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

 

Lijst bedoeld in artikel 20 van het Protocol: 

Overgangsmaatregelen Bulgarije 

 

1. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN 

 

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa 

 

 

31968 R 1612: Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het 

vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2), 

laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.4.2004 

(PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77), 

 

31996 L 0071: Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 

betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten 

(PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1) 
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32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 

burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 

intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 

75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77). 

 

1. Wat betreft het vrij verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten dat gepaard 

gaat met tijdelijk verkeer van werknemers als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG tussen 

Bulgarije enerzijds en elk van de huidige lidstaten anderzijds, zijn artikel III-133 en de eerste alinea 

van artikel III-144 van de Grondwet slechts volledig van toepassing onder voorbehoud van de 

overgangsregelingen van de punten 2 tot en met 14. 

 

2. In afwijking van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 zullen de 

huidige lidstaten tot het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Bulgarije 

nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen om de toegang 

van Bulgaarse onderdanen tot hun arbeidsmarkten te regelen. De huidige lidstaten mogen dergelijke 

maatregelen blijven toepassen tot het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding van 

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

 

Bulgaarse onderdanen die op de datum van toetreding legaal in een huidige lidstaat werken, en wier 

toelating tot de arbeidsmarkt van die lidstaat voor een ononderbroken periode van 12 maanden of 

meer geldt, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat, maar niet tot de arbeidsmarkt van 

andere lidstaten die nationale maatregelen toepassen. 

 

Bulgaarse onderdanen die na de toetreding gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden 

of meer tot de arbeidsmarkt van een huidige lidstaat zijn toegelaten, genieten dezelfde rechten. 

 

De in de tweede en derde alinea bedoelde Bulgaarse onderdanen verliezen de aldaar vermelde 

rechten als zij de arbeidsmarkt van de betrokken huidige lidstaat vrijwillig verlaten. 

 

Bulgaarse onderdanen die op de datum van toetreding of gedurende een periode waarin nationale 

maatregelen worden toegepast, legaal werkten in een huidige lidstaat, en die voor minder dan 

12 maanden tot de arbeidsmarkt van die lidstaat waren toegelaten, genieten deze rechten niet. 

 

3. Vóór het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Bulgarije wordt het 

functioneren van de overgangsmaatregelen van punt 2 door de Raad getoetst op basis van een 

verslag van de Commissie. 



 

 
AA2005/P/Bijlage VI/nl 4 

 

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

 

Na afronding van de toetsing en uiterlijk aan het einde van het tweede jaar na de datum van 

toetreding van Bulgarije delen de huidige lidstaten de Commissie mee of zij de nationale of uit 

bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen blijven toepassen, dan wel of zij voortaan de 

artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toepassen. Bij gebreke van een 

dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van 

toepassing. 

 

4. Op verzoek van Bulgarije kan de toetsing eenmaal worden herhaald. De in punt 3 bedoelde 

procedure is van toepassing en wordt binnen zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het 

verzoek van Bulgarije voltooid. 

 

5. Een lidstaat die aan het einde van de in punt 2 bedoelde periode van vijf jaar de nationale of 

uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen handhaaft, mag in geval van ernstige 

verstoringen van zijn arbeidsmarkt of het dreigen daarvan en na kennisgeving aan de Commissie 

deze maatregelen tot aan het einde van het zevende jaar na de datum van toetreding van Bulgarije 

blijven toepassen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing. 

 

6. De lidstaten waar gedurende de periode van zeven jaar na de datum van toetreding, krachtens 

punt 3, 4 of 5, de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn 

ten aanzien van Bulgaarse onderdanen en die gedurende deze periode om redenen van toezicht 

arbeidsvergunningen aan Bulgaarse onderdanen afgeven, doen zulks automatisch. 
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MD 65/8/04 REV 8 
(AC 65/1/04 REV 1) 

 

7. De lidstaten waar, krachtens punt 3, 4 of 5, ten aanzien van Bulgaarse onderdanen de 

artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn, mogen tot het 

einde van het zevende jaar na de datum van toetreding, de in de volgende alinea's omschreven 

procedures toepassen. 

 

Wanneer een in de eerste alinea bedoelde lidstaat verstoringen van de arbeidsmarkt ondervindt of 

voorziet die een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de levensstandaard of het werkgelegen-

heidspeil in een bepaalde regio of binnen een bepaalde beroepsgroep, stelt deze de Commissie en de 

overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hun alle dienstige gegevens. Op basis van deze 

informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken te bepalen dat de toepassing van de artikelen 1 

tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort om in die 

regio of beroepsgroep de normale toestand te herstellen. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van 

het verzoek neemt de Commissie een besluit over de opschorting en over de duur en de werkings-

sfeer ervan en stelt zij de Raad in kennis van dit besluit. Binnen twee weken na de datum van het 

besluit van de Commissie kan elke lidstaat de Raad verzoeken dat besluit te vernietigen of te 

wijzigen. Binnen twee weken na dat verzoek neemt de Raad een besluit met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen. 

 

Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de toepassing 

van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 opschorten, waarna een met 

redenen omklede kennisgeving aan de Commissie wordt gedaan. 



