηγία. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 39 

 

MD 106/3/04 REV 3 
(AC 106/1/04 REV 1) 

 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

31968 L 0414: Οδηγία 68/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1968, περί 

υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεµάτων αργού πετρελαίου και/ή 

προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ (ΕΕ L 308, 23.12.1968, σ. 14), όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 31998 L 0093: Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 14.12.1998 (ΕΕ L 358, 31.12.1998, 

σ. 100). 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 68/414/ΕΟΚ, το ελάχιστο επίπεδο 

αποθεµάτων προϊόντων πετρελαίου δεν ισχύει για τη Βουλγαρία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012. Η 

Βουλγαρία διασφαλίζει ότι το ελάχιστο επίπεδο αποθεµάτων της σε προϊόντα πετρελαίου 

αντιστοιχεί, για κάθε µία από τις κατηγορίες προϊόντων πετρελαίου που απαριθµούνται στο 

άρθρο 2, τουλάχιστον στον ακόλουθο αριθµό ηµερών µέσης ηµερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1: 

 

– 30 ηµέρες µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, 

– 40 ηµέρες µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007, 

– 50 ηµέρες µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008, 

– 60 ηµέρες µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2009, 

– 70 ηµέρες  µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2010, 

– 80 ηµέρες µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2011, 

– 90 ηµέρες µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 
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MD 36/2/04 REV 2 
(AC 36/1/04 REV 1) 

 

9. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

32002 L 0022: Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα 

και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108, 24.4.2002, 

σ. 51). 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 30, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/22/ΕΚ, η Βουλγαρία µπορεί να 

αναβάλει την εισαγωγή της φορητότητας αριθµού το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 
 

1. 31994 L 0063: Οδηγία 94/63/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που 

προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις 

στους σταθµούς διανοµής καυσίµων (ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε από: 

 

– 32003 R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 41 
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α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 και του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 94/63/EΚ, οι 

απαιτήσεις για τις υφιστάµενες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στους τερµατικούς σταθµούς 

δεν εφαρµόζονται στη Βουλγαρία: 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης 6 τερµατικών 

εγκαταστάσεων µε διακίνηση µεγαλύτερη των 25 000 τόνων ετησίως αλλά µικρότερη ή 

ίση των 50 000 τόνων ετησίως, 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης 19 τερµατικών 

εγκαταστάσεων µε διακίνηση µικρότερη ή ίση των 25 000 τόνων ετησίως. 

 

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 94/63/EΚ, οι 

απαιτήσεις για τη φορτοεκφόρτωση των υφιστάµενων κινητών δεξαµενών στους τερµατικούς 

σταθµούς δεν εφαρµόζονται στη Βουλγαρία: 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε 12 τερµατικούς σταθµούς µε διακίνηση µεγαλύτερη 

των 25 000 τόνων ετησίως αλλά µικρότερη ή ίση των 150 000 τόνων ετησίως, 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, σε 29 τερµατικούς σταθµούς µε διακίνηση µικρότερη των 

25 000 τόνων ετησίως. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 42 

 

MD 184/5/05 REV 5 
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γ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 της οδηγίας 94/63/EΚ, οι απαιτήσεις για τις υφιστάµενες 

κινητές δεξαµενές στους τερµατικούς σταθµούς δεν εφαρµόζονται στη Βουλγαρία: 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε 50 βυτιοφόρα αυτοκίνητα, 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, σε 466 βυτιοφόρα αυτοκίνητα. 

 

δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 και το Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 94/63/EΚ, οι απαιτήσεις 

για τη φόρτωση στις υφιστάµενες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής 

καυσίµων δεν εφαρµόζονται στη Βουλγαρία: 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε 355 σταθµούς διανοµής καυσίµων µε διακίνηση 

µεγαλύτερη των 500 m3 ετησίως αλλά µικρότερη ή ίση των 1 000 m3 ετησίως, 

 

– έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, σε 653 σταθµούς διανοµής µε διακίνηση µικρότερη ή ίση 

των 500 m3 ετησίως. 
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(AC 184/1/05 REV 1) 

 

2. 31999 L 0032: Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά µε τη 

µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 121, 11.5.1999, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε από: 

 

– 32003 R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 

 

α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, οι απαιτήσεις 

για την περιεκτικότητα του βαρέως µαζούτ σε θείο, δεν ισχύουν για τη Βουλγαρία έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 2011 για τοπική χρήση. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, η 

περιεκτικότητα σε θείο δεν υπερβαίνει το 3,00% κατά µάζα. 

 

β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 1999/32/ΕΚ, οι απαιτήσεις για 

την περιεκτικότητα των πετρελαίων εσωτερικής καύσης σε θείο, δεν ισχύουν για τη 

Βουλγαρία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 για τοπική χρήση. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής 

αυτής περιόδου, η περιεκτικότητα σε θείο δεν υπερβαίνει το 0,20% κατά µάζα. 
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B. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

1. 31993 R 0259: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, 

σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της 

Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (ΕΕ L 30, 6.2.1993, σ. 1), όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32001 R 2557: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής της 28.12.2001 (ΕΕ L 349, 

31.12.2001, σ. 1). 

 

α) Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, όλες οι µεταφορές στη Βουλγαρία αποβλήτων προς 

αξιοποίηση που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, 

κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές και υφίστανται επεξεργασία σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7 

και 8 του κανονισµού. 

