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AA2005/ACT/Iarscríbhinn VI/ga 1 

 

MD 65/8/04 REV 8 
(AC 65/1/04 REV 1) 

 

IARSCRÍBHINN VI 

 

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 19 den Ionstraim Aontachais: 

bearta idirthréimhseacha, an Bhulgáir 

 

1. SAORGHLUAISEACHT DAOINE 

 

An Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh 

 

 

31968 R 1612: Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 1968 

maidir le saorghluaiseacht oibrithe laistigh den Chomhphobal (IO L 257, 19.10.1968, lch. 2), mar 

atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29.4.2004 

(IO L 158, 30.4.2004, lch. 77); 

 

31996 L 0071: Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 

maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1); 
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MD 65/8/04 REV 8 
(AC 65/1/04 REV 1) 

 

32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

29 Aibreán 2004 maidir le ceart shaoránagh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh chun gluaiseacht 

agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát, ag leasú Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus ag 

aisghairm Threoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 

75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77). 

 

1. I dtaca le saorghluaiseacht oibrithe agus saoirse seirbhísí a sholáthar lena mbaineann 

gluaiseacht shealadach oibrithe mar atá sainithe in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE idir an 

Bhulgáir, ar thaobh amháin, agus gach ceann de na Ballstáit láithreacha ar an taobh eile, ní bheidh 

feidhm go hiomlán ag Airteagal 39 agus ag an gcéad mhír d’Airteagal 49 de Chonradh CE ach 

amháin faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos i míreanna 2 go 14. 

 

2. De mhaolú ar Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus go dtí deireadh na 

tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, cuirfidh na Ballstáit láithreacha i bhfeidhm bearta 

náisiúnta, nó bearta a thig ó shocruithe déthaobhacha, a rialaíonn rochtain ar a margaí saothair ag 

náisiúnaigh na Bulgáire. Féadfaidh na Ballstáit láithreacha leanúint de bhearta den sórt sin a chur i 

bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse cúig bliana tar éis dháta an aontachais. 
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(AC 65/1/04 REV 1) 

 

Náisiúnaigh na Bulgáire atá ag obair go dleathach ar dháta an aontachais i mBallstát láithreach arna 

ligean isteach ar mhargadh saothair de chuid an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse 12 mí nó níos faide 

gan briseadh, tairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ach ní thairbheoidh 

siad de rochtain ar mhargadh saothair de chuid Ballstáit eile a chuireann bearta náisiúnta i 

bhfeidhm. 

 

Náisiúnaigh na Bulgáire arna ligean isteach ar mhargadh saothair de chuid Ballstáit láithrigh tar éis 

an aontachais ar feadh tréimhse 12 mí nó níos faide gan briseadh, tairbheoidh siad freisin de na 

cearta céanna. 

 

Scoirfidh náisiúnaigh na Bulgáire atá luaite sa dara fomhír agus sa tríú fomhír thuas de thairbhiú de 

na cearta atá cuimsithe sna fomhíreanna sin má fhágann siad go deonach margadh saothair an 

Bhallstáit láithrigh i dtrácht. 

 

Náisiúnaigh na Bulgáire atá ag obair go dleathach i mBallstát láithreach ar dháta an aontachais nó i 

rith tréimhse ina gcuirtear bearta náisiúnta i bhfeidhm, arna ligean isteach ar mhargadh saothair an 

Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is lú ná 12 mí, ní thairbheoidh siad de na cearta sin. 

 

3. Roimh dheireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, déanfaidh an 

Chomhairle oibriú na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos i mír 2 a athbhreithniú ar 

bhonn tuarascála ón gCoimisiún. 
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Tráth chríochnú an athbhreithnithe sin, agus tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse dhá bhliain 

tar éis dháta an aontachais, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fógra don Choimisiún á rá cé acu an 

leanfaidh siad de bhearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a chur i 

bhfeidhm nó an gcuirfidh siad Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i bhfeidhm 

feasta. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) 

Uimh. 1612/68. 

 

4. Arna iarraidh sin don Bhulgáir, féadfar athbhreithniú amháin eile a dhéanamh. Beidh feidhm 

ag an nós imeachta dá dtagraítear i mír 3 agus críochnófar é laistigh de shé mhí ón iarraidh a fháil 

ón mBulgáir. 

 

5. Ballstát a dhéanann bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a 

choimeád ar bun ag deireadh na tréimhse cúig bliana atá sonraithe i mír 2, féadfaidh sé, i gcás ina 

dtarlóidh suaitheadh tromchúiseach ar a mhargadh saothair nó ina mbeidh bagairt dá leithéid agus 

tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, leanúint de na bearta sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh 

na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag 

Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68. 

 

6. I rith na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais, na Ballstáit ina bhfuil feidhm ag 

Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i leith náisiúnaigh na Bulgáire, de bhua 

mhír 3, mhír 4 nó mhír 5, agus atá ag eisiúint ceadanna oibre do náisiúnaigh na Bulgáire chun 

críocha faireacháin i rith na tréimhse sin, déanfaidh siad amhlaidh go huathoibríoch. 
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7. Na Ballstáit ina bhfuil feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i leith 

náisiúnaigh na Bulgáire, de bhua mhír 3, mhír 4 nó mhír 5, féadfaidh siad dul ar iontaoibh na 

nósanna imeachta atá leagtha amach sna fomhíreanna thíos go dtí deireadh na tréimhse seacht 

mbliana tar éis dháta an aontachais. 

 

Nuair a tharlaíonn suaitheadh ar mhargadh saothair ceann de na Ballstáit dá dtagraítear sa chéad 

fhomhír a d’fhéadfadh dochar tromchúiseach a dhéanamh don chaighdeán maireachtála nó don 

leibhéal fostaíochta i réigiún nó i ngairm áirithe, nó nuair a dhéanann Ballstát suaitheadh den sórt 

sin a thuar, cuirfidh an Ballstát sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus 

déanfaidh sé na sonraí uile ábhartha a sholáthar dóibh. Ar bhonn na faisnéise sin, féadfaidh an 

Ballstát sin a iarraidh ar an gCoimisiún a dhearbhú go ndéanfar Airteagail 1 go 6 de 

Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a fhionraí go hiomlán nó go páirteach, d’fhonn an staid sa réigiún 

nó sa ghairm sin a athbhunú ina gnáthriocht. Tráth nach déanaí ná dhá sheachtain tar éis iarraidh 

den sórt sin a fháil, glacfaidh an Coimisiún cinneadh ar an bhfionraí agus ar a tréimhse agus a raon 

feidhme agus cuirfidh sé an Chomhairle ar an eolas faoin gcinneadh sin. Féadfaidh aon Bhallstát, 

laistigh de dhá sheachtain ó dháta an chinnidh ón gCoimisiún, a iarraidh ar an gComhairle an 

cinneadh a neamhniú nó a leasú. Gníomhóidh an Chomhairle ar iarraidh den sórt sin trí thromlach 

cáilithe laistigh de dhá sheachtain. 

 

I gcásanna práinneacha agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dá dtagraítear sa chéad fhomhír cur i 

bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a fhionraí agus fógra réasúnaithe 

ex-post a thabhairt don Choimisiún ina dhiaidh sin. 
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8. Fad atá cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 ar fionraí de 

bhua mhíreanna 2 go 5 agus 7 thuas, beidh feidhm ag Airteagal 23 de Threoir 2004/38/CE sa 

Bhulgáir i leith náisiúnaigh na mBallstát láithreach, agus sna Ballstáit láithreacha i leith náisiúnaigh 

na Bulgáire, faoi na coinníollacha seo a leanas, a mhéad a bhaineann leis an gceart atá ag baill de 

theaghlaigh oibrithe gabháil le fostaíocht: 

 

– céile an oibrí agus a sliochtaigh atá faoi bhun 21 bliain d'aois nó atá ina gcleithiúnaithe agus a 

bhfuil cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí ar chríoch Ballstáit ar dháta an 

aontachais, beidh acu, tráth an aontachais, rochtain láithreach ar mhargadh saothair an 

Bhallstáit sin. Níl feidhm aige seo maidir le baill de theaghlach oibrí arna ligean isteach ar 

mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is lú ná 12 mí; 

 

– céile an oibrí agus a sliochtaigh atá faoi bhun 21 bliain d'aois nó atá ina gcleithiúnaithe agus a 

bhfuil cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí ar chríoch Ballstáit ó dháta is déanaí 

ná dáta an aontachais ach i rith na tréimhse ina gcuirtear i bhfeidhm na forálacha 

idirthréimhseacha atá leagtha síos thuas, beidh rochtain acu ar mhargadh saothair an Bhallstáit 

i dtrácht a thúisce a bheidh cónaí orthu sa Bhallstát i dtrácht ar feadh ocht mí dhéag ar a 

laghad nó ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, cibé acu is túisce. 
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MD 65/8/04 REV 8 
(AC 65/1/04 REV 1) 

 

Beidh na forálacha seo gan dochar do bhearta níos fabhraí, bíodh siad ina mbearta náisiúnta nó ina 

mbearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha. 

 

9. Sa mhéid nach bhféadfar na forálacha sin de Threoir 2004/38/CE a athghabhann forálacha de 

Threoir 68/360/CEE 1 a dhealú ó na forálacha sin de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a gcuirtear 

siar a gcur i bhfeidhm de bhun mhíreanna 2 go 5 agus 7 agus 8, féadfaidh an Bhulgáir agus na 

Ballstáit láithreacha maolú ar na forálacha sin a mhéad is gá chun míreanna 2 go 5 agus 7 agus 8 a 

chur i bhfeidhm. 

 

10. Aon uair a chuireann na Ballstáit láithreacha bearta náisiúnta nó bearta a thig ó 

chomhaontuithe déthaobhacha i bhfeidhm de bhua na mbeart idirthréimhseach atá leagtha síos 

thuas, féadfaidh an Bhulgáir bearta coibhéiseacha a choimeád i bhfeidhm i leith náisiúnaigh an 

Bhallstáit nó na mBallstát i dtrácht. 

                                                 
1 Treoir 68/360/CEE ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 1968 maidir le srianta a dhíothú 

ar ghluaiseacht agus cónaí sa Chomhphobal d'oibrithe ó na Ballstáit agus dá dteaghlaigh 
(IO L 257, 19.10.1968, lch. 13). Treoir mar atá arna leasú go deireanach le hIonstraim 
Aontachais 2003 (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33) agus arna haisghairm le héifeacht ón 
30 Aibreán 2006 le Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(IO L 158, 30.4.2004, lch. 77). 
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11. Má fhionraíonn aon cheann de na Ballstáit láithreacha cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de 

Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68, féadfaidh an Bhulgáir dul ar iontaoibh na nósanna imeachta atá 

leagtha síos i mír 7 i leith na Rómáine. I rith aon tréimhse den sórt sin, ceadanna oibre arna 

n-eisiúint ag an mBulgáir do náisiúnaigh na Rómáine chun críocha faireacháin, eiseofar go 

huathoibríoch iad. 