 

 
AA2005/P/Bijlage VI/nl 6 
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8. Zolang de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68, 

krachtens de punten 2 tot en met 5 en punt 7, is opgeschort, blijft artikel 23 van Richtlijn 

2004/38/EG van toepassing ten aanzien van onderdanen van de huidige lidstaten in Bulgarije en ten 

aanzien van Bulgaarse onderdanen in de huidige lidstaten, onder de volgende voorwaarden en, in 

zoverre het gaat om het recht van de gezinsleden van werknemers om werk aan te nemen: 

 

– de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of 

afhankelijk zijn en op de datum van toetreding met de werknemer legaal op het grondgebied 

van een lidstaat verblijven, hebben vanaf de toetreding onmiddellijk toegang tot de 

arbeidsmarkt van die lidstaat. Dit geldt niet voor de leden van het gezin van een werknemer 

die legaal tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is toegelaten voor een periode van minder dan 

12 maanden; 

 

– de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of 

afhankelijk zijn en die vanaf een datum na de datum van toetreding, doch gedurende de 

periode van toepassing van de boven bepaalde overgangsregelingen, met de werknemer legaal 

op het grondgebied van een lidstaat verblijven, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van de 

betrokken lidstaat nadat zij gedurende ten minste achttien maanden in de betrokken lidstaat 

hebben verbleven of, indien dit eerder is, vanaf het derde jaar na de datum van toetreding van 

Bulgarije. 

 

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan gunstiger nationale of uit bilaterale overeenkomsten 

voortvloeiende maatregelen. 
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9. Voorzover sommige bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG, waarin bepalingen van Richtlijn 

68/360/EEG 1 zijn overgenomen, onlosmakelijk verbonden zijn met de bepalingen van Verordening 

(EEG) nr. 1612/68 waarvan de toepassing uit hoofde van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 

en 8 wordt opgeschort, mogen Bulgarije en de huidige lidstaten van eerstgenoemde bepalingen 

afwijken voorzover zulks voor de toepassing van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 en 8 nodig 

is. 

 

10. Als de huidige lidstaten krachtens de bovenstaande overgangsregelingen nationale maat-

regelen of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen, mag Bulgarije ten 

aanzien van de onderdanen van de bewuste lidstaat of lidstaten gelijkwaardige maatregelen 

handhaven. 

 

11. Indien de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 door 

een van de huidige lidstaten wordt opgeschort, mag Bulgarije de procedure van punt 7 toepassen ten 

aanzien van Roemenië. Tijdens die periode worden de arbeidsvergunningen die Bulgarije om 

redenen van toezicht afgeeft aan onderdanen van Roemenië, automatisch afgegeven. 

                                                 
1  Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de 

beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun 
familie binnen de Gemeenschap (PB L 257 van 19.10.1968, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij 
de Toetredingsakte van 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33) en met ingang van 
30 april 2006 ingetrokken bij Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77). 
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12. Elke huidige lidstaat die overeenkomstig de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 tot en met 9 

nationale maatregelen toepast, kan krachtens de nationale wetgeving een vrijer verkeer van werk-

nemers invoeren dan op de datum van toetreding het geval is, met inbegrip van volledige toegang 

tot de arbeidsmarkt. Vanaf het derde jaar na de datum van toetreding kan elke huidige lidstaat die 

nationale maatregelen toepast, te allen tijde besluiten in de plaats daarvan de artikelen 1 tot en met 6 

van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toe te passen. Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de 

Commissie. 

 

13. Teneinde in te spelen op ernstige verstoringen of dreigende verstoringen in specifieke, 

gevoelige dienstensectoren op hun arbeidsmarkten, die in bepaalde regio's als gevolg van de in 

artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde transnationale dienstverrichtingen zouden kunnen 

ontstaan, en zolang zij uit hoofde van bovenstaande overgangsregelingen, nationale of uit bilaterale 

overeenkomsten voortvloeiende maatregelen op het vrij verkeer van Bulgaarse werknemers 

toepassen, mogen Duitsland en Oostenrijk, na kennisgeving aan de Commissie, afwijken van 

artikel III-144, eerste alinea, van de Grondwet, teneinde in de context van dienstverrichting door in 

Bulgarije gevestigde ondernemingen, het tijdelijk verkeer te beperken van werknemers wier recht 

om in Duitsland en Oostenrijk werk aan te nemen onder nationale maatregelen valt. 
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De lijst van dienstensectoren die onder deze afwijkende regeling kunnen vallen, is als volgt: 

 

– in Duitsland: 

 

Sector NACE(*)-code, tenzij anders aangegeven 

Bouwnijverheid en aanverwante 

activiteiten 

45.1 tot en met 4; 

Activiteiten vermeld in de bijlage bij 

Richtlijn 96/71/EG 

Industriële reiniging 74.70 Industriële reiniging 

Overige diensten 74.87 Uitsluitend de activiteiten van 

binnenhuisarchitecten 
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– in Oostenrijk: 

 

Sector NACE(*)-code, tenzij anders aangegeven 

Diensten in verband met de tuinbouw 01.41  

Houwen, bewerken en afwerken van 

natuursteen 

26.7 

Vervaardiging van metalen constructie-

werken en van onderdelen daarvan 

28.11  

Bouwnijverheid en aanverwante 

activiteiten 

45.1 tot en met 4 

Activiteiten vermeld in de bijlage bij 

Richtlijn 96/71/EG 

Beveiligingsdiensten 74.60 

Industriële reiniging 74.70  

Thuisverpleging 85.14 

Maatschappelijke dienstverlening 

waarbij geen onderdak wordt verschaft 

85.32  

 

 

* NACE: zie 31990 R 3037: Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 
9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische 
activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1). 
Verordening laatstelijk gewijzigd bij 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 
van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, 
blz. 1). 