 

β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, παράγραφος 4, του κανονισµού (ΕΟΚ) 259/93, µέχρι τις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 οι αρµόδιες βουλγαρικές αρχές δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις 

όσον αφορά µεταφορές στη Βουλγαρία για αξιοποίηση των ακόλουθων αποβλήτων που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙ σύµφωνα µε τους λόγους αντίρρησης που ορίζονται στο 

άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισµού. Οι µεταφορές αυτές εµπίπτουν στο άρθρο 10 του 

κανονισµού. 
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AA. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

– AA 090 Απορρίµµατα και υπολείµµατα αρσενικού 

– AA 100 Απορρίµµατα και υπολείµµατα υδραργύρου 

– AA 130 Υγρά απόβλητα από επιφανειακό καθαρισµό µετάλλων 

 

 ΑΒ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

 

 ΑΓ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΥΛΕΣ 

– AC 040 Ιλύες µολυβδούχου βενζίνης 

– AC 050 Θερµικά υγρά (από µεταφορά θερµότητας) 

– AC 060 Υδραυλικά υγρά 

– AC 070 Υγρά φρένων 

– AC 080 Αντιψυκτικά υγρά 

– AC 110 Φαινόλες, φαινολικές ενώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των χλωροφαινολών, 

υπό µορφήν υγρών ή ιλύος 

– AC 120 Πολυχλωριωµένο ναφθαλένιο 

– AC 150 Χλωροφθοριωµένοι υδρογονάνθρακες 

– AC 160 Halons 
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– AC 190 Κατάλοιπα διάλυσης αυτοκινήτων – ελαφρό κλάσµα 

– AC 200 Οργανικές ενώσεις φωσφόρου από εργασίες ανάκτησης διαλυτών 

– AC 230 Μη υδατικά υπολείµµατα απόσταξης, αλογονωµένα ή µη, που προέρχονται 

από εργασίες ανάκτησης οργανικών διαλυτών 

– AC 240 Απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγή αλογονωµένων αλειφατικών 

υδρογονανθράκων (όπως χλωροµεθάνιο, διχλωροαιθάνιο, βινυλοχλωρίδιο, 

βινυλιδενοχλωρίδιο, αλλυλοχλωρίδιο και επιχλωρυδρίνη) 

– AC 260 Υγρή κοπριά χοίρων - περιττώµατα 

 

Α∆. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΙΤΕ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

– AD 010 Απόβλητα από την παραγωγή και σύνθεση φαρµακευτικών προϊόντων 

Απόβλητα που περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν υποστεί ρύπανση από 

οιοδήποτε εκ των κάτωθι: 

 AD 040 – Ανόργανα κυανίδια, εκτός των υπολειµµάτων πολυτίµων 

µετάλλων σε στερεά µορφή που περιέχουν ίχνη ανοργάνων κυανιδίων 

 AD 050 – Οργανικά κυανίδια 

– AD 060 Μείγµατα και γαλακτώµατα χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων/νερού ή 

υδρογονανθράκων/νερού 
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– AD 070 Απόβλητα από την παραγωγή, µορφοποίηση και χρήση µελανών, βαφών, 

χρωστικών, χρωµάτων, λακών ή βερνικιών 

– AD 150 Οργανικές ύλες φυσικής προελεύσεως που χρησιµοποιούνται ως φίλτρα 

(π.χ. βιολογικά φίλτρα) 

– AD 160 Αστικά/οικιακά απόβλητα 

 

Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 το αργότερο βάσει της 

διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων 1, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

91/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 
2  ΕΕ L 78, 26.3.1991, σ. 32. 
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γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, παράγραφος 4, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, µέχρι 

τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 οι αρµόδιες βουλγαρικές αρχές δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις 

όσον αφορά µεταφορές στη Βουλγαρία αποβλήτων προς αξιοποίηση που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα IV του κανονισµού και µεταφορές αποβλήτων προς αξιοποίηση που δεν 

απαριθµούνται στα Παραρτήµατα του κανονισµού σύµφωνα µε τους λόγους αντίρρησης που 

ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισµού. 

 

δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, παράγραφος 4, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, οι 

αρµόδιες βουλγαρικές αρχές προβάλλουν αντιρρήσεις κατά των µεταφορών αποβλήτων προς 

αξιοποίηση που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισµού και των 

µεταφορών αποβλήτων προς αξιοποίηση που δεν απαριθµούνται στα Παραρτήµατα αυτά, 

όταν προορίζονται για εγκατάσταση για την οποία ισχύει προσωρινή παρέκκλιση από 

ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, 

σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 1 ή της οδηγίας 

2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001, 

για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων 2, κατά την περίοδο 

εφαρµογής της προσωρινής παρέκκλισης στην εγκατάσταση προορισµού. 

 
 

                                                 
1  ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. 
2  ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). 
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2. 31994 L 0062: Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

20ής ∆εκεµβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας (EE L 365, 

31.12.1994, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32004 L 0012: Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11.2.2004 (EE L 47, 18.2.2004, σ. 26). 

 

α) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α), της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η 

Βουλγαρία επιτυγχάνει το συνολικό ποσοστό όσον αφορά την ανάκτηση ή την αποτέφρωση 

σε αποτεφρωτήρες απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, 

σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 35%, κατά βάρος, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 39% για το 2007, 42% για το 2008, 

46% για το 2009 και 48% για το 2010. 