 

12. Féadfaidh aon Bhallstát láithreach, agus bearta náisiúnta á gcur i bhfeidhm aige i gcomhréir le 

míreanna 2 go 5 agus 7 go 9, saorghluaiseacht is mó ná mar a bheidh ann ar dháta an aontachais, 

lena n-áirítear rochtain iomlán ar mhargadh an tsaothair, a thabhairt isteach faoin dlí náisiúnta. Ón 

tríú bliain tar éis dháta an aontachais, féadfaidh aon Bhallstát láithreach a chuireann bearta náisiúnta 

i bhfeidhm a chinneadh tráth ar bith Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a chur 

i bhfeidhm ina n-ionad. Cuirfear an Coimisiún ar an eolas faoi aon chinneadh den sórt sin. 
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MD 65/8/04 REV 8 
(AC 65/1/04 REV 1) 

 

13. Chun díriú ar shuaitheadh tromchúiseach, nó chun díriú ar bhagairt den sórt sin, in earnálacha 

sonracha íogaire seirbhíse ar a margaí saothair a d'fhéadfadh teacht chun cinn i réigiúin áirithe de 

dhroim soláthair thrasnáisiúnta seirbhísí, mar atá sainithe in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE, agus 

fad a dhéanfaidh siad bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a chur i 

bhfeidhm, de bhua na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach thuas, maidir le 

saorghluaiseacht oibrithe na Bulgáire, féadfaidh an Ghearmáin agus an Ostair maolú ar an gcéad 

mhír d’Airteagal 39 de Chonradh CE, tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, d’fhonn teorainn a 

chur, i gcomhthéacs seirbhísí a sholáthar ag cuideachtaí arna mbunú sa Bhulgáir, le gluaiseacht 

shealadach oibrithe a bhfuil a gceart gabháil le hobair sa Ghearmáin agus san Ostair faoi réir beart 

náisiúnta. 

 

Is mar a leanas atá liosta na n-earnálacha seirbhíse a d’fhéadfaí a fholú leis an maolú seo: 

 

– sa Ghearmáin: 

 

Earnáil Cód NACE *, mura sonraítear a mhalairt 

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí 

gaolmhara 

45.1 go 4; 

Gníomhaíochtaí atá liostaithe san 

Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE 

Glantachán tionsclaíoch 74.70 Glantachán tionsclaíoch 

Seirbhísí eile 74.87 Gníomhaíochtaí maisitheoirí istigh 

amháin 
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– san Ostair: 

 

Earnáil Cód NACE *, mura sonraítear a mhalairt 

 
Gníomhaíochtaí seirbhíse 

gairneoireachta 

01.41  

Cloch a ghearradh, a dheilbhiú agus a 

chríochnú 

26.7 

Struchtúir mhiotail agus codanna díobh a 

mhonarú 

28.11  

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí 

gaolmhara 

45.1 go 4; 

Gníomhaíochtaí atá liostaithe san 

Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE 

Gníomhaíochtaí slándála 74.60 

Glantachán tionsclaíoch 74.70  

Altranas tí 85.14 

Obair shóisialta agus gníomhaíochtaí 

gan chóiríocht 

85.32  

 

                                                 
* NACE: feic 31990 R 3037: Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle an 9 Deireadh 

Fómhair 1990 maidir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal 
Eorpach (IO L 293, 24.10.1990, lch. 1). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le 
32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 
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A mhéad a mhaolaíonn an Ghearmáin nó an Ostair ar an gcéad mhír d’Airteagal 49 de Chonradh 

CE i gcomhréir leis na fomhíreanna roimhe seo, féadfaidh an Bhulgáir, tar éis fógra a thabhairt don 

Choimisiún, bearta coibhéiseacha a ghlacadh. 

 

Ní leanfaidh ón mír seo a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha do ghluaiseacht shealadach 

oibrithe i gcomhthéacs soláthair thrasnáisiúnta seirbhísí idir an Ghearmáin nó an Ostair agus an 

Bhulgáir ná na coinníollacha atá ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais. 

 

14. Ní leanfaidh ó mhíreanna 2 go 5 agus 7 go 12 a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha 

rochtana do náisiúnaigh na Bulgáire ar mhargaí saothair na mBallstát láithreach ná na coinníollacha 

atá ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais. 

 

D'ainneoin chur i bhfeidhm na bhforálacha atá leagtha síos i míreanna 1 go 13, i rith aon tréimhse 

ina gcuirfear i bhfeidhm bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha, 

tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fabhar d’oibrithe is náisiúnaigh de chuid na mBallstát seachas 

oibrithe is náisiúnaigh de chuid tríú tíortha i dtaca le rochtain ar a margadh saothair. 
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Oibrithe imirceacha Bulgáracha agus a dteaghlaigh a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair go 

dleathach i mBallstát eile nó oibrithe imirceacha ó Bhallstáit eile agus a dteaghlaigh a bhfuil cónaí 

orthu agus atá ag obair go dleathach sa Bhulgáir, ní chuirfear cóir níos sriantaí orthu ná mar a 

chuirtear ar oibrithe imirceacha agus a dteaghlaigh ó thríú tíortha a bhfuil cónaí orthu agus atá ag 

obair sa Bhallstát sin nó sa Bhulgáir faoi seach. Ina theannta sin, agus prionsabal an fhabhair 

Chomhphobail á chur i bhfeidhm, ní chuirfear cóir níos fabhraí ar oibrithe imirceacha ó thríú tíortha 

a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair sa Bhulgáir ná mar a chuirtear ar náisiúnaigh na Bulgáire. 

 

 

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

 

2. SAOIRSE CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR 

 

 

31997 L 0009: Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Márta 1997 

maidir le scéimeanna cúitimh d'infheisteoirí (IO L 84, 26.3.1997, lch. 22). 
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De mhaolú ar Airteagal 4(1) de Threoir 97/9/CE, ní bheidh feidhm ag an íosleibhéal cúitimh sa 

Bhulgáir go dtí an 31 Nollaig 2009. Áiritheoidh an Bhulgáir go ndéanfaidh a scéim chúitimh 

d'infheisteoirí foráil maidir le cumhdach nach lú ná EUR 12 000 ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 

31 Nollaig 2007 agus do chumhdach nach lú ná EUR 15 000 ón 1 Eanáir 2008 go dtí an 

31 Nollaig 2009. 

 

I rith na hidirthréimhse, coinneoidh na Ballstáit eile an ceart acu féin cosc a chur le brainse de 

ghnólacht Bhulgárach infheistíochta atá bunaithe ar a gcríocha oibriú mura mbeidh, agus go dtí go 

mbeidh, an brainse sin tar éis dul isteach i scéim chúitimh d'infheisteoirí laistigh de chríocha an 

Bhallstáit i dtrácht atá aitheanta go hoifigiúil d'fhonn an difear idir an leibhéal Bulgárach cúitimh 

agus an t-íosleibhéal dá dtagraítear in Airteagal 4(1) de Threoir 97/9/CE a chumhdach. 
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3. SAORGHLUAISEACHT CHAIPITIL 

 

An Conradh ar an Aontas Eorpach 

 

An Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh 

 

 

1. Na srianta atá leagtha síos ina reachtaíocht atá ann tráth sínithe an Chonartha Aontachais i 

dtaca le sealúchas talún le haghaidh áiteanna tánaisteacha cónaithe a fháil a mhéad a 

bhaineann le náisiúnaigh de chuid na mBallstát nó de chuid na Stát is páirtithe sa Chomhaontú 

ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (CLEE) nach bhfuil cónaí orthu sa Bhulgáir agus le 

daoine dlítheanacha arna bhfoirmiú i gcomhréir le dlíthe Ballstáit eile nó Stát CLEE, 

féadfaidh an Bhulgáir iad a choimeád ar bun, d'ainneoin na n-oibleagáidí faoi na Conarthaí ar 

a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe, ar feadh cúig bliana ó dháta an aontachais. 

 

Náisiúnaigh de chuid na mBallstát agus náisiúnaigh de chuid na Stát is páirtithe sa 

Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a bhfuil cónaí orthu go dleathach sa 

Bhulgáir, ní bheidh siad faoi réir fhorálacha na fomhíre sin roimhe seo ná aon rialacha agus 

nósanna imeachta eile seachas rialacha agus nósanna imeachta a bhfuil náisiúnaigh na 

Bulgáire faoina réir. 
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2. Na srianta atá leagtha síos ina reachtaíocht atá ann tráth sínithe an Chonartha Aontachais i 

dtaca le talamh talmhaíochta, foraoiseacha agus talamh foraoiseachta a fháil a mhéad a 

bhaineann le náisiúnaigh de chuid Ballstáit eile nó de chuid na Stát is páirtithe sa Chomhaontú 

ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus le daoine dlítheanacha arna bhfoirmiú i gcomhréir 

le dlíthe Ballstáit eile nó Stát CLEE, féadfaidh an Bhulgáir iad a choimeád ar bun, d'ainneoin 

na n-oibleagáidí faoi na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe, ar feadh seacht 

mbliana ó dháta an aontachais. Ní fhéadfar i gcás ar bith cóir is lú fabhar a chur ar náisiúnach 

de chuid Ballstáit i leith talamh talmhaíochta, foraoiseacha agus talamh foraoiseachta a fháil 

ná mar a chuirtear air ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais ná cóir níos sriantaí a chur air 

ná ar náisiúnach tríú tír. 

 

Feirmeoirí féinfhostaithe is náisiúnaigh de chuid Ballstáit eile ar mian leo iad féin a bhunú 

agus cónaí a bheith orthu go dleathach sa Bhulgáir, ní bheidh siad faoi réir fhorálacha na 

fomhíre sin roimhe seo ná aon nósanna imeachta seachas nósanna imeachta a bhfuil 

náisiúnaigh na Bulgáire faoina réir. 

 

 Déanfar athbhreithniú ginearálta ar na bearta idirthréimhseacha sin sa tríú bliain tar éis dháta 

an aontachais. Chuige sin, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil don Chomhairle. Féadfaidh an 

Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, a chinneadh an idirthréimhse 

atá sonraithe sa chéad fhomhír a ghiorrú nó deireadh a chur léi. 
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4. TALMHAÍOCHT 

 

A. REACHTAÍOCHT TALMHAÍOCHTA 

 

31997 R 2597 Rialachán (CE) Uimh. 2597/97 ón gComhairle an 18 Nollaig 1997 ag leagan síos 

rialacha breise maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mbainne agus táirgí bainne lena n-ól 

(IO L 351, 23.12.1997, lch. 13), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 31999 R 1602: Rialachán (CE) Uimh. 1602/1999 ón gComhairle an 19.7.1999 (IO L 189, 

22.7.1999, lch. 43). 

 

De mhaolú ar Airteagal 3(1)(b) agus (c) de Rialachán (CE) Uimh. 2597/97, ní bheidh feidhm go dtí 

an 30 Aibreán 2009 ag na ceanglais a bhaineann le cion saille maidir le bainne le hól arna 

tháirgeadh sa Bhulgáir sa mhéid go bhféadfar bainne a bhfuil cion saille 3% (m/m) aige a mhargú 

mar fhíorbhainne agus bainne a bhfuil cion saille 2% (m/m) aige a mhargú mar bhainne 

leathbhearrtha. Ní fhéadfar bainne le hól nach gcomhlíonann na ceanglais a bhaineann le cion saille 

a mhargú ach amháin sa Bhulgáir nó féadfar é a onnmhairiú go tríú tíortha. 
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B. REACHTAÍOCHT TRÉIDLIACHTA AGUS FÍTEASLÁINTÍOCHTA 

 

 

32004 R 0853: Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

29 Aibreán 2004 ag leagan síos rialacha sonracha sláinteachais do bhia de thionscnamh ainmhíoch 

(IO L 139, 30.4.2004, lch. 55). 