 



 

 
AA2005/P/Bijlage VI/nl 11 

 

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

 

 

Voorzover Duitsland en Oostenrijk in overeenstemming met de voorgaande alinea's afwijken van 

artikel III-144, eerste alinea, van de Grondwet, mag Bulgarije, na kennisgeving hiervan aan de 

Commissie, gelijkwaardige maatregelen treffen. 

 

De toepassing van dit punt mag niet leiden tot strengere voorwaarden voor het tijdelijke verkeer van 

werknemers in de context van transnationale dienstverrichtingen tussen Duitsland of Oostenrijk en 

Bulgarije dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden. 

 

14. De toepassing van de punten 2 tot en met 5 en 7 tot en met 12 mag niet leiden tot strengere 

voorwaarden voor de toegang van Bulgaarse onderdanen tot de arbeidsmarkten van de huidige 

lidstaten dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden. 

 

Niettegenstaande de toepassing van het bepaalde in de punten 1 tot en met 13 geven de huidige 

lidstaten, wat de toegang tot hun arbeidsmarkt betreft, gedurende eender welke periode tijdens 

welke nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen worden toegepast, 

voorrang aan werknemers die onderdaan van de lidstaten zijn boven werknemers die onderdaan van 

een derde land zijn. 

 

Legaal in een andere lidstaat verblijvende en werkende Bulgaarse migrerende werknemers en hun 

gezinnen, en legaal in Bulgarije verblijvende en werkende migrerende werknemers van andere 

lidstaten en hun gezinnen mogen niet restrictiever worden behandeld dan in de betrokken lidstaat 

c.q. Bulgarije verblijvende en werkende werknemers uit een derde land. Voorts mogen in Bulgarije 

verblijvende en werkende migrerende werknemers uit derde landen uit hoofde van het beginsel van 

de communautaire preferentie geen gunstiger behandeling krijgen dan Bulgaarse onderdanen. 
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2. VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN 

 

 

31997 L 0009: Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake 

de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22). 

 

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG is het minimumbedrag van de compensatie 

tot en met 31 december 2009 niet van toepassing in Bulgarije. Bulgarije zorgt ervoor dat zijn 

beleggerscompensatiestelsel voorziet in een dekking van niet minder dan 12.000 EUR van 

1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 en van niet minder dan 15.000 EUR van 1 januari 2008 

tot en met 31 december 2009. 

 

Gedurende de overgangsperiode behouden de andere lidstaten het recht om een op hun grondgebied 

gevestigd bijkantoor van een Bulgaarse beleggingsonderneming te beletten werkzaam te zijn, tenzij 

en totdat dat bijkantoor is toegetreden tot een officieel erkend beleggerscompensatiestelsel op het 

grondgebied van de betrokken lidstaat om het verschil tussen het Bulgaarse compensatieniveau en 

het in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG genoemde minimumbedrag te dekken. 
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3. VRIJ VERKEER VAN KAPITAAL 

 

 

1. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag tot vaststelling van een 

Grondwet voor Europa, mag Bulgarije, gedurende een periode van vijf jaar na de datum van 

toetreding, de in zijn bij de ondertekening van het Toetredingsverdrag bestaande wetgeving 

vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van de eigendom van 

grond voor tweede woningen door niet in Bulgarije verblijvende onderdanen van de lidstaten 

of de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte 

(EER), alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een 

andere lidstaat of een EER-staat. 

 

 Onderdanen van de lidstaten en onderdanen van staten die partij zijn bij de overeenkomst 

inzake de Europese Economische Ruimte en die wettig in Bulgarije verblijven, vallen niet 

onder het bepaalde in de voorgaande alinea, en worden niet onderworpen aan andere 

voorschriften en procedures dan die welke gelden voor de onderdanen van Bulgarije. 
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2. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag tot vaststelling van een 

grondwet voor Europa, mag Bulgarije, gedurende een periode van zeven jaar na de datum 

van toetreding, de in zijn bij de ondertekening van het Toetredingsverdrag bestaande 

wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van 

landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door onderdanen van een andere lidstaat, 

onderdanen van de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische 

Ruimte (EER), alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving 

van een andere lidstaat of een EER-staat. In geen geval mogen onderdanen van de lidstaten bij 

de verwerving van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden een minder gunstige 

behandeling ontvangen dan op het moment van de ondertekening van het Toetredingsverdrag, 

en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen 

van een derde land. 

 

Zelfstandige landbouwers die onderdaan zijn van een andere lidstaat en die zich in Bulgarije 

wensen te vestigen en er legaal wensen te verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de 

voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden 

voor de onderdanen van Bulgarije. 

 

 In het derde jaar na de toetreding vindt er een algemene evaluatie van deze overgangs-

maatregelen plaats. De Commissie brengt daartoe verslag uit bij de Raad. De Raad kan op 

voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen besluiten om de in de eerste alinea 

vermelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen. 
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4. LANDBOUW 

 

A. LANDBOUWWETGEVING 

 

31997 R 2597: Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende 

aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en 

zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 13), laatstelijk 

gewijzigd bij: 

 

– 31999 R 1602: Verordening (EG) nr. 1602/1999 van de Raad van 19.7.1999 (PB L 189 van 

22.7.1999, blz. 43). 