 

β) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β), της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η 

Βουλγαρία επιτυγχάνει το συνολικό ποσοστό όσον αφορά την ανάκτηση ή την αποτέφρωση 

σε αποτεφρωτήρες απορριµµάτων µε ανάκτηση ενέργειας έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, 

σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 50%, κατά βάρος, για το 2011, 53% για το 2012 και 56% για το 2013. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 50 

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

γ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η 

Βουλγαρία επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης για τα πλαστικά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 

2009, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 8%, κατά βάρος, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 12% για το 2007 και 14,5% για το 2008. 

 

δ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η 

Βουλγαρία επιτυγχάνει τον συνολικό στόχο ανακύκλωσης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, 

σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 34%, κατά βάρος, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 38% για το 2007, 42% για το 2008, 

45% για το 2009, 47% για το 2010, 49% για το 2011, 52% για το 2012 και 54,9% για 

το 2013. 

 

ε) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (θ), της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η 

Βουλγαρία επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης για το γυαλί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 

2013, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 26%, κατά βάρος, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, 33% για το 2007, 40% για το 2008, 

46% για το 2009, 51% για το 2010, 55% για το 2011 και 59,6% για το 2012. 
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στ) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε), σηµείο iv), της οδηγίας 

94/62/ΕΚ, η Βουλγαρία επιτυγχάνει τους στόχους ανακύκλωσης για τα πλαστικά, 

λαµβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ενδιάµεσους στόχους: 

 

– 17%, κατά βάρος, για το 2009, 19% για το 2010, 20% για το 2011 και 22% για το 2012. 

 

3. 31999 L 0031: Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την 

υγειονοµική ταφή αποβλήτων (EE L 182, 16.7.1999, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε µε: 

 

– 32003 R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχεία (α) και (β), και το Παράρτηµα Ι, 

σηµείο 2, δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και µε την επιφύλαξη του άρθρου 6, 

στοιχείο (γ), σηµείο ii), της οδηγίας και της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 

1975 περί στερεών αποβλήτων1, οι απαιτήσεις όσον αφορά τα υγρά, τα διαβρωτικά και τα 

οξειδωτικά απόβλητα, και όσον αφορά την πρόληψη της εισροής επιφανειακών υδάτων στα 

αποτιθέµενα απόβλητα, δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες 14 υφιστάµενες εγκαταστάσεις έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 2014: 

                                                 
1  ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/156/ΕΟΚ, και 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 
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1. ∆εξαµενή λάσπης «Polimeri», Varna, Devnya, 

2. Μικτή δεξαµενή στάχτης-λάσπης «Solvay Sodi», «Deven» και «Agropolichim», Varna, 

Devnya στην κοινότητα της Varna, 

3. ∆εξαµενή στάχτης TPP  «Varna», Varna, Beloslav, 

4. ∆εξαµενή στάχτης «Sviloza», Veliko Tarnovo, Svishtov, 

5. TPP στη δεξαµενή στάχτης «Zaharni zavodi», Veliko Tarnovo, Gorna Oryahovitsa, 

6. ∆εξαµενή στάχτης «Vidachim v likvidatsya», Vidin, Vidin, 

7. ∆εξαµενή στάχτης «Toplofikatsia-Ruse» TPP «Ανατολικό Ruse», Ruse, Ruse, 

8. ∆εξαµενή στάχτης TPP «Republika», «COF-Pernik» και «Kremikovtsi-Rudodobiv», Pernik, 

Pernik, 

9. ∆εξαµενή στάχτης «Toplofikatsia Pernik» και «Solidus» Pernik, Pernik, Pernik, 

10. ∆εξαµενή στάχτης TPP «Bobov dol», Kyustendil, Bobov dol, 

11. ∆εξαµενή στάχτης «Brikel», Stara Zagora, Galabovo, 

12. ∆εξαµενή στάχτης «Toplofikatsia Sliven», Sliven, Sliven, 

13. ∆εξαµενή στάχτης TPP «Maritsa 3», Haskovo, Dimitrovgrad, 

14. ∆εξαµενή στάχτης TPP «Maritsa 3», Haskovo, Dimitrovgrad. 
 
 

                                                 
  ΤΡΡ: thermal power plant, θερµοηλεκτρικός σταθµός παραγωγής ενέργειας. 
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Η Βουλγαρία εξασφαλίζει σταδιακή µείωση των αποβλήτων που ετάφησαν σε αυτές τις 14 

υφιστάµενες µη σύµφωνες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις ακόλουθες ετήσιες µέγιστες ποσότητες: 

 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006: 3 020 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007: 3 010 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 2 990 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009: 1 978 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010: 1 940 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011: 1 929 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012: 1 919 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013: 1 159 000 τόνοι, 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014: 1 039 000 τόνοι. 

 

4. 32002 L 0096: Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

(ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 37, 13.2.2003, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε από: 

 

– 32003 L 0108: Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

8.12.2003 (ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 106). 
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Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, παράγραφος 5, και του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 

2002/96/ΕΚ, η Βουλγαρία επιτυγχάνει το ποσοστό χωριστής συλλογής τουλάχιστον τεσσάρων 

χιλιογράµµων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά µέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος, το ποσοστό 

αξιοποίησης και το ποσοστό επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών 

στοιχείων, των υλικών και των ουσιών έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008. 