 

(a) Go dtí an 31 Nollaig 2009, féadfaidh na bunaíochtaí próiseála bainne atá liostaithe i 

gCaibidlí I agus II den Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo seachadtaí bainne 

amh a fháil nach gcomhlíonann na ceanglais in Iarscríbhinn III, Roinn IX, Caibidil I, 

fochaibidlí II agus III de Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 nó nár láimhsíodh i gcomhréir leis 

na ceanglais sin, ar chuntar go mbeidh na feirmeacha óna seachadfar an bainne luaite ar 

liosta arna choimeád ar bun ag na húdaráis Bhulgáracha chun na críche sin. 

 

(b) Fad a thairbheoidh na bunaíochtaí dá dtagraítear i mír (a) thuas d’fhorálacha na míre sin, ní 

chuirfear táirgí de thionscnamh na mbunaíochtaí sin ach ar an margadh intíre amháin nó ní 

úsáidfear iad ach amháin do phróiseáil bhreise i mbunaíochtaí sa Bhulgáir atá folaithe freisin 

le forálacha mhír (a), gan spleáchas don dáta margaíochta. Ní foláir marc sainaitheanta a 

bheith ar na táirgí sin a bheidh éagsúil leis an marc dá bhforáiltear in Airteagal 5 de 

Rialachán (CE) Uimh. 853/2004. 
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(c) Go dtí an 31 Nollaig 2009, féadfaidh na bunaíochtaí atá liostaithe i gCaibidil II den 

Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo bainne comhlíontach AE agus bainne 

neamhchomhlíontach AE a phróiseáil ar línte leithleacha táirgeachta. Sa chomhthéacs seo, 

tuigtear bainne neamhchomhlíontach AE mar an mbainne dá dtagraítear i mír (a). Ní foláir 

do bhunaíochtaí den sórt sin ceanglais AE do bhunaíochtaí a chomhlíonadh go hiomlán, lena 

n-áirítear na prionsabail Anailíse Guaise agus Pointe Chriticiúil Rialaithe (AGPCR) (dá 

dtagraítear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 852/20041 ) agus ní foláir dóibh a 

gcumas a léiriú na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh go hiomlán, lena n-áirítear a 

línte ábhartha táirgeachta a ainmniú: 

 

 na bearta uile is gá a ghlacadh chun nósanna imeachta intí a chomhlíonadh go cuí do 

dheighilt bainne ag tosú ón mbailiú go dtí céim an táirge chríochnaithigh, lena n-áirítear 

conairí chun bainne a bhailiú, stóráil agus cóireáil leithleach do bhainne comhlíontach 

AE agus do bhainne neamhchomhlíontach AE, pacáistiú agus lipéadú sonrach táirgí atá 

bunaithe ar bhainne neamhchomhlíontach AE mar aon le stóráil leithleach táirgí den sórt 

sin, 

 

 nós imeachta a bhunú chun inaimsitheacht amhábhar a áirithiú, lena n-áirítear an 

fhianaise dhoiciméid is gá ar ghluaiseachtaí táirgí agus cuntasaíocht do tháirgí agus 

réiteach amhábhar comhlíontach agus neamhchomhlíontach leis na haicmí táirgí arna 

dtáirgeadh, 

                                                 
1 Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.4.2004, lch. 1). 
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 an bainne amh go léir a chur faoi chóireáil teasa ag teocht 71,7°C ar a laghad ar feadh 

15 soicind, agus 

 

 gach beart is cuí a ghlacadh chun a áirithiú nach n-úsáidtear na marcanna sainaitheanta 

go calaoiseach. 

 

I dtaca leis na húdaráis Bhulgáracha: 

 

 áiritheoidh siad go ndéanfaidh oibreoir nó bainisteoir gach bunaíochta na bearta uile is 

gá chun gur féidir na nósanna imeachta intí a chomhlíonadh go cuí chun bainne a 

dheighilt; 

 

 déanfaidh siad tástálacha agus rialuithe gan foláireamh maidir le comhlíonadh deighilte 

bainne; agus 

 

 déanfaidh siad tástálacha i saotharlanna formheasta ar na táirgí amha agus críochnaithe 

go léir chun a fhíorú go gcomhlíonann siad na ceanglais d'Iarscríbhinn III, Roinn IX, 

Caibidil II, a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004, lena n-áirítear na critéir 

mhicribhitheolaíocha le haghaidh táirgí atá bunaithe ar bhainne. 
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 Ní fhéadfar an bainne agus/ná na táirgí atá bunaithe ar bhainne de thionscnamh línte 

leithleacha táirgeachta ina bpróiseáiltear bainne amh neamhchomhlíontach AE i 

mbunaíochtaí arna bhformheas ag AE a chur ar an margadh ach amháin faoi réir na 

gcoinníollacha atá leagtha síos i mír (b). Táirgí atá bunaithe ar bhainne amh comhlíontach 

arna bpróiseáil ar líne leithleach táirgeachta i mbunaíocht arna liostáil i gCaibidil II den 

Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo, féadfar iad a mhargú mar tháirgí 

comhlíontacha fad a choimeádfar ar bun na coinníollacha uile a bhaineann le línte 

táirgeachta a dheighilt. 

 

(d) Ní dheonófar tacaíocht faoi Theideal I, Caibidlí II agus III, amach ó Airteagal 11 de, agus 

faoi Theideal II de Rialachán (CE) Uimh. 1255/1999 ón gComhairle 1 do bhainne agus do 

tháirgí bainne arna dtáirgeadh faoi na forálacha dá dtagraítear i mír (c) ach amháin má tá 

orthu an marc sainaitheanta ubhchruthach dá dtagraítear in Iarscríbhinn II, Roinn I, de 

Rialachán (CE) Uimh. 853/2004. 

 

(e) Áiritheoidh an Bhulgáir go gcomhlíonfar de réir a chéile na ceanglais dá dtagraítear i mír (a) 

agus déanfaidh sí tuarascálacha bliantúla a thíolacadh don Choimisiún maidir leis an dul 

chun cinn arna dhéanamh in uasghrádú na bhfeirmeacha déiríochta agus an chórais bhailithe 

bainne. Áiritheoidh an Bhulgáir go gcomhlíonfar na ceanglais sin go hiomlán faoin 

31 Nollaig 2009. 

                                                 
1 Rialachán (CE) Uimh. 1255/1999 ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le 

comheagraíocht an mhargaidh i mbainne agus táirgí bainne (IO L 160, 26.6.1999, lch. 48). 
Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 186/2004 ón gCoimisiún 
(IO L 29, 3.2.2004, lch. 6). 
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(f) I gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 58 de Rialachán (CE) 

Uimh. 178/2002 1, féadfaidh an Coimisiún an Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn 

seo a thabhairt suas chun dáta roimh an aontachas agus go dtí an 31 Nollaig 2009, agus sa 

chomhthéacs sin féadfaidh sé bunaíochtaí leithleacha a chur léi nó a scriosadh, i bhfianaise 

an dul chun cinn arna dhéanamh maidir le heasnaimh atá ann a cheartú agus i bhfianaise 

thoradh an phróisis faireacháin. 

 

Féadfar rialacha mionsonraithe cur chun feidhme a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós 

imeachta dá dtagraítear in Airteagal 58 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, chun oibriú 

rianúil an chórais idirthréimhsigh thuas a áirithiú. 

                                                 
1 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

28 Eanáir 2002 ag leagan síos phrionsabail agus cheanglais ghinearálta dhlí an bhia, ag bunú 
an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia agus ag leagan síos nósanna imeachta i gcúrsaí 
sábháilteachta bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le 
Rialachán (CE) Uimh. 1642/2003 (IO L 245, 29.9.2003, lch. 4). 
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5. BEARTAS IOMPAIR 

 

1. 31993 R 3118: Rialachán (CEE) Uimh. 3118/93 ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 

ag leagan síos na gcoinníollacha faoina bhféadfaidh carraeirí neamhchónaitheacha seirbhísí 

náisiúnta iompair tharlaithe de bhóthar a oibriú laistigh de Bhallstát (IO L 279, 12.11.1993, lch. 1), 

mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32002 R 0484: Rialachán (CE) Uimh. 484/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 1.3.2002 (IO L 76, 19.3.2002, lch. 1). 

 

(a) De mhaolú ar Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 3118/93 agus go dtí deireadh an tríú 

bliain tar éis dháta an aontachais, eisiafar carraeirí arna mbunú sa Bhulgáir ó sheirbhísí 

náisiúnta tarlaithe de bhóthar a oibriú sna Ballstáit eile agus eisiafar carraeirí arna mbunú sna 

Ballstáit eile ó sheirbhísí náisiúnta tarlaithe de bhóthar a oibriú sa Bhulgáir. 
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(b) Roimh dheireadh an tríú bliain tar éis dháta an aontachais, tabharfaidh Ballstáit fógra don 

Choimisiún á rá cé acu an bhfadóidh siad an tréimhse sin ar feadh dhá bhliain ar a mhéid nó 

an gcuirfidh siad Airteagal 1 den Rialachán i bhfeidhm go hiomlán feasta. Cheal fógra den 

sórt sin, beidh feidhm ag Airteagal 1 den Rialachán. Carraeirí arna mbunú sna Ballstáit sin ina 

bhfuil feidhm ag Airteagal 1 den Rialachán, is iad amháin a fhéadfaidh seirbhísí tarlaithe 

náisiúnta de bhóthar a oibriú sna Ballstáit eile sin ina bhfuil feidhm freisin ag Airteagal 1 den 

Rialachán. 

 

(c) Na Ballstáit ina bhfuil feidhm, de bhua mhír (b) thuas, ag Airteagal 1 den Rialachán, 

féadfaidh siad dul ar iontaoibh an nós imeachta atá leagtha amach thíos go dtí deireadh an 

chúigiú bliain tar éis dháta an aontachais. 

 

Nuair a tharlaíonn suaitheadh tromchúiseach ar mhargadh náisiúnta de chuid Ballstáit dá 

dtagraítear san fhomhír sin roimhe seo nó ar chodanna de de bharr cabatáiste nó arna ghéarú 

aige, ar nós farasbairr thromchúisigh soláthair thar éileamh nó baol do chobhsaíocht 

airgeadais nó do mharthanas líon suntasach gnóthas tarlaithe de bhóthar, cuirfidh an Ballstát 

sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus déanfaidh sé na sonraí uile 

ábhartha a sholáthar dóibh. Ar bhonn na faisnéise sin, féadfaidh an Ballstát a iarraidh ar an 

gCoimisiún cur i bhfeidhm Airteagal 1 den Rialachán a fhionraí go hiomlán nó go páirteach, 

d'fhonn an staid a athbhunú ina gnáthriocht. 
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Scrúdóidh an Coimisiún an staid ar bhonn na sonraí arna soláthar ag an mBallstát i dtrácht 

agus cinnfidh sé laistigh de mhí ón iarraidh a fháil an gá bearta coimirce a ghlacadh. Beidh 

feidhm ag an nós imeachta atá leagtha síos sa dara fomhír, sa tríú fomhír agus sa cheathrú 

fomhír de mhír 3 agus i míreanna 4, 5 agus 6 d'Airteagal 7 den Rialachán. 

 

I gcásanna práinneacha agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dá dtagraítear sa chéad fhomhír 

thuas cur i bhfeidhm Airteagal 1 den Rialachán a fhionraí agus fógra réasúnaithe ex-post a 

thabhairt don Choimisiún ina dhiaidh sin. 