 

In afwijking van artikel 3, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 2597/97 zijn de 

voorschriften betreffende het vetgehalte tot 30 april 2009 niet van toepassing op in Bulgarije 

geproduceerde consumptiemelk, waarbij melk met een vetgehalte van 3% (m/m) als volle melk, en 

melk met een vetgehalte van 2% (m/m) als halfvolle melk in de handel mag worden gebracht. 

Consumptiemelk die niet voldoet aan de voorschriften inzake het vetgehalte mag uitsluitend in 

Bulgarije in de handel worden gebracht of naar een derde land worden uitgevoerd. 
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B. VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING  

 

 

32004 R 0853: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van 

dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55). 

 

a) De in het aanhangsel, hoofdstukken I en II, bij deze bijlage opgenomen melkverwerkings-

inrichtingen mogen tot en met 31 december 2009 rauwe melk aangeleverd krijgen die niet 

voldoet aan of niet is behandeld overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) 

nr. 853/2004, bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, sub hoofdstukken II en III, op voorwaarde 

dat de bedrijven waarvan de melk afkomstig is, worden vermeld op een lijst die daartoe door 

de Bulgaarse autoriteiten wordt bijgehouden. 

 

b) Zolang de bepalingen van punt a) van toepassing zijn op de in dat punt bedoelde 

inrichtingen, worden producten afkomstig van die inrichtingen uitsluitend op de nationale 

markt in de handel gebracht of gebruikt voor verdere verwerking in Bulgaarse inrichtingen 

waarvoor de bepalingen van punt a) eveneens gelden, ongeacht de datum waarop zij in de 

handel worden gebracht. Deze producten moeten een ander identificatiemerk dragen dan het 

in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 853/2004 bedoelde identificatiemerk. 
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c) De in hoofdstuk II van het aanhangsel bij deze bijlage opgenomen inrichtingen mogen tot en 

met 31 december 2009 melk die wel, respectievelijk niet voldoet aan de EU-voorschriften, 

verwerken op aparte productielijnen. In deze context wordt onder "melk die niet voldoet aan 

de EU-voorschriften" de onder a) bedoelde melk verstaan. De bedoelde inrichtingen moeten 

zich volledig aan de EU-eisen inzake inrichtingen conformeren, met inbegrip van de 

toepassing van de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritisch controlepunt 

(HACCP) (als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004 1, en aantonen in 

staat te zijn aan de volgende voorwaarden te voldoen en in dat verband de betreffende 

productielijnen vermelden: 

 

 de nodige maatregelen treffen om de naleving te waarborgen van de interne procedures 

voor de aparte behandeling van melk, vanaf de ophaling tot en met de laatste productie-

fase, met inbegrip van de routes voor het ophalen van de melk, aparte opslag en 

behandeling van melk die wel, respectievelijk niet voldoet aan de EU-voorschriften, 

specifieke verpakking en etikettering van producten die zijn gebaseerd op melk die niet 

voldoet aan de EU-voorschriften, en de aparte opslag van dergelijke producten, 

 

 een procedure invoeren om de traceerbaarheid van grondstoffen te verzekeren, met 

inbegrip van de nodige schriftelijke bewijsstukken betreffende de bewegingen van de 

producten, en om producten te verantwoorden en grondstoffen die wel, respectievelijk 

niet aan de voorschriften voldoen, te doen overeenstemmen met de categorieën 

producten die worden vervaardigd, 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1). 
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 alle rauwe melk gedurende 15 seconden een warmtebehandeling laten ondergaan bij een 

temperatuur van ten minste 71,7°C, alsmede 

 

 alle passende maatregelen treffen om te garanderen dat de identificatiemerken niet op 

frauduleuze wijze worden gebruikt. 

 

De Bulgaarse autoriteiten: 

 

 zorgen ervoor dat de exploitant of de beheerder van elke betrokken inrichting de nodige 

maatregelen treft om de naleving te waarborgen van de interne procedures voor de 

aparte behandeling van melk; 

 

 voeren tests en niet-aangekondigde controles uit met betrekking tot de naleving van de 

eisen inzake aparte behandeling; en 

 

 voeren in erkende laboratoria tests uit op alle grondstoffen en afgewerkte producten, 

teneinde na te gaan of zij voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 853/2004, 

bijlage III, sectie IX, hoofdstuk II, inclusief de microbiologische criteria voor zuivel-

producten. 
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 Melk en/of zuivelproducten afkomstig van aparte productielijnen voor de verwerking van 

EU-conforme en niet-EU-conforme melk in door de EU erkende melkverwerkings-

inrichtingen mogen uitsluitend onder de in punt b) vermelde voorwaarden in de handel 

worden gebracht. Producten op basis van rauwe melk die aan de voorschriften voldoet en die 

op een aparte productielijn is verwerkt in een inrichting die is opgenomen in hoofdstuk II 

van het aanhangsel bij de bijlage, mogen in de handel worden gebracht als producten die aan 

de voorschriften voldoen, wanneer alle voorwaarden betreffende de scheiding van de 

productielijnen worden nageleefd. 