 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ 

 

31991 L 0271: Οδηγία 91/271/EΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία 

των αστικών λυµάτων (ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32003 R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 

 

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, οι απαιτήσεις 

για τα δίκτυα αποχέτευσης και την επεξεργασία των αστικών λυµάτων δεν εφαρµόζονται στη 

Βουλγαρία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε τον ακόλουθο ενδιάµεσο στόχο: 

 

 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η συµµόρφωση µε την οδηγία επιτυγχάνεται σε οικισµούς µε 

ισοδύναµο πληθυσµού άνω των 10 000. 
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∆. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

1. 31996 L 0061: Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε 

την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (EE L 257, 10.10.1996, σ. 26), όπως 

τροποποιήθηκε από: 

 

– 32003 R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 29.9.2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι απαιτήσεις χορήγησης 

αδειών για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις δεν εφαρµόζονται στη Βουλγαρία στις ακόλουθες 

εγκαταστάσεις, µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται για κάθε εγκατάσταση, καθόσον αφορά την 

υποχρέωση λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών σύµφωνα µε οριακές τιµές εκποµπής, 

ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφοι 3 και 4: 

 

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008: 

– «Yambolen» – Yambol (δραστηριότητα 4.1 η) 

– «Verila» – Ravno Pole (δραστηριότητα 4.1) 

– «Lakprom» – Svetovrachane (δραστηριότητα 4.1 β) 

– «Orgachim» – Ruse (δραστηριότητα 4.1 ι) 

– «Neochim» – Dimitrovgrad (δραστηριότητα 4.1 β) 
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Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009: 

– «Eliseyna» gara Eliseyna (δραστηριότητα 2.5 α) 

 

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011: 

– TPP «Ανατολικό Ruse» – Ruse (δραστηριότητα 1.1) 

– TPP «Varna» – Varna (δραστηριότητα 1.1) 

– TPP «Bobov dol» – Sofia (δραστηριότητα 1.1) 

– TPP στο «Lukoil Neftochim» – Burgas (δραστηριότητα 1.1) 

– «Lukoil Neftochim» – Burgas (δραστηριότητα 1.2) 

– «Kremikovtsi» – Sofia (δραστηριότητα 2.2) 

– «Radomir-Metali» – Radomir (δραστηριότητα 2.3 β) 

– «Solidus» – Pernik (δραστηριότητα 2.4) 

– «Berg Montana fitingi» – Montana (δραστηριότητα 2.4) 

– «Energoremont» – Kresna (δραστηριότητα 2.4) 

– «Chugunoleene» – Ihtiman (δραστηριότητα 2.4) 

– «Alkomet» – Shumen (δραστηριότητα 2.5 β) 

– «Start» – Dobrich (δραστηριότητα 2.5 β) 

– «Alucom» – Pleven (δραστηριότητα 2.5 β) 

– «Energiya» – Targovishte (δραστηριότητα 2.5 β) 

– «Uspeh» – Lukovit (δραστηριότητα 3.5) 
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– «Keramika» – Burgas (δραστηριότητα 3.5) 

– «Stroykeramika» – Mezdra (δραστηριότητα 3.5) 

– «Stradlja keramica» – Stradlja (δραστηριότητα 3.5) 

– «Balkankeramiks» – Novi Iskar (δραστηριότητα 3.5) 

– «Shamot» – Elin Pelin (δραστηριότητα 3.5)  

– Εργοστάσιο κεραµικών – Dragovishtitsa (δραστηριότητα 3.5) 

– «Fayans» – Kaspichan (δραστηριότητα 3.5) 

– «Solvay Sodi» – Devnya (δραστηριότητα 4.2 δ) 

– «Polimeri» – Devnya (δραστηριότητα 4.2 γ) 

– «Agropolichim» – Devnya (δραστηριότητα 4.3) 

– «Neochim» – Dimitrovgrad (δραστηριότητα 4.3) 

– «Agriya» – Plovdiv (δραστηριότητα 4.4) 

– «Balkanpharma» – Razgrad (δραστηριότητα 4.5) 

– «Biovet» – Peshtera (δραστηριότητα 4.5) 

– «Catchup-frukt» – Aitos (δραστηριότητα 6.4 β) 

– «Bulgarikum» – Burgas (δραστηριότητα 6.4 γ) 

– «Serdika 90» – Dobrich (δραστηριότητα 6.4 γ) 

– «Ekarisaj» – Varna (δραστηριότητα 6.5) 

– «Ekarisaj-Bert» – Burgas (δραστηριότητα 6.5) 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 58 

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

Για τις εγκαταστάσεις αυτές εκδίδονται, πριν από τις 30 Οκτωβρίου 2007, πλήρως συντονισµένες 

άδειες, οι οποίες περιλαµβάνουν, για κάθε µία, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη 

πλήρους συµµόρφωσης. Οι άδειες αυτές εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τις γενικές αρχές που 

διέπουν τις θεµελιώδεις υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της 

οδηγίας, έως τις 30 Οκτωβρίου 2007. 

 

2. 32001 L 0080: Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων 

(ΕΕ L 309, 27.11.2001, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 

 

– 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της 

∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής 

∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). 