 

(d) Fad nach gcuirfear Airteagal 1 den Rialachán i bhfeidhm de bhua mhíreanna (a) agus (b) 

thuas, féadfaidh Ballstáit rochtain ar a seirbhísí náisiúnta tarlaithe de bhóthar a rialú trí 

údaruithe cabatáiste a mhalartú go comhleanúnach ar bhonn comhaontuithe déthaobhacha. 

Féadfaidh caoi an léirscaoilte iomláin a bheith san áireamh. 

 

(e) Ní fhéadfaidh rochtain níos sriantaí ar sheirbhísí náisiúnta tarlaithe de bhóthar ná mar atá ann 

ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais leanúint ó éifeacht míreanna (a) go (c) a chur i 

bhfeidhm. 
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2. 31996 L 0026: Treoir 96/26/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1996 maidir le ligean isteach 

do ghairm an oibreora tharlaithe de bhóthar agus an oibreora iompair phaisinéirí de bhóthar agus le 

dioplómaí, teastais agus cruthúnais eile ar cháilíochtaí foirmiúla a aithint go frithpháirteach chun 

feidhmiú na saoirse bunaíochta in oibríochtaí iompair náisiúnta agus idirnáisiúnta a éascú do na 

hoibreoirí sin (IO L 124, 23.5.1996, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32004 L 0066: Treoir 2004/66/CE ón gComhairle an 26.4.2004 (IO L 168, 1.5.2004, lch. 35). 

 

Ní bheidh feidhm sa Bhulgáir go dtí an 31 Nollaig 2010 ag Airteagal 3(3)(c) de Threoir 96/26/CE 

maidir le gnóthais iompair a ghabhann go heisiach d’oibríochtaí iompair intíre tarlaithe agus 

paisinéirí de bhóthar. 

 

Sroichfidh an caipiteal atá ar fáil agus na cúlchistí de chuid na ngnóthas sin de réir a chéile na rátaí 

íosta atá leagtha síos san Airteagal sin i gcomhréir leis an amchlár seo a leanas: 

 

– faoin 1 Eanáir 2007, ní foláir don ghnóthas caipiteal atá ar fáil agus cúlchistí EUR 5 850 ar a 

laghad a bheith aige in aghaidh na chéad fheithicle agus EUR 3 250 ar a laghad in aghaidh 

gach feithicle breise; 

 

– faoin 1 Eanáir 2008, ní foláir don ghnóthas caipiteal atá ar fáil agus cúlchistí EUR 6 750 ar a 

laghad a bheith aige in aghaidh na chéad fheithicle agus EUR 3 750 ar a laghad in aghaidh 

gach feithicle breise; 
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– faoin 1 Eanáir 2009, ní foláir don ghnóthas caipiteal atá ar fáil agus cúlchistí EUR 7 650 ar a 

laghad a bheith aige in aghaidh na chéad fheithicle agus EUR 4 250 ar a laghad in aghaidh 

gach feithicle breise; 

 

– faoin 1 Eanáir 2010, ní foláir don ghnóthas caipiteal atá ar fáil agus cúlchistí EUR 8 550 ar a 

laghad a bheith aige in aghaidh na chéad fheithicle agus EUR 4 750 ar a laghad in aghaidh 

gach feithicle breise. 

 

3. 31996 L 0053: Treoir 96/53/CE ón gComhairle an 25 Iúil 1996 ag leagan síos toisí údaraithe 

uasta sa trácht náisiúnta agus idirnáisiúnta agus meáchan údaraithe uasta sa trácht idirnáisiúnta le 

haghaidh feithiclí bóthair áirithe ag gluaiseacht laistigh den Chomhphobal (IO L 235, 17.9.1996, 

lch. 59), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32002 L 0007: Treoir 2002/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18.2.2002 

(IO L 67, 9.3.2002, lch. 47). 

 

De mhaolú ar Airteagal 3(1) de Threoir 96/53/CE, ní fhéadfaidh feithiclí a chomhlíonann na 

luachanna teorantacha d’aicmí 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 agus 3.5.1 atá sonraithe in Iarscríbhínn I a 

ghabhann leis an Treoir sin na codanna neamh-uasghrádaithe de ghréasán bóithre na Bulgáire a 

úsáid go dtí an 31 Nollaig 2013 ach amháin má chomhlíonann siad teorainneacha Bulgáracha ar 

ualach acastóirí. 
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Amhail ó dháta an aontachais, ní fhéadfar aon srianta a fhorchur ar fheithiclí a chomhlíonann 

ceanglais Threoir 96/53/CE na príomhbhealaí idirthurais a úsáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn I 

a ghabhann le Cinneadh Uimh. 1692/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

23 Iúil 1996 maidir le treoirlínte Comhphobail le haghaidh an gréasán traseorpach iompair a 

fhorbairt1. 

 

Cloífidh an Bhulgáir leis an amchlár atá leagtha amach sna táblaí thíos le haghaidh a gréasán 

príomhbhóithre a uasghrádú. Áiritheoidh aon infheistíochtaí sa bhonneagar lena ngabhann úsáid 

cistí ó bhuiséad an Chomhphobail go ndéanfar na hartairí a thógáil nó a uasghrádú go dtí cumas 

ualachiompartha de 11,5 tona in aghaidh an acastóra. 

 

De réir mar a chríochnófar an t-uasghrádú, déanfar gréasán bóithre na Bulgáire, lena n-áirítear an 

gréasán mar atá in Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh Uimh. 1692/96/CE, a oscailt go 

comhleanúnach d'fheithiclí sa trácht idirnáisiúnta a chomhlíonann luachanna teorantacha na 

Treorach. Chun críocha luchtú agus díluchtú, nuair is féidir sin go teicniúil, ceadófar codanna 

neamh-uasghrádaithe den ghréasán bóithre tánaisteacha a úsáid i rith na hidirthréimhse ar fad. 

 

Amhail ó dháta an aontachais, ní bheidh na feithiclí uile sa trácht idirnáisiúnta atá feistithe le córas 

aerchrochta agus a chomhlíonann luachanna teorantacha Threoir 96/53/CE faoi réir aon mhuirear 

sealadach breise ar ghréasán iomlán iompair bhóithre na Bulgáire. 

                                                 
1 IO L 228, 9.9.1996, lch. 1. Cinneadh mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh 

Uimh. 884/2004/CE (IO L 167, 30.4.2004, lch. 1). 
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Déanfar muirir shealadacha breise a thobhach ar dhóigh neamh-idirdhealaitheach ar úsáid na 

gcodanna neamh-uasghrádaithe den ghréasán ag feithiclí sa trácht idirnáisiúnta nach bhfuil feistithe 

le córas aerchrochta agus a chomhlíonann luachanna teorantacha na Treorach. Beidh an córas 

gearrtha muirear trédhearcach agus ní chuirfidh íocaíocht na muirear sin ualach míchuí riaracháin 

nó moill mhíchuí ar an úsáidire ná ní leanfaidh ó íocaíocht na muirear sin seiceáil chórasach ar 

theorainneacha ualach acastóra ag an teorainn. Áiritheofar forghníomhú teorainneacha ualach 

acastóra ar dhóigh neamh-idirdhealaitheach ar fud na críche agus beidh sé éifeachtúil freisin i ndáil 

le feithiclí arna gclárú sa Bhulgáir. 
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Clár uasghrádaithe bóithre (km) 

Tábla 1 

N BÓTHAR CUID FAID 
/KM 

AR 
OSCAILT 
DO 
THRÁCHT 

BEART 

1 2 3 4 5 6 

1 I-5/E-85/ GABROVO - SHIPKA 18 2014 TÓGÁIL NUA 
2 I-5/E-85/ KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA) 18 2008 TÓGÁIL NUA 
  FO-IOMLÁN 36   

      

3 I-6 SÓIFIA - PIRDOP 56 2009 ATHSHLÁNÚ 
4 I-7 SILISTRA - SHUMEN 88 2011 ATHSHLÁNÚ 
5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 ATÓGÁIL 
  FO-IOMLÁN 136   

6 І-9 /Е-87/ TEORAINN NA RÓMÁINE - BALCHIK 60 2009 ATHSHLÁNÚ 
7 II-12 VIDIN - TEORAINN NA SEIRBIA AGUS 

MHONTAINÉAGRO 
26 2008 ATÓGÁIL 

8 II-14 VIDIN - KULA - TEORAINN NA SEIRBIA AGUS 
MHONTAINÉAGRO 

42 2009 ATÓGÁIL 

9 II-18 CUARBHÓTHAR SHÓIFIA - STUA THUAIDH 24 2014 TÓGÁIL NUA 
10 II-19 SIMITLI - GOTSE DELCHEV - TEORAINN NA 

GRÉIGE 
91 2008 ATHSHLÁNÚ 

11 II-29 DOBRICH - VARNA 21 2010 ATHSHLÁNÚ 
12 II-35 LOVECH - KARNARE 28 2011 ATÓGÁIL 
13 II-53 SLIVEN - YAMBOL 25 2010 ATHSHLÁNÚ 
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14 II-55 GURKOVO - NOVA ZAGORA 26 2010 ATHSHLÁNÚ 
15 II-55 NOVA ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 ATHSHLÁNÚ 
  FO-IOMLÁN 107   

16 II-57 STARA ZAGORA - RADNEVO 42 2010 ATHSHLÁNÚ 
17 II-62 KYUSTENDIL - DUPNITSA 26 2011 ATÓGÁIL 
18 II-63 PERNIK - TEORAINN NA SEIRBIA AGUS 

MHONTAINÉAGRO 
20 2010 ATÓGÁIL 

19 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 44 2012 ATÓGÁIL 
20 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 19 2011 ATÓGÁIL 
  FO-IOMLÁN 63   

21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 ATHSHLÁNÚ 
22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLYAN 72 2014 ATÓGÁIL 
23 II-98 BURGAS - MALKO TARNOVO 64 2014 ATÓGÁIL 
24 III-197 GOTSE DELCHEV - SMOLYAN 87 2013 ATÓGÁIL 
25 III-198 GOTSE DELCHEV- TEORAINN IAR-

PHOBLACHT IÚGSLAVACH NA MACADÓINE 
95 2013 ATÓGÁIL 

26 III-534 ELENA - NOVA ZAGORA 52 2012 ATÓGÁIL 
27 III-534 NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 ATÓGÁIL 
  FO-IOMLÁN 105   
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28 III-601 KYUSTENDIL - TEORAINN IAR-PHOBLACHT 
IÚGSLAVACH NA MACADÓINE 

27 2011 TÓGÁIL NUA 

29 III-622 KYUSTENDIL - TEORAINN IAR-PHOBLACHT 
IÚGSLAVACH NA MACADÓINE 

31 2013 TÓGÁIL NUA 

30 III-865 SMOLYAN - MADAN 15 2011 ATÓGÁIL 
31 III-867 SMOLYAN - KARDJALI 69 2014 ATÓGÁIL 
32 III-868 SEACHBHÓTHAR SMOLYAN 40 2012 TÓGÁIL NUA 
33 IV-410068 SIMITLI - TEORAINN IAR-PHOBLACHT 

IÚGSLAVACH NA MACADÓINE 
28 2009 TÓGÁIL NUA 

34  SEACHBHÓTHAR PLOVDIV 4 2014 TÓGÁIL NUA 
 A1 MÓTARBHEALACH "TRAKIA" - STARA 

ZAGORA - KARNOBAT 
   

35  MÍR 2 33 2010 TÓGÁIL NUA 
36  MÍR 3 37 2011 TÓGÁIL NUA 
37  MÍR 4 48 2014 TÓGÁIL NUA 
  FO-IOMLÁN 118   

  IOMLÁN 1598   
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Tábla 2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BEART    

ATHSHLÁNÚ 91 116 114 88 81 40 0 

ATÓGÁIL 26 42 68 88 96 182 258 

TÓGÁIL NUA 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. CÁNACHAS 

 

1. 31977 L 0388: Séú Treoir 77/388/CEE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1977 maidir le 

comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cánacha láimhdeachais - Comhchóras cánach 

breisluacha: aonbhonn measúnachta (IO L 145, 13.6.1977, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach 

le: 

 

– 32004 L 0066: Treoir 2004/66/CE ón gComhairle an 26.4.2004 (IO L 168, 1.5.2004, lch. 35). 
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D'fhonn Airteagal 28(3)(b) de Threoir 77/388/CEE a chur i bhfeidhm, féadfaidh an Bhulgáir 

díolúine ó cháin bhreisluacha a choimeád ar bun maidir le hiompar idirnáisiúnta paisinéirí dá 

dtagraítear i bpointe 17 d'Iarscríbhinn F a ghabhann leis an Treoir go dtí go gcomhallfar an 

coinníoll atá leagtha amach in Airteagal 28(4) den Treoir nó fad a chuireann aon cheann de na 

Ballstáit láithreacha an díolúine chéanna i bhfeidhm, cibé acu is túisce. 