 

d) Voor melk en zuivelproducten die overeenkomstig de bepalingen onder c) worden geprodu-

ceerd, wordt alleen steun verleend op grond van titel I, hoofdstukken II en III, met uitzonde-

ring van artikel 11, en titel II van Verordening (EG) nr. 1255/1999 1 indien zij het ovale 

identificatiemerk dragen als bedoeld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) 

nr. 853/2004. 

 

e) Bulgarije zorgt ervoor dat het geleidelijk aan zal voldoen aan de voorschriften van punt a) 

en dient bij de Commissie jaarverslagen in over de vorderingen bij het verbeteren van de 

melkveebedrijven en het melkophalingssysteem. Bulgarije zorgt ervoor dat uiterlijk op 

31 december 2009 volledig aan deze voorschriften wordt voldaan. 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschap-

pelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999, 
blz. 48). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de 
Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6). 
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f) Voor de toetreding en tot en met 31 december 2009 kan de Commissie, overeenkomstig de 

procedure van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002 1, aanhangsel A bij deze 

bijlage actualiseren en in dat verband individuele inrichtingen toevoegen of schrappen, in 

het licht van de vorderingen met het verhelpen van de bestaande tekortkomingen en het 

resultaat van het toezichtproces. 

 

Nadere uitvoeringsbepalingen die de vlotte werking van bovenstaande overgangsregeling 

moeten verzekeren, kunnen worden aangenomen overeenkomstig de procedure van 

artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002. 

                                                 
1  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 

tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelen-
wetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot 
vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31, 1.2.2002, 
blz. 1).Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB L 245, 
29.9.2003, blz. 4). 
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5. VERVOERSBELEID 

 

1. 31993 R 3118: Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot 

vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het 

binnenlands goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 279 van 

12.11.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32002 R 0484: Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 

1.3.2002 (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1). 

 

(a) In afwijking van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3118/93 en tot het eind van het derde 

jaar na de datum van de toetreding, worden in Bulgarije gevestigde ondernemingen niet 

toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in de overige lidstaten, en 

worden in de andere lidstaten gevestigde ondernemingen niet toegelaten tot het binnenlands 

goederenvervoer over de weg in Bulgarije. 

 

(b) Vóór het eind van het derde jaar na de datum van toetreding brengen de lidstaten de 

Commissie ter kennis of zij van plan zijn deze overgangsperiode voor maximaal twee jaar te 

verlengen dan wel het bepaalde in artikel 1 van de verordening vanaf dan toe te passen. Bij 

gebreke van een dergelijke kennisgeving is artikel 1 van de verordening van toepassing. 

Alleen vervoersondernemers die gevestigd zijn in de lidstaten waar artikel 1 van de 

verordening van toepassing is, mogen binnenlands goederenvervoer over de weg verrichten in 

de overige lidstaten waar artikel 1 van de verordening eveneens van toepassing is. 
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(c) Die lidstaten waar krachtens punt b) artikel 1 van de verordening van toepassing is, mogen tot 

het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding de onderstaande procedure toepassen. 

 

Wanneer een in de vorige alinea bedoelde lidstaat een ernstige verstoring van zijn nationale 

markt of van delen daarvan ondervindt die veroorzaakt of verergerd wordt door cabotage, 

zoals een ernstig overaanbod of een bedreiging van de financiële stabiliteit of van het voort-

bestaan van een aanzienlijk aantal ondernemingen in het goederenvervoer over de weg, stelt 

deze lidstaat de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hij hen de 

nodige gegevens. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken de 

toepassing van artikel 1 van de verordening volledig of gedeeltelijk te schorsen teneinde de 

normale toestand te herstellen. 

 

De Commissie beoordeelt de situatie op basis van de door de betrokken lidstaat verstrekte 

gegevens en besluit uiterlijk een maand na de ontvangst van het verzoek of er vrijwarings-

maatregelen moeten worden genomen. De in artikel 7, lid 3, tweede, derde en vierde alinea, 

uiteengezette procedure alsmede artikel 7, leden 4, 5 en 6, van de verordening zijn van 

toepassing. 
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Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de 

toepassing van artikel 1 van de verordening schorsen, waarna een met redenen omklede 

kennisgeving aan de Commissie geschiedt. 

 

(d) Zolang artikel 1 van de verordening op grond van de punten a) en b) niet wordt toegepast, 

kunnen de lidstaten de toegang tot hun binnenlands goederenvervoer over de weg reguleren 

door geleidelijk cabotagevergunningen uit te wisselen op basis van bilaterale overeenkomsten. 

Dit kan de mogelijkheid van volledige liberalisering inhouden. 

 

(e) De toepassing van de punten a) tot en met c) mag niet leiden tot een toegang tot de nationale 

markt voor goederenvervoer over de weg die beperkter is dan die welke ten tijde van de 

ondertekening van het toetredingsverdrag bestond. 

 

2. 31996 L 0026: Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het 

beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en 

internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter 

vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoer-

ondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, 

blz. 35). 
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Tot en met 31 december 2010 is artikel 3, lid 3, punt c), van Richtlijn 96/26/EG in Bulgarije niet 

van toepassing op ondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met binnenlands goederen- en 

personenvervoer over de weg. 