 

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, παράγραφος 3, και του µέρους Α των Παραρτηµάτων ΙΙΙ, ΙV 

και VII της οδηγίας 2001/80/EΚ, οι οριακές τιµές διοξειδίου του θείου και κονιορτού, δεν 

εφαρµόζονται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία έως την ενδεικνυόµενη 

ηµεροµηνία για κάθε µονάδα της εγκατάστασης: 
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– TPP «Varna»: 

– Μονάδα 1 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 

– Μονάδα 2 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010 

– Μονάδα 3 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 

– Μονάδα 4 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012 

– Μονάδα 5 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 

– Μονάδα 6 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014 

 

– TPP «Bobov dol»: 

– Μονάδα 2 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 

– Μονάδα 3 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014 

 

– TPP «Ανατολικό Ruse» : 

– Μονάδες 3 και 4 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 

– Μονάδες 1 και 2 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 

 

– TPP στο «Lukoil Neftochim» Burgas: 

– Μονάδες 2, 7, 8, 9, 10 και 11 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
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Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι εκποµπές διοξειδίου του θείου και 

κονιορτού από όλες τις εγκαταστάσεις καύσης σύµφωνα µε την οδηγία 2001/80/EK, δεν 

υπερβαίνουν τα ακόλουθα ενδιάµεσα ανώτατα όρια: 

 

– έως το 2008: 179 700 τόνοι SO2 ετησίως, 8 900 τόνοι κονιορτού ετησίως, 

– έως το 2012: 103 000 τόνοι SO2 ετησίως, 6 000 τόνοι κονιορτού ετησίως. 

 

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, παράγραφος 3, και του Μέρους Α του Παραρτήµατος VI της 

οδηγίας 2001/80/ΕΚ, οι οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων του αζώτου δεν ισχύουν για τη 

Βουλγαρία, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, για τις µονάδες 2, 7, 8, 9, 10 και 11 της 

εγκαταστάσεως καύσης TPP στο «Lukoil Neftochim» Burgas. 

 

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου από 

όλες τις µονάδες καύσης σύµφωνα µε την οδηγία 2001/80/EK, δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα 

µεταβατικά ανώτατα όρια: 

 

– έως το 2008: 42 900 τόνοι ετησίως, 

– έως το 2012: 33 300 τόνοι ετησίως. 
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γ) Η Βουλγαρία υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2011, ενηµερωµένο σχέδιο, 

συµπεριλαµβανοµένου σχεδίου επενδύσεων, για τη σταδιακή ευθυγράµµιση των 

υπολειπόµενων µη σύµφωνων εγκαταστάσεων µε σαφώς καθορισµένα στάδια εφαρµογής του 

κεκτηµένου. Τα σχέδια αυτά εξασφαλίζουν περαιτέρω µείωση των εκποµπών σε επίπεδο 

σηµαντικά χαµηλότερο από τους ενδιάµεσους στόχους που προσδιορίζονται στις ανωτέρω 

παραγράφους α) και β), ιδίως όσον αφορά τις εκποµπές κατά την περίοδο 2012-2014. Εάν η 

Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ανάγκη µείωσης 

των στρεβλώσεων ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά λόγω των µεταβατικών µέτρων, 

κρίνει ότι τα σχέδια αυτά δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων αυτών, ενηµερώνει τη 

Βουλγαρία. Εντός του επόµενου τριµήνου, η Βουλγαρία γνωστοποιεί τα µέτρα που έχει 

λάβει για την επίτευξη των στόχων αυτών. Εάν, στη συνέχεια, η Επιτροπή, κατόπιν 

διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, κρίνει ότι τα εν λόγω µέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη 

των στόχων αυτών, κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης 

ΕΚ. 
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Προσάρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 

Κατάλογος εγκαταστάσεων µεταποίησης γάλακτος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ, 

που µνηµονεύεται στο Κεφάλαιο 4, Τµήµα Β, παράγραφος α), του Παραρτήµατος VI 

 

αριθ. αριθ. κτην. Ονοµασία και διεύθυνση της 

εγκατάστασης 

Τοποθεσία των 

εγκαταστάσεων 

Περιοχή Blagoevgrad – αριθ. 1 

1 BG 0112004 "Matand" EOOD 

gr. Pernik 

ul. "Lenin" 111  

s. Eleshnitsa 

Περιοχή Burgas – αριθ. 2 

2 BG 0212013 ET "Marsi-Mincho Bakalov" 

gr. Burgas 

j.k. "Vazrajdane" bl. 1 

Burgas 

j.k. "Pobeda" 

ul. "Baykal" 9 

3 BG 0212027 DZZD "Mlechen svyat" 

gr. Burgas 

j.k. "Izgrev" 

ul. "Malchika" 3 

s. Debelt 

ul. "Indje voyvoda" 5 

obl. Burgaska 
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4 BG 0212028 "Vester" OOD 

gr. Burgas 

ul. "Fotinov" 36 

s. Sigmen 

5 BG 0212047 "Complektstroy" EOOD 

gr. Burgas 

ul. "Aleksandar Stamboliiski" 17 

s. Veselie 

Περιοχή Vidin – αριθ. 5 

6 BG 0512025 "El Bi Bulgarikum" EAD 

gr. Vidin 

gr. Vidin 

Yujna promishlena zona 

Περιοχή Vratsa – αριθ. 06 

7 BG 0612010 "Hadjiiski i familiya" EOOD 

s. Gradeshnitsa 

s. Gradeshnitsa 

8 BG 0612027 "Mlechen ray 99" EOOD 

gr. Vratsa 

j.k. "Dabnika" bl. 48 ap. 3 

gr. Vratsa 

j.k. Bistrets 

Stopanski dvor 

9 BG 0612035 ET "Nivego" 

s. Chiren 

s. Chiren 
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Περιοχή Gabrovo – αριθ. 7 