 

2. 31992 L 0079: Treoir 92/79/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le 

cánacha ar thoitíní a chomhfogasú (IO L 316, 31.10.1992, lch. 8), mar atá arna leasú go deireanach 

le: 

 

– 32003 L 0117: Treoir 2003/117/CE ón gComhairle an 5.12.2003 (IO L 333, 20.12.2003, 

lch. 49). 

 

De mhaolú ar Airteagal 2(1) de Threoir 92/79/CEE, féadfaidh an Bhulgáir cur i bhfeidhm na 

dleachta máil foriomláine íosta ar an bpraghas miondíola (lena n-áirítear gach cáin) do thoitíní san 

aicme phraghais is mó éileamh a chur siar go dtí an 31 Nollaig 2009, ar chuntar go ndéanfaidh an 

Bhulgáir a rátaí dleachta máil a choigeartú de réir a chéile i rith na tréimhse sin ionsar an dleacht 

mháil fhoriomlán íosta dá bhforáiltear sa Treoir. 
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Gan dochar d'Airteagal 8 de Threoir 92/12/CEE ón gComhairle an 25 Feabhra 1992 maidir leis na 

socruithe ginearálta do tháirgí atá faoi réir dleachta máil agus maidir le táirgí den sórt sin a shealbhú 

agus a bhogadh agus faireachán a dhéanamh orthu 1, agus tar éis an Coimisiún a chur ar an eolas, 

féadfaidh Ballstáit, fad atá feidhm ag an díolúine thuas, na teorainneacha cainníochtúla céanna a 

choimeád ar bun do thoitíní a fhéadtar a bhreith isteach ina gcríocha ón mBulgáir gan breis dleachta 

máil a íoc is a chuirtear i bhfeidhm ar allmhairí ó thríú tíortha. Féadfaidh Ballstáit a bhaineann leas 

as an gcaoi seo na seiceálacha is gá a dhéanamh ar chuntar nach ndéanfaidh na seiceálacha sin 

difear d’oibriú cuí an mhargaidh inmheánaigh. 

 

 

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

 

3. 32003 L 0049: Treoir 2003/49/CE ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir leis an gcóras 

coiteann cánachais is infheidhme ar íocaíochtaí úis agus ríchíosa arna ndéanamh idir cuideachtaí 

comhlachaithe Ballstát éagsúil (IO L 157, 26.6.2003, lch. 49), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32004 L 0076: Treoir 2004/76/CE ón gComhairle an 29.4.2004 (IO L 157, 30.4.2004, 

lch. 106). 

                                                 
1 IO L 76, 23.3.1992, lch. 1. Treoir mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) 

Uimh. 807/2003 an 14.4.2003 (IO L 122, 16.5.2003, lch. 36). 
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Údarófar don Bhulgáir gan forálacha Airteagal 1 de Threoir 2003/49/CE a chur i bhfeidhm go dtí an 

31 Nollaig 2014. I rith na hidirthréimhse sin, an ráta cánach ar íocaíochtaí úis agus ríchíosa arna 

ndéanamh chuig cuideachta chomhlachaithe de chuid Ballstáit eile nó chuig buanbhunaíocht is de 

chuid cuideachta chomhlachaithe Ballstáit agus atá suite i mBallstát eile, ní rachaidh sé thar 10% go 

dtí an 31 Nollaig 2010 agus ní rachaidh sé thar 5% sna blianta ina dhiaidh sin go dtí an 

31 Nollaig 2014. 

 

4. 32003 L 0096: Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 ag 

athstruchtúrú an chreata Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar 

leictreachas (IO L 283, 31.10.2003, lch. 51), mar atá arna leasú go deireanach le: 
 

– 32004 L 0075: Treoir 2004/75/CE ón gComhairle an 29.4.2004 (IO L 157, 30.4.2004, 

lch. 100). 
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(a) De mhaolú ar Airteagal 7 de Threoir 2003/96/CE, féadfaidh an Bhulgáir na hidirthréimhsí seo 

a leanas a chur i bhfeidhm: 

 

 – go dtí an 1 Eanáir 2011 chun an leibhéal náisiúnta cánachais ar pheitreal gan luaidhe 

arna úsáid mar thiomántán a choigeartú go dtí íosleibhéal EUR 359 in aghaidh 1 000 l. 

Ní bheidh an ráta éifeachtúil cánach arna chur i bhfeidhm ar pheitreal gan luaidhe arna 

úsáid mar thiomántán níos lú ná EUR 323 in aghaidh 1 000 l amhail ón 1 Eanáir 2008, 

 

 – go dtí an 1 Eanáir 2010 chun an leibhéal náisiúnta cánachais ar ola gháis agus ceirisín 

arna n-úsáid mar thiomántán a choigeartú go dtí íosleibhéal EUR 302 in aghaidh 1 000 l 

agus go dtí an 1 Eanáir 2013 chun íosleibhéal EUR 330 in aghaidh 1 000 l a 

shroicheadh. Ní bheidh an ráta éifeachtúil cánach arna chur i bhfeidhm ar ola gháis 

agus ceirisín arna n-úsáid mar thiomántán níos lú ná EUR 274 in aghaidh 1 000 l amhail 

ón 1 Eanáir 2008. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 9 de Threoir 2003/96/CE, féadfaidh an Bhulgáir na hidirthréimhsí seo 

a leanas a chur i bhfeidhm: 

 

 – go dtí an 1 Eanáir 2010 chun an leibhéal náisiúnta cánachais ar ghual agus cóic arna 

n-úsáid chun críocha téimh cheantair a choigeartú go dtí na híosleibhéil chánachais atá 

leagtha síos in Iarscríbhinn I, Tábla C, 
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 – go dtí an 1 Eanáir 2009 chun an leibhéal náisiúnta cánachais ar ghual agus cóic arna 

n-úsáid chun críocha seachas téamh ceantair a choigeartú go dtí na híosleibhéil 

chánachais atá leagtha síos in Iarscríbhinn I, Tábla C. 

 

 Ní bheidh na rátaí éifeachtúla cánach arna gcur i bhfeidhm ar na táirgí fuinnimh i dtrácht níos 

lú ná 50% den íosleibhéal Comhphobail ábhartha amhail ón 1 Eanáir 2007. 

 

(c) De mhaolú ar Airteagal 10 de Threoir 2003/96/CE, féadfaidh an Bhulgáir idirthréimhse go dtí an 

1 Eanáir 2010 a chur i bhfeidhm chun na leibhéil náisiúnta cánachais ar leictreachas a 

choigeartú go dtí na híosleibhéil chánachais atá leagtha síos in Iarscríbhinn I, Tábla C. Ní 

bheidh na rátaí éifeachtúla cánach arna gcur i bhfeidhm ar leictreachas níos lú ná 50% den 

íosleibhéal Comhphobail ábhartha amhail ón 1 Eanáir 2007. 
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7. BEARTAS SÓISIALTA AGUS FOSTAÍOCHT 

 

32001 L 0037: Treoir 2001/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

5 Meitheamh 2001 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na 

mBallstát a bhaineann le monarú, tíolacadh agus díol táirgí tobac (IO L 194, 18.7.2001, lch. 26). 

 

De mhaolú ar Airteagal 3 de Threoir 2001/37/CE, is é an 1 Eanáir 2011 dáta infheidhmeachta an 

uasmhéid tarra do thoitíní arna monarú agus arna margú laistigh de chríoch na Bulgáire. I rith na 

hidirthréimhse: 

 

– ní dhéanfar toitíní arna monarú sa Bhulgáir ar mó a n-uasmhéid tarra ná 10 mg in aghaidh an 

toitín a mhargú i mBallstáit eile; 

 

– ní dhéanfar toitíní arna monarú sa Bhulgáir ar mó a n-uasmhéid tarra ná 13 mg in aghaidh an 

toitín a onnmhairiú go tríú tíortha; déanfar an teorainn sin a laghdú go 12 mg ón 

1 Eanáir 2008 agus go 11 mg ón 1 Eanáir 2010; 

 

– déanfaidh an Bhulgáir faisnéis arna tabhairt suas chun dáta go tráthrialta a sholáthar don 

Choimisiún maidir leis an amchlár agus na bearta arna nglacadh chun a áirithiú go 

gcomhlíonfar an Treoir. 
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8. FUINNEAMH 

 

31968 L 0414:Treoir 68/414/CEE ón gComhairle an 20 Nollaig 1968 ag forchur oibleagáide ar 

Bhallstáit CEE stoic íosta amhola agus/nó táirgí peitriliam a choinneáil (IO L 308, 23.12.1968, 

lch. 14), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 31998 L 0093: Treoir 98/93/CE ón gComhairle an 14.12.1998 (IO L 358, 31.12.1998, 

lch. 100). 

 

De mhaolú ar Airteagal 1(1) de Threoir 68/414/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir ag an íosleibhéal 

stoc de tháirgí peitriliam go dtí an 31 Nollaig 2012. Áiritheoidh an Bhulgáir go gcomhfhreagróidh a 

híosleibhéal stoc de tháirgí peitriliam, i gcás gach ceann de na haicmí táirgí peitriliam atá liostaithe 

in Airteagal 2, ar a laghad do mheántomhailt inmheánach laethúil an mhéid laethanta seo a leanas, 

mar atá sainithe in Airteagal 1(1): 

 

– 30 lá faoin 1 Eanáir 2007; 

– 40 lá faoin 31 Nollaig 2007; 

– 50 lá faoin 31 Nollaig 2008; 

– 60 lá faoin 31 Nollaig 2009; 

– 70 lá faoin 31 Nollaig 2010; 

– 80 lá faoin 31 Nollaig 2011; 

– 90 lá faoin 31 Nollaig 2012. 
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9. TEILEACHUMARSÁID AGUS TEICNEOLAÍOCHTAÍ AN EOLAIS 

 

32002 L 0022: Treoir 2002/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 

maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáidirí i dtaca le gréasáin agus seirbhísí leictreonacha 

cumarsáide (Treoir um Sheirbhís Uilíoch) (IO L 108, 24.4.2002, lch. 51). 