 

Het beschikbare kapitaal en de reserves van deze ondernemingen worden geleidelijk op de niveaus 

gebracht die in dat artikel zijn bepaald, en wel volgens het volgende schema: 

 

– vóór 1 januari 2007 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten 

minste 5850 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 3250 EUR voor elk extra voertuig; 

 

– vóór 1 januari 2008 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten 

minste 6750 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 3750 EUR voor elk extra voertuig; 

 

– vóór 1 januari 2009 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten 

minste 7650 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 4250 EUR voor elk extra voertuig; 

 

– vóór 1 januari 2010 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten 

minste 8550 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 4750 EUR voor elk extra voertuig. 
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3. 31996 L 0053: Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor 

bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het 

nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het inter-

nationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59), laatstelijk 

gewijzigd bij: 

 

– 32002 L 0007: Richtlijn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18.2.2002 

(PB L 67 van 9.3.2002, blz. 47). 

 

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/53/EG mogen voertuigen die voldoen aan de 

grenswaarden van de punten 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 en 3.5.1 van bijlage 1 bij die richtlijn tot en met 

31 december 2013 alleen gebruik maken van niet-aangepaste delen van het Bulgaarse wegennet 

indien zij voldoen aan de Bulgaarse grenswaarden inzake maximumdruk per as. 

 

Vanaf de datum van toetreding mogen geen beperkingen meer worden opgelegd op het gebied van 

het gebruik door voertuigen die voldoen aan de eisen van Richtlijn 96/53/EG, van de in bijlage I bij 

Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende 

communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet vermelde 

hoofdtransitoroutes 1. 

 

Bulgarije dient zich te houden aan het in de onderstaande tabellen opgenomen tijdschema voor de 

aanpassing van zijn hoofdwegennet. Bij alle investeringen in infrastructuur waarbij wordt geput uit 

middelen afkomstig uit de Gemeenschapsbegroting, moeten de wegen worden aangelegd/aangepast 

voor een druk van 11,5 ton per as. 

                                                 
1  PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 

884/2004/EG (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 1). 
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Naarmate de aanpassingen vorderen, wordt het Bulgaarse wegennet, met inbegrip van het in 

bijlage I bij Beschikking nr. 1692/96/EG beschreven net, geleidelijk opengesteld voor alle 

voertuigen voor internationaal vervoer die voldoen aan de grenswaarden van de richtlijn. Met het 

oog op laad- en losoperaties, en waar zulks technisch mogelijk is, zal tijdens de gehele overgangs-

periode het gebruik van niet-aangepaste gedeelten van het secundaire wegennet worden toegestaan. 

 

Vanaf de datum van toetreding mag op het hele Bulgaarse wegennet geen enkel voertuig in het 

internationaal vervoer dat met luchtveringssystemen uitgerust is en aan de grenswaarden van 

Richtlijn 96/53/EG voldoet, nog tijdelijke extra heffingen opgelegd krijgen. 

 

Tijdelijke extra heffingen voor het gebruik van de niet-aangepaste gedeelten van het wegennet door 

voertuigen in het internationaal goederenvervoer die niet uitgerust zijn met luchtveringssystemen en 

die aan de grenswaarden van de richtlijn voldoen, moeten op een niet-discriminerende manier in 

rekening worden gebracht. Het systeem van heffingen moet transparant zijn, en de betaling ervan 

mag geen buitensporige administratieve lasten of vertragingen meebrengen voor de gebruiker, en 

mag al evenmin aanleiding geven tot stelselmatige controles van de asdruk aan de grensposten. De 

handhaving van de grenswaarden inzake de asdruk dient op het gehele grondgebied op een niet-

discriminerende wijze te geschieden en dient tevens daadwerkelijk te worden toegepast op in 

Bulgarije ingeschreven voertuigen. 
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Programma voor de aanpassing van het wegennet (km) 

Tabel 1 

Nr. WEG TRAJECT LENGTE/KM OPEN 
VOOR 
VERKEER 

MAATREGEL 

1 2 3 4 5 6 

1 I-5/E-85/ GABROVO - SHIPKA 18 2014 NIEUWE WEG 
2 I-5/E-85/ KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA) 18 2008 NIEUWE WEG 
  SUBTOTAAL 36   

      

3 I-6 SOFIA - PIRDOP 56 2009 HERSTELLING 
4 I-7 SILISTRA - SHUMEN 88 2011 HERSTELLING 
5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 HERAANLEGGEN

  SUBTOTAAL 136   

6 І-9/E-87/ ROEMEENSE GRENS - BALCHIK 60 2009 HERSTELLING 
7 II-12 VIDIN - GRENS MET SERVIË EN 

MONTENEGRO 
26 2008 HERAANLEGGEN

8 II-14 VIDIN - KULA - GRENS MET SERVIË EN 
MONTENEGRO 

42 2009 HERAANLEGGEN

9 II-18 RINGWEG SOFIA - NOORDELIJKE BOOG 24 2014 NIEUWE WEG 
10 II-19 SIMITLI - GOTZE DELCHEV - GRIEKSE 

GRENS 
91 2008 HERSTELLING 
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11 II-29 DOBRITCH - VARNA 21 2010 HERSTELLING 
12 II-35 LOVETCH - KARNARE 28 2011 HERAANLEGGEN 
13 II-53 SLIVEN - YAMBOL 25 2010 HERSTELLING 
14 II-55 GURKOVO - NOVA ZAGORA 26 2010 HERSTELLING 
15 II-55 NOVA ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 HERSTELLING 
  SUBTOTAAL 107   