10 BG 0712001 "Ben Invest" OOD 

s. Kostenkovtsi  

obsht. Gabrovo 

s. Kostenkovtsi  

obsht. Gabrovo 

 

11 BG 0712002 "Shipka 97" AD 

gr. Gabrovo  

ul. "V. Levski" 2 

gr. Gabrovo 

ul. "V. Levski" 2 

 

12 BG 0712003 "Elvi" OOD 

s. Velkovtsi  

obsht. Gabrovo 

s. Velkovtsi  

obsht. Gabrovo 

13 BG 0712008 "Milkieks" OOD 

gr. Sevlievo  

j.k. "d-r Atanas Moskov" 

gr. Sevlievo 

j.k. "Atanas Moskov" 

 

Περιοχή Dobrich – αριθ. 8  

14 BG 0812002 "AVITA" OOD 

gr. Sofia 

ul. "20-ti April" 6 

s. Tsarichino 
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15 BG 0812008 "Roles 2000" OOD 

gr. Varna 

ul. "Tsar Ivan Shishman" 13 

s. Kardam 

 

16 BG 0812019 "Filipopolis" OOD 

gr. Plovdiv 

ul. "Hristo Danov" 2 

s. Jeglartsi 

 

17 BG 0812029 "AKURAT – MLECHNA 

PROMISHLENOST" OOD 

gr. Sofia 

ul. "Baba Vida 2" 

gr. Dobrich 

j.k. "Riltsi" 

18 BG 0812030 "FAMA" AD 

gr. Varna 

ul. "Evlogi Georgiev" 23 

gr. Dobrich 

bul. "Dobrudja" 2 

 

Περιοχή Kardjali – αριθ. 9  

19 BG 0912004 ET "Rado" 

s. Byal izvor 

s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

Περιοχή Kiustendil – αριθ. 10  

20 BG 1012012 "Galkom" OOD 

gr. Dupnitsa 

gr. Dupnitsa 

ul. "Venelin" 57 

21 BG 1012008 ET "Nikolay Kolev" 

s. Konyavo 

s. Konyavo 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 66 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

Περιοχή Lovech – αριθ. 11 

22 BG 1112001 "Prima Lakta" Ltd. 

gr. Lovech 

ul. "Troyansko shose" 1 

gr. Lovech 

ul. "Troyansko shose" 

 

23 BG 1112004 "Mlekoprodukt" OOD 

gr. Lovech 

s. Goran 

 

24 BG 1112008 "Plod" AD 

gr. Apriltsi 

gr. Apriltsi 

 

25 BG 1112012 "Stilos" OOD 

gr. Dupnitsa 

ul. "Batenberg" 64 

s. Lesidren 

 

Περιοχή Pazardjik – αριθ. 13 

26 BG 1312011 "Eko-F" EAD 

gr. Sofia 

ul. "Stara planina" 34 

s. Karabunar 

 

27 BG 1312015 "Mevgal Bulgaria" EOOD 

gr. Velingrad 

gr. Velingrad 

j.k. "Industrialen" 

28 BG 1312022 ET "Palmite-Vesela Popova" 

gr. Plovdiv 

ul. "Koprivkite" 23 

gr. Strelcha 

ul. "Osvobojdenie" 17 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 67 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

Περιοχή Pleven – αριθ. 15 

29 BG 1512003 "Mandra 1" EOOD 

gr. Obnova 

s. Tranchovitsa  

 

30 BG 1512006 "Mandra" OOD 

s. Obnova 

s. Obnova  

 

31 BG 1512008 ET "Viola" 

s. Koynare 

gr. Koynare  

ul. "Hristo Botev" 16 

32 BG 1512010 ΕΤ "Militsa Lazarova - 90" 

gr. Slavyanovo 

gr. Slavyanovo  

ul. "Asen Zlatarev" 2 

Περιοχή Plovdiv – αριθ. 16  

33 BG 1612009 ET "D.Madjarov" 

gr. Plovdiv 

gr. Stamboliiski-mandra 

 

34 BG 1612013 ET "Polidey - EI" 

gr. Karlovo 

s. Domlyan 

 

35 BG 1612017 "Snep" OOD 

gr. Rakovski 

gr. Rakovski 

ul. "F.Stanislavov" 57 

36 BG 1612020 ET "Bor -Chvor" 

s. Dalbok izvor 

s. Dalbok izvor 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 68 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

37 BG 1612023 "Vanela" OOD 

gr. Plovdiv 

bul. "Bulgaria" 170 

s. Tsarimir 

38 BG 1612024 SD "Kostovi - EMK" 

gr. Saedinenie 

gr. Saedinenie 

 

39 BG 1612039 "Topolovo-Agrokomers" OOD 

gr. Sofia 

z.k. Dianabad, bl.20 

s. Topolovo 

Stopanski dvor 

40 BG 1612040 "Mlechni produkti" OOD 

gr. Plovdiv 

s. Manole 

 

Περιοχή Razgrad – αριθ. 17  

41 BG 1712002 ET "Rosver" 

gr. Tsar Kaloyan 

ul. "Ivan Vazov" 4 

gr. Tsar Kaloyan 

ul. "Sofia" 41 

 