 

De mhaolú ar Airteagal 30(1) de Threoir 2002/22/CE, féadfaidh an Bhulgáir tabhairt isteach na 

hiniomparthachta uimhreacha a chur siar go tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2009. 

 

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

 

10. COMHSHAOL 
 
A. CÁILÍOCHT AN AEIR 
 

1. 31994 L 0063: Treoir 94/63/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

20 Nollaig 1994 maidir le rialú astaíochtaí de chomhdhúile soghalaithe orgánacha (CSO) a thig ó 

stóráil peitril agus óna dáileadh ó theirminéil go stáisiúin seirbhíse (IO L 365, 31.12.1994, lch. 24), 

mar atá arna leasú le: 

 

– 32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 



 

 
AA2005/ACT/Iarscríbhinn VI/ga 41 

 

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

 

(a) De mhaolú ar Airteagal 3 agus Iarscríbhinn I de Threoir 94/63/CE, ní bheidh feidhm sa 

Bhulgáir ag na ceanglais d'fhearais stórála atá ann ag teirminéil: 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2007 maidir le fearais stórála ag 6 teirminéal a bhfuil acu tríchur 

arna luchtú is mó ná 25 000 tona in aghaidh na bliana ach nach mó ná 50 000 tona in 

aghaidh na bliana; 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2009 maidir le fearais stórála ag 19 teirminéal a bhfuil acu tríchur 

arna luchtú nach mó ná 25 000 tona in aghaidh na bliana. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 4 agus Iarscríbhinn II de Threoir 94/63/CE, ní bheidh feidhm sa 

Bhulgáir ag na ceanglais do luchtú agus díluchtú coimeádán soghluaiste atá ann ag teirminéil: 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2007 maidir le 12 teirminéal a bhfuil acu tríchur is mó ná 

25 000 tona in aghaidh na bliana ach nach mó ná 150 000 tona in aghaidh na bliana; 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2009 maidir le 29 teirminéal a bhfuil acu tríchur nach mó ná 

25 000 tona in aghaidh na bliana. 
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(c) De mhaolú ar Airteagal 5 de Threoir 94/63/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir ag na ceanglais 

do choimeádáin shoghluaiste atá ann ag teirminéil: 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2007 maidir le 50 tancaer bóthair; 

 

 – go dtí an 31 Nollaig 2009 maidir le 466 tancaer bóthair breise. 

 

(d) De mhaolú ar Airteagal 6 agus Iarscríbhinn III de Threoir 94/63/CE, ní bheidh feidhm sa 

Bhulgáir ag na ceanglais do luchtú i bhfearais stórála atá ann ag stáisiúin seirbhíse: 

 

– go dtí an 31 Nollaig 2007 maidir le 355 stáisiún seirbhíse a bhfuil acu tríchur is mó ná 

500 m3 in aghaidh na bliana ach nach mó ná 1 000 m3 in aghaidh na bliana; 

 

– go dtí an 31 Nollaig 2009 maidir le 653 stáisiún seirbhíse a bhfuil acu tríchur nach mó 

ná 500 m3 in aghaidh na bliana. 
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2. 31999 L 0032: Treoir 1999/32/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 a bhaineann le laghdú 

ar an gcion sulfair i leachtbhreoslaí áirithe agus ag leasú Threoir 93/12/CEE (IO L 121, 11.5.1999, 

lch. 13), mar atá arna leasú le: 

 

– 32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 

 

(a) De mhaolú ar Airteagal 3(1) de Threoir 1999/32/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir go dtí an 

31 Nollaig 2011 i dtaca le húsáid áitiúil ag na ceanglais don chion sulfair de thromolaí 

breosla. I rith na hidirthréimhse sin ní rachaidh an cion sulfair thar 3,00% de réir maise. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 4(1) de Threoir 1999/32/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir go dtí an 

31 Nollaig 2009 i dtaca le húsáid áitiúil ag na ceanglais don chion sulfair d'olaí gáis. I rith na 

hidirthréimhse sin ní rachaidh an cion sulfair thar 0,20% de réir maise. 
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B. BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 

 

1. 31993 R 0259: Rialachán (CEE) Uimh. 259/93 ón gComhairle an 1 Feabhra 1993 maidir le 

loingsiú dramhaíola a mhaoirsiú agus a rialú laistigh den Chomhphobal Eorpach agus isteach ann 

agus amach as (IO L 30, 6.2.1993, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32001 R 2557: Rialachán (CE) Uimh. 2557/2001 ón gCoimisiún an 28.12.2001 (IO L 349, 

31.12.2001, lch. 1). 

 

(a) Go dtí an 31 Nollaig 2014, cuirfear in iúl do na húdaráis inniúla gach loingsiú dramhaíola lena 

hathghabháil chuig an mBulgáir atá liostaithe in Iarscríbhinn II a ghabhann le 

Rialachán (CEE) Uimh. 259/93 agus próiseálfar iad ar cothrom le hAirteagail 6, 7 agus 8 den 

Rialachán. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 7(4) de Rialachán (CEE) Uimh. 259/93, go dtí an 31 Nollaig 2009 

féadfaidh údaráis inniúla na Bulgáire, ar cothrom leis na forais agóide atá leagtha síos in 

Airteagal 4(3) den Rialachán, agóidí a dhéanamh i gcoinne loingsithe chuig an mBulgáir i 

gcás na dramhaíola seo a leanas lena hathghabháil atá liostaithe in Iarscríbhinn III. Beidh 

loingsithe den sórt sin faoi réir Airteagal 10 den Rialachán. 
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 AA. DRAMHAÍL A IOMPRAÍONN MIOTAL 

 

– AA 090 Dramhaíl agus iarmhair arsanaice 

– AA 100 Dramhaíl agus iarmhair mhearcair 

– AA 130 Licéir ó mhiotail a phicliú 

 

 AB. DRAMHAÍL A BHFUIL COMHÁBHAIR NEAMHORGÁNACHA GO PRÍOMHA 

INTI, AR FÉIDIR MIOTAIL AGUS ÁBHAIR ORGÁNACHA A BHEITH INTI 

 

 AC. DRAMHAÍL A BHFUIL COMHÁBHAIR ORGÁNACHA GO PRÍOMHA INTI, AR 

FÉIDIR MIOTAIL AGUS ÁBHAIR NEAMHORGÁNACHA A BHEITH INTI 

 

– AC 040 Slodaí peitril (gásailín) luaidhe 

– AC 050 Sreabháin theirmeacha (traschur teasa) 

– AC 060 Sreabháin hiodrálacha 

– AC 070 Sreabháin choscán  

– AC 080 Sreabháin frithreoáin 

– AC 110 Feanóil, comhábhair feanóil lena n-áirítear clóraifeanól i bhfoirm 

leachtanna agus slodaí 

– AC 120 Naftailéiní polaclóirinithe 

– AC 150 Clórafluaracarbóin 

– AC 160 Halóin 
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– AC 190 Bruth - meilteach éadrom de dheasca stialladh gluaisteán 

– AC 200 Comhdhúile orgánacha fosfair 

– AC 230 Iarmhair neamhuiscí halaiginithe nó neamh-halaiginithe driogtha a 

eascraíonn ó oibríochtaí athghabhála tuaslagóirí orgánacha 

– AC 240 Dramhaíl a eascraíonn ó hidreacarbóin halaiginithe alafatacha (ar nós 

clóraimeatán, déchlóireatáin, clóiríde vinile, clóiríde vinilidéine, 

clóiríde aillile agus eipeaclóirihidríne) a tháirgeadh 

– AC 260 Aoileach leachtach muc, faecas 

 

AD. DRAMHAÍL AR FÉIDIR COMHÁBHAIR ORGÁNACHA NÓ 

NEAMHORGÁNACHA A BHEITH INTI 

– AD 010 Dramhaíl ó tháirgí cógaisíochta a tháirgeadh agus a ullmhú 

Dramhaíl ina bhfuil aon cheann de na nithe seo a leanas, atá 

comhdhéanta de nó atá fabhtaithe aige: 

 AD 040 - Ciainídí neamhorgánacha, amach ó iarmhair a 

iompraíonn miotail lómhara i bhfoirm sholadach ina bhfuil 

rianta de chiainídí neamhorgánacha 

 AD 050 - Ciainídí orgánacha 

– AD 060 Dramhaíl olaí/uisce; meascáin hidreacarbón/uisce, eibleachtaí 
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– AD 070 Dramhaíl ó dhúigh, ruaimeanna, líocha, péinteanna, laicir, vearnais a 

tháirgeadh, a fhoirmliú agus a úsáid 

– AD 150 Ábhar orgánach a fhaightear go nádúrtha arna úsáid mar mheán 

scagtha (ar nós bithscagairí) 

– AD 160 Dramhaíl bhardasachta/tí 

 

Féadfar an tréimhse sin a fhadú go tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2012 faoin nós 

imeachta atá sainithe in Airteagal 18 de Threoir 75/442/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1975 

maidir le dramhaíl1 mar atá arna leasú le Treoir 91/156/CEE ón gComhairle 2. 

                                                 
1 IO L 194, 25.7.1975, lch. 39. Treoir mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) 

Uimh. 1882/2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 
2 IO L 78, 26.3.1991, lch. 32. 
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(c) De mhaolú ar Airteagal 7(4) de Rialachán (CEE) Uimh. 259/93, go dtí an 31 Nollaig 2009 

féadfaidh údaráis inniúla na Bulgáire, ar cothrom leis na forais agóide atá leagtha síos in 

Airteagal 4(3) den Rialachán, agóid i gcoinne loingsithe dramhaíola chuig an mBulgáir lena 

hathghabháil atá liostaithe in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán agus i gcoinne 

loingsithe dramhaíola lena hathghabháil nach bhfuil liostaithe sna hIarscríbhinní a ghabhann 

leis an Rialachán. 

 

(d) De mhaolú ar Airteagal 7(4) de Rialachán (CEE) Uimh. 259/93, déanfaidh údaráis inniúla na 

Bulgáire agóid i gcoinne loingsithe dramhaíola lena hathghabháil atá liostaithe in 

Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann leis an Rialachán agus i gcoinne loingsithe dramhaíola 

lena hathghabháil nach bhfuil liostaithe sna hIarscríbhinní sin arb é a gceann scríbe áis a 

thairbhíonn de mhaolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 96/61/CE ón gComhairle an 

24 Meán Fómhair 1996 maidir le cosc agus rialú iomlánaithe ar an truailliú 1 nó de 

Threoir 2001/80/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh 

Fómhair 2001 maidir le hastaíocht truailleán áirithe san aer ó ollghléasraí dócháin a 

theorannú 2, i rith na tréimhse ina gcuirtear an maolú sealadach i bhfeidhm maidir leis an áis 

chinn scríbe. 

                                                 
1 IO L 257, 10.10.1996, lch. 26. 
2 IO L 309, 27.11.2001, lch. 1. Treoir mar atá arna leasú go deireanach le hIonstraim 

Aontachais 2003 (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33). 
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2. 31994 L 0062: Treoir 94/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

20 Nollaig 1994 maidir le pacáistiú agus dramhaíl pacáistithe (IO L 365, 31.12.1994, lch. 10), mar 

atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32004 L 0012: Treoir 2004/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11.2.2004 

(IO L 47, 18.2.2004, lch. 26). 