16 II-57 STARA ZAGORA - RADNEVO 42 2010 HERSTELLING 
17 II-62 KjUSTENDIL - DUPNITSA 26 2011 HERAANLEGGEN 
18 II-63 PERNIK - GRENS MET SERVIË EN 

MONTENEGRO 
20 2010 HERAANLEGGEN 

19 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 44 2012 HERAANLEGGEN 
20 II-73 SHUMEN - KARNOBAT 19 2011 HERAANLEGGEN 
  SUBTOTAAL 63   

21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 HERSTELLING 
22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLYAN 72 2014 HERAANLEGGEN 
23 II-98 BURGAS - MALKO TARNOVO 64 2014 HERAANLEGGEN 
24 III-197 GOTZE DELCHEV - SMOLJAN 87 2013 HERAANLEGGEN 
25 III-198 GOTZE DELCHEV - GRENS MET DE 

VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE 
REPUBLIEK MACEDONIË 

95 2013 HERAANLEGGEN 

26 III-534 ELENA - NOVA ZAGORA 52 2012 HERAANLEGGEN 
27 III-534 NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 HERAANLEGGEN 
  SUBTOTAAL 105   
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28 III-601 KYUSTENDIL - GRENS MET DE 
VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE 
REPUBLIEK MACEDONIË 

27 2011 NIEUWE WEG 

29 III-622 KYUSTENDIL - GRENS MET DE 
VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE 
REPUBLIEK MACEDONIË 

31 2013 NIEUWE WEG 

30 III-865 SMOLYAN - MADAN 15 2011 HERAANLEGGEN 
31 III-867 SMOLYAN - KARDJALI 69 2014 HERAANLEGGEN 
32 III-868 RING SMOLYAN 40 2012 NIEUWE WEG 
33 IV-410068 SIMITLI - GRENS MET DE VOORMALIGE 

JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË 
28 2009 NIEUWE WEG 

34  RING PLOVDIV 4 2014 NIEUWE WEG 
 A1 AUTOSNELWEG "TRAKIA" - STARA ZAGORA 

- KARNOBAT 
   

35  DEEL 2 33 2010 NIEUWE WEG 
36  DEEL 3 37 2011 NIEUWE WEG 
37  DEEL 4 48 2014 NIEUWE WEG 
  SUBTOTAAL 118   

  TOTAAL 1598   
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Tabel 2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MAATREGEL    

HERSTELLING 91 116 114 88 81 40 0 

HERAANLEGGEN 26 42 68 88 96 182 258 

NIEUWE WEG 18 28 33 64 40 31 94 

 135 186 215 240 217 253 352 1598 km
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6. BELASTINGEN 

 

1. 31977 L 0388: Zesde Richtlijn van de Raad (77/388/EEG) van 17 mei 1977 betreffende de 

harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel 

van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1), 

laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, 

blz. 35). 

 

Met het oog op de toepassing van artikel 28, lid 3, onder b), van Richtlijn 77/388/EEG mag 

Bulgarije een BTW-vrijstelling handhaven voor internationaal personenvervoer zoals omschreven 

in punt 17 van bijlage F bij de richtlijn, tot is voldaan aan de voorwaarde van artikel 28, lid 4, van 

Richtlijn 77/388/EEG, of, als dat korter is, zolang dezelfde vrijstellingen worden toegepast door één 

van de huidige lidstaten. 

 

2. 31992 L 0079: Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge 

aanpassing van de belastingen op sigaretten (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 8), laatstelijk gewijzigd 

bij: 

 

– 32003 L 0117: Richtlijn 2003/117/EG van de Raad van 5.12.2003 (PB L 333 van 20.12.2003, 

blz. 49). 
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In afwijking van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/79/EEG mag Bulgarije de toepassing van het 

algemene minimum accijnstarief op de kleinhandelsprijs (inclusief alle belastingen) tot en met 

31 december 2009 uitstellen voor sigaretten van de prijsklasse waarnaar de vraag het grootst is, op 

voorwaarde dat Bulgarije tijdens die periode geleidelijk zijn accijnstarieven verhoogt tot het 

algemene minimumtarief waarin de richtlijn voorziet. 

 

Onverminderd artikel 8 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de 

algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de 

controles daarop 1 en na kennisgeving aan de Commissie, mogen de lidstaten, zolang de boven-

bedoelde afwijking van toepassing is, ten aanzien van de hoeveelheden sigaretten die vanuit 

Bulgarije zonder verdere betaling van accijns hun grondgebied worden binnengebracht, dezelfde 

beperkingen handhaven als ten aanzien van de invoer uit derde landen. De lidstaten die van deze 

mogelijkheid gebruikmaken, mogen de nodige controles uitoefenen zonder de goede werking van 

de interne markt in het gedrang te brengen. 
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3. 32003 L 0049: Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een 

gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden 

ondernemingen van verschillende lidstaten (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49), laatstelijk gewijzigd 

bij: 

 

– 32004 L 0076: Richtlijn 2004/76/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, 

blz. 106). 