42 BG 1712010 "Bulagrotreyd" OOD 

gr. Ruse 

ul. "Elin Pelin" 15A 

s. Juper 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 69 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

43 BG 1712020 ET "Prelest-Sevim Ahmed" 

s. Podayva 

ul. "Struma" 12 

s. Lavino 

Stopanski dvor 

 

44 BG 1712042 ET "Madar" 

s. Madrevo 

ul. "Han Kubrat" 65 

s. Terter 

Stopanski dvor 

 

Περιοχή Ruse – αριθ. 18  

45 BG 1812002 "Laktis-Byala" AD 

gr. Byala 

gr. Byala 

ul. "Stefan Stambolov" 75 

46 BG 1812005 ET "DAV" 

gr. Ruse 

ul. "6-ti Septemvri" 43 

gr. Vetovo 

 

47 BG 1812022 ZKPU "Tetovo" 

s. Tetovo 

s. Tetovo 

ul. "Tsar Osvoboditel" 5 

48 BG 1812011 ET "Georgi Bojinov-Gogo" 

s. Nikolovo 

s. Nikolovo 

 

Περιοχή Silistra – αριθ. 19 

49 BG 1912004 ET "Merone-Hristo Kunev" 

gr. Silistra  

bul. "Makedonia" 150 

gr. Alfatar 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 70 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

50 BG 1912013 "JOSI" OOD 

gr. Sofia 

ul. "Hadji Dimitar" 142 vh.A 

s. Chernolik 

 

51 BG 1912024 "Buldeks" OOD 

gr. Silistra 

ul. "D.Donchev" 6 

s. Belitsa 

 

Περιοχή Sliven – αριθ. 20  

52 BG 2012007 "Delta lakt" OOD 

gr. Stara Zagora 

ul. "Tsar Kaloyan" 20 

s. Stoil Voyvoda 

 

53 BG 2012020 "Yotovi" OOD 

gr. Sliven 

j.k. Rechitsa 

ul. "Kosharite" 12 

gr. Sliven 

j.k. Rechitsa 

 

54 BG 2012022 "Bratya Zafirovi" OOD  

gr. Sliven 

ul. "Treti mart" 7 

gr. Sliven 

Industrialna zona Zapad 

 

55 BG 2012030 "Agroprodukt" OOD 

gr. Sliven 

ul. "Oreshak" 24 

s. Dragodanovo 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 71 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

56 BG 2012036 "Minchevi" OOD 

s. Korten 

obl. Sliven 

s. Korten 

obl. Sliven 

 

Περιοχή Smolyan – αριθ. 21  

57 BG 2112001 "Belev" EOOD 

gr. Smolyan 

gr. Smolyan 

ul. "Trakiya" 15 

58 BG 2112021 "Rossi" EOOD 

gr. Dospat 

gr. Dospat 

 

59 BG 2112018 ET "Rosen Atanasov-Komers"  

s. Kutela 

s. Kutela 

 

60 BG 2112023 ET "Iliyan Isakov" 

s. Trigrad 

s. Trigrad 

obsht. Devin 

Περιοχή πόλης Σόφιας - αριθ. 22 

61 BG 2212001 "Danon – Serdika" AD  

gr. Sofia 

ul. "Ohridsko ezero" 3 

ul. "Ohridsko ezero" 3 

 

62 BG 2212002 "Formalat" EOOD 

s. G.Lozen  

ul. "Saedinenie" 132 

s. G. Lozen  

ul. "Saedinenie" 132 

63 BG 2212009 "Serdika-94" OOD 

j.k. Jeleznitsa 

j.k. Jeleznitsa 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 72 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

64 BG 2212022 "Megle - MJ" OOD 

ul. "Probuda" 14 

ul. "Probuda" 12-14 

 

65 BG 2212023 "EL BI BULGARIKUM" EAD  

gr. Sofia 

ul. "Saborna" 9 

ul. "Malashevska" 12A 

 

Περιοχή επαρχίας Σόφιας - αριθ. 23  

66 BG 2312013 ET "Dobrev" 

s. Dragushinovo 

s. Dragushinovo 

 

67 BG 2312016 AD "Bovis" 

s. Trudovets 

s. Trudovets 

 

68 BG 2312026 "Dyado Liben" OOD 

gr. Sofia 

ul. "Hubcha" 2 

gr. Koprivshtitsa 

bul. "H.Nencho Palaveev" 

137 

69 BG 2312033 "Balkan Spetsial" OOD 

gr. Sofia 

s. Gorna Malina 

 

70 BG 2312002 ET "Danim" 

gr. Elin Pelin 

gr. Elin Pelin 

bul. "Vitosha" 18A 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 73 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

Περιοχή Stara Zagora – No 24  

71 BG 2412019 "Dekada" OOD 

gr. Stara Zagora 

bul. "Ruski" 41 et.3 ap.9 

s. Elhovo 

 

72 BG 2412023 Agricultural Institute 

gr. Stara Zagora 

gr. Stara Zagora 

 

73 BG 2412033 "Gospodinovi" OOD 

gr. Stara Zagora 

pl. "Beroe" 1 ap.21 

s. Julievo 

 

Περιοχή Targovishte – αριθ. 25 

74 BG 2512004 "PIP Trade" OOD 

gr. Sofia 

ul. "Baba Vida" 2 

s. Davidovo 

 

75 BG 2512006 "Hadad" OOD 

s. Makariopolsko 

s. Makariopolsko 

 