 

(a) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(a) de Threoir 94/62/CE, déanfaidh an Bhulgáir an sprioc 

foriomlán athghabhála nó losctha ag gléasraí losctha dramhaíola lena ngabhann athghabháil 

fuinnimh a bhaint amach faoin 31 Nollaig 2011 i gcomhréir leis na spriocanna idirmheánacha 

seo a leanas: 

 

 – 35% de réir meáchain faoin 31 Nollaig 2006, 39% do 2007, 42% do 2008, 46% do 2009 

agus 48% do 2010. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(b) de Threoir 94/62/CE, déanfaidh an Bhulgáir an sprioc 

foriomlán athghabhála nó losctha ag gléasraí losctha dramhaíola lena ngabhann athghabháil 

fuinnimh a bhaint amach faoin 31 Nollaig 2014 i gcomhréir leis na spriocanna idirmheánacha 

seo a leanas: 

 

 – 50% de réir meáchain do 2011, 53% do 2012 agus 56% do 2013. 



 

 
AA2005/ACT/Iarscríbhinn VI/ga 50 

 

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

 

(c) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(c) de Threoir 94/62/CE, bainfidh an Bhulgáir amach an sprioc 

athchúrsála le haghaidh plaisteach faoin 31 Nollaig 2009 i gcomhréir leis na spriocanna 

idirmheánacha seo a leanas: 

 

 – 8% de réir meáchain faoin 31 Nollaig 2006, 12% do 2007 agus 14,5% do 2008. 

 

(d) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(d) de Threoir 94/62/CE, bainfidh an Bhulgáir amach an sprioc 

foriomlán athchúrsála faoin 31 Nollaig 2014 i gcomhréir leis na spriocanna idirmheánacha 

seo a leanas: 

 

 – 34% de réir meáchain faoin 31 Nollaig 2006, 38% do 2007, 42% do 2008, 45% do 

2009, 47% do 2010, 49% do 2011, 52% do 2012 agus 54,9% do 2013. 

 

(e) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(e)(i) de Threoir 94/62/CE, bainfidh an Bhulgáir amach an sprioc 

athchúrsála le haghaidh gloine faoin 31 Nollaig 2013 i gcomhréir leis na spriocanna 

idirmheánacha seo a leanas: 

 

 – 26% de réir meáchain faoin 31 Nollaig 2006, 33% do 2007, 40% do 2008, 46% do 

2009, 51% do 2010, 55% do 2011 agus 59,6% do 2012. 
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(f) De mhaolú ar Airteagal 6(1)(e)(iv) de Threoir 94/62/CE, déanfaidh an Bhulgáir an sprioc 

athchúrsála le haghaidh plaisteach, ar a n-áireofar go heisiach ábhar a dhéantar a athchúrsáil 

ar ais i bplaistigh, a bhaint amach faoin 31 Nollaig 2013 i gcomhréir leis na spriocanna 

idirmheánacha seo a leanas: 

 

 – 17% de réir meáchain do 2009, 19% do 2010, 20% do 2011 agus 22% do 2012. 

 

3. 31999 L 0031: Treoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le líonadh talún 

le dramhaíl (IO L 182, 16.7.1999, lch. 1), mar atá arna leasú le: 

 

– 32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 

 

De mhaolú ar Airteagal 5(3)(a) agus (b) agus ar Iarscríbhinn I, pointe 2, an dara fleasc, de 

Threoir 1999/31/CE agus gan dochar d'Airteagal 6(c)(ii) den Treoir agus gan dochar do 

Threoir 75/442/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1975 maidir le dramhaíl 1, ní bheidh feidhm go dtí an 

31 Nollaig 2014 maidir leis na 14 áis seo a leanas atá ann ag na ceanglais do dhramhaíl leachtach, 

chreimneach agus ocsaídeach agus i dtaca le cosc ar uisce dromchla a theacht isteach i ndramhaíl 

arna cur i líonadh talún: 

                                                 
1  IO L 194, 25.7.1975, lch. 39. Treoir mar atá arna leasú le Treoir 91/156/CEE agus mar atá 

arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 
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1. linn sloda "Polimeri", Varna, Devnya; 

2. linn chumasctha luaithrigh agus sloda "Solvay Sodi", "Deven" agus "Agropolichim", Varna, 

Devnya i mbardasacht Varna; 

3. linn luaithrigh TPP "Varna", Varna, Beloslav; 

4. linn luaithrigh "Sviloza", Veliko Tarnovo, Svishtov; 

5. TPP ag linn luaithrigh "Zaharni zavodi", Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa 

6. linn luaithrigh "Vidachim v likvidatsya", Vidin, Vidin; 

7. linn luaithrigh "Toplofikatsia-Ruse" TPP "Ruse Thoir", Ruse, Ruse; 

8. linn luaithrigh TPP "Republica", "COF-Pernik" agus "Kremikovtsi-Rudodobiv", Pernik, 

Pernik; 

9. "Toplofikatsia Pernik" agus "Solidus" - linn luaithrigh Pernik, Pernik, Pernik; 

10. linn luaithrigh TPP "Bobov dol", Kyustendil, Bobov dol; 

11. linn luaithrigh "Brikel", Stara Zagora, Galabovo; 

12. linn luaithrigh "Toplofikatsia Sliven", Sliven, Sliven; 

13. linn luaithrigh TPP "Maritsa 3", Haskovo, Dimitrovgrad; 

14. linn luaithrigh "Maritsa 3", Haskovo, Dimitrovgrad. 
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Áiritheoidh an Bhulgáir laghdú de réir a chéile den dramhaíl arna cur i líonadh talún sna 14 áis 

neamhchomhlíontach atá ann i gcomhréir leis na méideanna uasta bliantúla seo a leanas: 

 

 faoin 31 Nollaig 2006: 3 020 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2007: 3 010 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2008: 2 990 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2009: 1 978 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2010: 1 940 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2011: 1 929 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2012: 1 919 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2013: 1 159 000 tona; 

 faoin 31 Nollaig 2014: 1 039 000 tona. 

 

4. 32002 L 0096: Treoir 2002/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

27 Eanáir 2003 maidir le dramhthrealamh leictreach agus leictreonach (DTLL) (IO L 37, 13.2.2003, 

lch. 24), mar atá arna leasú le: 

 

– 32003 L 0108: Treoir 2003/108/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

8.12.2003 (IO L 345, 31.12.2003, lch. 106). 
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De mhaolú ar Airteagail 5(5) agus 7(2) de Threoir 2002/96/CE, faoin 31 Nollaig 2008 bainfidh an 

Bhulgáir amach ráta bailiúcháin leithligh de cheithre chileagram DTLL ar a laghad ar an meán in 

aghaidh an duine in aghaidh na bliana ó theaghlaigh phríobháideacha agus bainfidh sí amach an ráta 

athghábhála agus an ráta athúsáide agus athchúrsála comhpháirteanna, ábhar agus substaintí. 

 

C. CÁILÍOCHT AN UISCE 

 

31991 L 0271: Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil 

fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 

 

De mhaolú ar Airteagail 3, 4 agus 5(2) de Threoir 91/271/CEE, ní bheidh feidhm iomlán go dtí an 

31 Nollaig 2014 sa Bhulgáir ag na ceanglais do chórais bhailithe agus do chóireáil fuíolluisce 

uirbigh i gcomhréir leis an sprioc idirmheánach seo a leanas: 

 

– faoin 31 Nollaig 2010, beidh an Treoir comhlíonta do cheirtleáin ar mó coibhéis a ndaonra 

ná 10 000. 
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D. TRUAILLIÚ TIONSCLAÍOCH AGUS BAINISTÍOCHT BHAOIL 

 

1. 31996 L 0061: Treoir 96/61/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1996 maidir le cosc agus 

rialú iomlánaithe ar an truailliú (IO L 257, 10.10.1996, lch. 26), mar atá arna leasú go deireanach le: 

 

– 32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 

 

De mhaolú ar Airteagal 5(1) de Threoir 96/61/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir ag na ceanglais do 

dheonú ceadanna d'fhearais atá ann maidir leis na fearais seo a leanas go dtí an dáta atá sonraithe do 

gach fearas, a mhéad a bhaineann leis an oibleagáid na fearais sin a oibriú i gcomhréir le luachanna 

teorantacha astaíochta, paraiméadair choibhéiseacha nó bearta teicniúla arna mbunú ar na 

teicníochtaí is fearr atá ar fáil de réir Airteagal 9(3) agus (4): 

 

Go dtí an 31 Nollaig 2008: 

– "Yambolen" – Yambol (gníomhaíocht 4.1 h) 

– "Verila" – Ravno Pole (gníomhaíocht 4.1) 

– "Lakprom" – Svetovrachane (gníomhaíocht 4.1 b) 

– "Orgachim" – Ruse (gníomhaíocht 4.1 j) 

– "Neochim" – Dimitrovgrad (gníomhaíocht 4.1 b) 
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Go dtí an 31 Nollaig 2009: 

– "Eliseyna" gara Eliseyna (gníomhaíocht 2.5 a) 

 

Go dtí an 31 Nollaig 2011: 

– TPP "Ruse Thoir" – Ruse (gníomhaíocht 1.1) 

– TPP "Varna" – Varna (gníomhaíocht 1.1) 

– TPP "Bobov dol" –Sóifia (gníomhaíocht 1.1) 

– TPP "Lukoil Neftochim" – Burgas (gníomhaíocht 1.1) 

– "Lukoil Neftochim" – Burgas (gníomhaíocht 1.2) 

– "Kremikovtsi – Sóifia (gníomhaíocht 2.2) 

– "Radomir-Metali" – Radomir (gníomhaíocht 2.3 b) 

– "Solidus" – Pernik (gníomhaíocht 2.4) 

– "Berg Montana fitingi" – Montana (gníomhaíocht 2.4) 

– "Energoremont" – Kresna (gníomhaíocht 2.4) 

– "Chugunoleene" – Ihtiman (gníomhaíocht 2.4) 

– "Alkomet" – Shumen (gníomhaíocht 2.5 b) 

– "Start" – Dobrich (gníomhaíocht 2.5 b) 

– "Alukom" – Pleven (gníomhaíocht 2.5 b) 

– "Energiya" – Targovishte (gníomhaíocht 2.5 b) 

– "Uspeh" – Lukovit (gníomhaíocht 3.5) 
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– "Keramika" – Burgas (gníomhaíocht 3.5) 

– "Stroykeramika" – Mezdra (gníomhaíocht 3.5) 

– "Straldja keramika" – Straldja (gníomhaíocht 3.5) 

– "Balkankeramiks" – Novi Iskar (gníomhaíocht 3.5) 

– "Shamot" – Elin Pelin (gníomhaíocht 3.5) 

– Fearas criadóireachta – Dragovishtitza (gníomhaíocht 3.5) 

– "Fayans" – Kaspichan (gníomhaíocht 3.5) 

– "Solvay Sodi" – Devnya (gníomhaíocht 4.2 d) 

– "Polimeri" – Devnya (gníomhaíocht 4.2 c) 

– "Agropolichim" – Devnya (gníomhaíocht 4.3) 

– "Neochim" – Dimitrovgrad (gníomhaíocht 4.3) 

– "Agriya" – Plovdiv (gníomhaíocht 4.4) 

– "Balkanpharma" – Razgrad (gníomhaíocht 4.5) 

– "Biovet" – Peshtera (gníomhaíocht 4.5) 

– "Catchup-frukt" – Aitos (gníomhaíocht 6.4 b) 

– "Bulgarikum" – Burgas (gníomhaíocht 6.4 c) 

– "Serdika 90" – Dobrich (gníomhaíocht 6.4 c) 

– "Ekarisaj" – Varna (gníomhaíocht 6.5) 

– "Ekarisaj–Bert" – Burgas (gníomhaíocht 6.5). 
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Eiseofar ceadanna lánchomhordaithe chuig na fearais seo roimh an 30 Deireadh Fómhair 2007, ina 

mbeidh amchláir a bheidh ceangailteach go leithleach le haghaidh lánchomhlíonadh a ghnóthú. 

Áiritheoidh na ceadanna sin go gcomhlíonfar faoin 30 Deireadh Fómhair 2007 na prionsabail 

ghinearálta a rialaíonn oibleagáidí bunúsacha na n-oibreoirí mar atá leagtha síos in Airteagal 3 den 

Treoir. 

 

2. 32001 L 0080: Treoir 2001/80/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

23 Deireadh Fómhair 2001 maidir le hastaíochtaí truailleán áirithe san aer ó ollghléasraí dócháin a 

theorannú (IO L 309, 27.11.2001, lch. 1), mar atá arna leasú le: 

 

– 12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí - 

Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na 

Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na 

Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33). 

 

(a) De mhaolú ar Airteagal 4(3) agus cuid A d’Iarscríbhinní III, IV agus VII de 

Threoir 2001/80/CE, ní bheidh feidhm sa Bhulgáir ag na luachanna teorantacha astaíochta do 

dhé-ocsaíd sulfair agus do dheannach maidir leis na gléasraí seo a leanas go dtí an dáta atá 

sonraithe do gach aonad den ghléasra: 
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– TPP "Varna": 

– Aonad 1 go dtí an 31 Nollaig 2009 

– Aonad 2 go dtí an 31 Nollaig 2010 

– Aonad 3 go dtí an 31 Nollaig 2011 

– Aonad 4 go dtí an 31 Nollaig 2012 

– Aonad 5 go dtí an 31 Nollaig 2013 

– Aonad 6 go dtí an 31 Nollaig 2014 

 

– TPP "Bobov dol": 

– Aonad 2 go dtí an 31 Nollaig 2011 

– Aonad 3 go dtí an 31 Nollaig 2014 

 

– TPP "Ruse Thoir": 

– Aonaid 3 agus 4 go dtí an 31 Nollaig 2009 

– Aonaid 1 agus 2 go dtí an 31 Nollaig 2011 

 

– TPP ag "Lukoil Neftochim" Burgas: 

– Aonaid 2, 7, 8, 9, 10 agus 11 go dtí an 31 Nollaig 2011. 
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I rith na hidirthréimhse sin, ní rachaidh astaíochtaí dé-ocsaíde sulfair agus deannaigh ó na 

gléasraí dócháin go léir de bhun Threoir 2001/80/CE thar na huasteorainneacha 

idirmheánacha seo a leanas: 

 

– faoi 2008: 179 700 tona SO2 in aghaidh na bliana; 8 900 tona deannaigh in aghaidh na 

bliana; 

– faoi 2012: 103 000 tona SO2 in aghaidh na bliana; 6 000 tona deannaigh in aghaidh na 

bliana. 

 

(b) De mhaolú ar Airteagal 4(3) agus cuid A d’Iarscríbhinn VI de Threoir 2001/80/CE, ní bheidh 

feidhm sa Bhulgáir go dtí an 31 Nollaig 2011 ag na luachanna teorantacha astaíochta d'ocsaídí 

nítrigine maidir le hAonaid 2, 7, 8, 9, 10 agus 11 de ghléasra dócháin TPP ag "Lukoil 

Neftochim" Burgas. 

 

 I rith na hidirthréimhse sin, ní rachaidh astaíochtaí d'ocsaídí nítrigine ó na gléasraí dócháin go 

léir de bhun Threoir 2001/80/CE thar na huasteorainneacha idirmheánacha seo a leanas: 

 

– faoi 2008: 42 900 tona in aghaidh na bliana; 

– faoi 2012: 33 300 tona in aghaidh na bliana. 



 

 
AA2005/ACT/Iarscríbhinn VI/ga 61 

 

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

 

(c) Faoin 1 Eanáir 2011, tíolacfaidh an Bhulgáir don Choimisiún plean arna thabhairt suas chun 

dáta, lena n-áirítear plean infheistíochta, chun gléasraí neamhchomhlíontacha atá fágtha a 

ailíniú de réir a chéile agus céimeanna á sainiú go soiléir chun an acquis a chur i bhfeidhm. 

Áiritheoidh na pleananna sin laghdú breise ar na hastaíochtaí go dtí leibhéal atá go suntasach 

faoi bhun na spriocanna idirmheánacha atá sonraithe i míreanna (a) agus (b) thuas, go háirithe 

i gcás astaíochtaí sa tréimhse 2012 go 2014. Má mheasann an Coimisiún, ag féachaint dó go 

háirithe do na héifeachtaí comhshaoil agus don ghá atá ann saobhadh iomaíochta sa mhargadh 

inmheánach a leanann ó na bearta idirthréimhseacha a laghdú, nach leor na pleananna sin 

chun na cuspóirí sin a chomhall, cuirfidh sé an Bhulgáir ar an eolas. Laistigh de thrí mhí ina 

dhiaidh sin, cuirfidh an Bhulgáir in iúl na bearta atá glactha aici chun na cuspóirí sin a 

chomhall. Má mheasann an Coimisiún iardain, i gcomhairle leis na Ballstáit, nach leor na 

bearta sin chun na cuspóirí sin a chomhall, cuirfidh sé tús le himeachtaí um shárú faoi 

Airteagal 226 de Chonradh CE. 
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Foscríbhinn a ghabhann le hIARSCRÍBHINN VI 

 

CAIBIDIL I 

 

 Liosta bunaíochtaí próiseála bainne a dhéanann bainne neamhchomhlíontach a phróiseáil 

dá dtagraítear i gCaibidil 4, Roinn B, mír (a), d'Iarscríbhinn VI 

 

 

Uimh. Uimh. Thréid. Ainm agus seoladh na bunaíochta Suíomh an áitribh i dtrácht 

Réigiún Blagoevgrad - Uimh. 1 

1 BG 0112004 "Matand" EOOD 

gr. Pernik 

ul. "Lenin" 111  

s. Eleshnitsa 

Réigiún Burgas - Uimh. 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 

Réigiún Vidin - Uimh. 5 

6 BG 0512025 "El Bi Bulgarikum" EAD 

gr. Vidin 

gr. Vidin 

Yujna promishlena zona 

Réigiún Vratsa - Uimh. 6 

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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Réigiún Gabrovo - Uimh. 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" 

 

Réigiún Dobrich - Uimh. 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 

 

Réigiún Kardjali - Uimh. 9 

19 BG 0912004 ET "Rado" 

s. Byal izvor 

s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

Réigiún Kyustendil - Uimh. 10 

20 BG 1012012 "Galkom" OOD 

gr. Dupnitsa 

gr. Dupnitsa 

ul. "Venelin" 57 

21 BG 1012008 ET "Nikolay Kolev" 

s. Konyavo 

s. Konyavo 
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Réigiún Lovech - Uimh. 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 

 

Réigiún Pazardjik - Uimh. 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 
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Réigiún Pleven - Uimh. 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 ET "Militsa Lazarova - 90" 

gr. Slavyanovo 

gr. Slavyanovo 

ul. "Asen Zlatarev" 2 

Réigiún Plovdiv - Uimh. 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 
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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 

 

Réigiún Razgrad - Uimh. 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 
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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 

 

Réigiún Ruse - Uimh. 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 

 

Réigiún Silistra - Uimh. 19 

49 BG 1912004 ET "Merone-Hristo Kunev" 

gr. Silistra 

bul. "Makedonia" 150 

gr. Alfatar 

 



 

 
AA2005/ACT/Iarscríbhinn VI/ga 70 

 

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

 

Réigiún Sliven - Uimh. 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 
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56 BG 2012036 "Minchevi" OOD 

s. Korten 

obl. Sliven 

s. Korten 

obl. Sliven 

 

Réigiún Smolyan - Uimh. 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 

Réigiún Chathair Shóifia - Uimh. 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 
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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 

 

Réigiún Cheantar Shóifia - Uimh. 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 
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Réigiún Stara Zagora - Uimh. 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 

 

Réigiún Targovishte - Uimh. 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 
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77 BG 2512017 "YU E S - Komers" OOD 

gr. Opaka 

s. Golyamo Gradishte 

ul. "Rakovski" 2 

Réigiún Yambol - Uimh. 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 
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CAIBIDIL II 

 

Liosta bunaíochtaí bainne le haghaidh déphróiseála bainne - bainne comhlíontach agus bainne 

neamhchomhlíontach 

dá dtagraítear i gCaibidil 4, Roinn B, míreanna (a) agus (c),  

d'Iarscríbhinn VI 

 

 

Uimh. Uimh. Thréid. Ainm agus seoladh na bunaíochta Suíomh an áitribh i dtrácht 

Réigiún Veliko Tarnovo - Uimh. 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 
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Réigiún Vratsa - Uimh. 6 

4 BG 0612012 ET "Zorov -97" 

gr. Vratsa 

j.k. Kulata 

ul. "Palkovitsa" 7 

 

Vrachanski balkan, mestnost 

"Parshevitsa" 

Réigiún Dobrich - Uimh. 8 

5 BG 0812009 "Serdika - 90" AD 

gr. Dobrich 

gr. Dobrich 

ul. "25 septemvri" 100 

 

Réigiún Lovech - Uimh. 11 

6 BG 1112006 "Kondov Ekoproduktsiya" OOD 

gr. Sofia 

 

s. Staro selo 

 

Réigiún Plovdiv - Uimh. 16 

7 BG 1612001 "OMK" 

gr. Sofia 

gr. Plovdiv 

bul. "Dunav" 3 
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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 

 

Réigiún Ruse - Uimh. 18 

11 BG 1812003 "Sirma Prista" AD 

gr. Ruse 

gr. Ruse 

bul. "3-ti mart" 1 

 

Réigiún Sliven - Uimh. 20 

12 BG 2012006 "Mlechen pat" AD 

gr. Sofia 

ul. "Vasil Levski" 109 

 

gr. Nova Zagora 

j.k. Industrialen 
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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 

Réigiún Stara Zagora - Uimh. 24 

16 BG 2412005 "Markeli" AD 

gr. Stara Zagora 

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

 

gr. Kazanlak 

j.k. Industrialen 
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Réigiún Targovishte - Uimh. 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 

 

Réigiún Haskovo - Uimh. 26 

19 BG 2612047 "Balgarsko sirene" OOD 

gr. Harmanli 

ul. "Gotse Delchev" 1 

 

gr. Haskovo 

bul. "Saedinenie" 94 

Réigiún Yambol - Uimh. 28 

20 BG 2812022 "Karil i Tanya" OOD 

gr. Yambol 

gr. Yambol 

ul. "Graf Ignatiev" 189 

 

 

    