76 BG 2512016 "Milktreyd-BG" OOD 

gr. Sofia 

obsht. "Studentska" 58-A-115 

s. Saedinenie  

obl. Targovishte 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 74 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

77 BG 2512017 "YU E S - Komers" OOD 

gr. Opaka 

s. Golyamo Gradishte 

ul. "Rakovski" 2 

Περιοχή Yambol – αριθ. 28  

78 BG 2812002 "Arachievi" OOD 

gr. Elhovo 

ul. "Bakalov" 19 

s. Kirilovo 

79 BG 2812003 "Balgarski jogurt" OOD 

s. Ravda 

 

s. Veselinovo 

Kompleks "Ekaterina" 

 

80 BG 2812025 "Sakarela" OOD 

gr. Yambol 

ul. "Hr. Botev" 24-B-15 

gr. Yambol 

ul. "Preslav" 269 

 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 75 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

 

Κατάλογος των εγκαταστάσεων µεταποίησης τόσον γάλακτος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της ΕΕ όσον και γάλακτος που δεν ανταποκρίνεται σε αυτές, 

που µνηµονεύεται στο Κεφάλαιο 4, Τµήµα Β, παράγραφοι α) και γ), 

του Παραρτήµατος VI 

 

αριθ. αριθ. κτην. Ονοµασία και διεύθυνση της 

εγκατάστασης 

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων 

Περιοχή Veliko Tarnovo – No 4 

1 BG 0412002 "Sofbiolayf-BG" OOD 

gr. Svishtov 

gr. Svishtov 

ul. "33-ti svishtovski polk." 67 

 

2 BG 0412009 "Milki-luks" OOD 

gr. Plovdiv 

 

s. Byala Cherkva 

 

3 BG 0412010 "Bi Si Si Handel" OOD 

gr. Elena 

gr. Elena 

ul. "Treti mart" 19 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 76 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

Περιοχή Vratsa – αριθ. 6  

4 BG 0612012 ET "Zorov -97" 

gr. Vratsa  

j.k. Kulata  

ul. "Palkovitsa" 7 

 

Vrachanski balkan, mestnost 

"Parshevitsa" 

Περιοχή Dobrich – αριθ. 8  

5 BG 0812009 "Serdika - 90" AD 

gr. Dobrich 

gr. Dobrich 

ul. "25 septemvri" 100 

 

Περιοχή Lovech – αριθ. 11 

6 BG 1112006 "Kondov Ekoproduktsiya" OOD 

gr. Sofia 

 

s. Staro selo 

 

Περιοχή Plovdiv – αριθ. 16  

7 BG 1612001 "OMK" 

gr. Sofia 

gr. Plovdiv 

bul. "Dunav" 3 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 77 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

8 BG 1612002 "Shipka 99" OOD 

gr. Parvomay 

 

gr. Parvomay 

 

9 BG 1612037 "Filipopolis-RK" OOD 

gr. Plovdiv 

gr. Plovdiv 

j.k. "Proslav"  

ul. "Prosveta" 2A 

 

10 BG 1612041 "Elit-95" EOOD 

s. Dalbok izvor 

 

s. Dalbok izvor 

 

Περιοχή Ruse – αριθ. 18 

11 BG 1812003 "Sirma Prista" AD 

gr. Ruse 

gr. Ruse 

bul. "3-ti mart" 1 

 

Περιοχή Sliven – αριθ. 20  

12 BG 2012006 "Mlechen pat" AD 

gr. Sofia 

ul. "Vasil Levski" 109 

 

gr. Nova Zagora 

j.k. Industrialen 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 78 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

13 BG 2012009 "Vangard" OOD 

gr. Sliven 

ul. "Al. Stamboliiski" 1 

 

s. Jelyo voyvoda 

obl. Sliven 

 

14 BG 2012019 "Hemus milk komers" OOD 

gr. Sliven 

ul. "Neofit Rilski" 3a 

 

gr. Sliven 

Industrialna zona Zapad  

j.k. 10 

 

15 BG 2012042 "Tirbul" EAD 

gr. Sliven 

 

"Tirbul" EAD 

gr. Sliven 

Περιοχή Stara Zagora – No 24  

16 BG 2412005 "Markeli" AD 

gr. Stara Zagora  

ul. "Sv.Kn.Boris" 67 et.3 ap.6 

 

gr. Kazanlak 

j.k. Industrialen 

 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα VI/el 79 

 

MD 60/9/04 REV 9 
(AC 60/2/04 REV 2) 

 

Περιοχή Targovishte – αριθ. 25 

17 BG 2512001 "Mladost -2002" OOD 

gr. Targovishte 

gr. Targovishte 

bul. "29-ti yanuari" 7 

 

18 BG 2512020 "Mizia-Milk" OOD 

gr. Targovishte 

ul. "Rodopi" 5 

 

gr. Targovishte 

Industrialna zona 

 

Περιοχή Haskovo – αριθ. 26  

19 BG 2612047 "Balgarsko sirene" OOD 

gr. Harmanli 

ul. "Gotse Delchev" 1 

 

gr. Haskovo 

bul. "Saedinenie" 94 

Περιοχή Yambol – αριθ. 28  

20 BG 2812022 "Karil i Tanya" OOD 

gr. Yambol 

gr. Yambol 

ul. "Graf Ignatiev" 189 

 

 

 

________________________ 

 