                                                 
1  PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36). 
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Bulgarije wordt gemachtigd het bepaalde in artikel 1 van Richtlijn 2003/49/EG niet toe te passen tot 

en met 31 december 2014. Tijdens die overgangsperiode mag het belastingtarief voor uitkeringen 

van interest en royalty's aan een verbonden onderneming van een andere lidstaat of een in een 

andere lidstaat gelegen vaste inrichting van een verbonden onderneming van een lidstaat tot en met 

31 december 2010 niet meer dan 10% bedragen en de daaropvolgende jaren tot en met 

31 december 2014 niet meer dan 5%. 

 

4. 32003 L 0096: Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering 

van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 

van 31.10.2003, blz. 51), laatstelijk gewijzigd bij: 
 

– 32004 L 0075: Richtlijn 2004/75/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, 

blz. 100). 
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a) In afwijking van artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije de volgende overgangs-

periodes hanteren: 

 

 – tot en met 1 januari 2011 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof 

gebruikte ongelode benzine aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 

359 EUR per 1000 l. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof gebruikte 

ongelode benzine mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 323 EUR per 1000 l, 

 

 – tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof 

gebruikte gasolie en kerosine aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 

302 EUR per 1000 l, en tot en met 1 januari 2013 om het minimumbelastingniveau van 

330 EUR per 1000 l te bereiken. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof 

gebruikte gasolie en kerosine mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 274 EUR per 

1000 l. 

 

b) In afwijking van artikel 9 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije de volgende overgangs-

periodes hanteren: 

 

 – tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor steenkool en cokes voor 

stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimum-

belastingniveaus, 
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 – tot en met 1 januari 2009 om het nationale belastingniveau voor steenkool en cokes voor 

andere doeleinden dan stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, 

vastgestelde minimumbelastingniveaus. 

 

 Het effectieve belastingtarief voor de betrokken energieproducten mag per 1 januari 2007 niet 

lager liggen dan 50% van het ter zake geldende communautaire minimumtarief. 

 

c) In afwijking van artikel 10 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije tot en met 1 januari 2010 

een overgangsperiode hanteren om de nationale belastingniveaus voor elektriciteit aan te 

passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus. Het effectieve 

belastingtarief voor elektriciteit mag per 1 januari 2007 niet lager liggen dan 50% van het 

geldende communautaire minimumtarief. 
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7. SOCIAAL BELEID EN WERKGELEGENHEID 

 

32001 L 0037: Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PB L 194 van 

18.7.2001, blz. 26). 
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In afwijking van artikel 3 van Richtlijn 2001/37/EG wordt de datum van toepassing van het 

maximale teergehalte in op het grondgebied van Bulgarije geproduceerde en in de handel gebrachte 

sigaretten vastgesteld op 1 januari 2011. Tijdens de overgangsperiode: 

 

– mogen in Bulgarije geproduceerde sigaretten met een teergehalte van meer dan 10 mg per 

sigaret niet in andere lidstaten in de handel worden gebracht; 

 

– mogen in Bulgarije geproduceerde sigaretten met een teergehalte van meer dan 13 mg niet 

naar derde landen worden uitgevoerd; deze grenswaarde wordt vanaf 1 januari 2008 beperkt 

tot 12 mg en vanaf 1 januari 2010 tot 11 mg; 

 

– verstrekt Bulgarije de Commissie regelmatig bijgewerkte informatie over het tijdschema en de 

maatregelen tot naleving van de richtlijn. 
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8. ENERGIE 

 

31968 L 0414: Richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting 

voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in 

opslag te houden (PB L 308 van 23.12.1968, blz. 14), laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 31998 L 0093: Richtlijn 98/93/EG van de Raad van 14.12.1998 (PB L 358 van 31.12.1998, 

blz. 100). 

 

In afwijking van artikel 1, lid 1, van Richtlijn 68/414/EEG is het minimumniveau van de voorraden 

aardolieproducten tot en met 31 december 2012 niet van toepassing in Bulgarije. Bulgarije dient 

ervoor te zorgen dat het minimumniveau van zijn voorraden aardolieproducten voor elk van de in 

artikel 2 genoemde categorieën aardolieproducten gelijk is aan ten minste het volgende aantal dagen 

gemiddeld binnenlands verbruik per dag als gedefinieerd in artikel 1, lid 1: 

 

– 30 dagen vóór 1 januari 2007; 

– 40 dagen vóór 31 december 2007; 

– 50 dagen vóór 31 december 2008; 

– 60 dagen vóór 31 december 2009; 

– 70 dagen vóór 31 december 2010; 

– 80 dagen vóór 31 december 2011; 

– 90 dagen vóór 31 december 2012. 
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9. TELECOMMUNICATIE EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

 

32002 L 0022: Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51). 

 

In afwijking van artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2002/22/EG, mag Bulgarije de invoering van 

nummerportabiliteit uitstellen tot uiterlijk 1 januari 2009. 
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10. MILIEU 

 

A.  LUCHTKWALITEIT 
 

1. 31994 L 0063: Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen 

(VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar 

benzinestations (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24), gewijzigd bij: 

 

– 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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a) In afwijking van artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor 

bestaande opslaginstallaties van terminals niet van toepassing in Bulgarije: 

 

 – tot en met 31 december 2007 voor opslaginstallaties van 6 terminals met een debiet van 

meer dan 25.000 ton/jaar, maar ten hoogste 50.000 ton/jaar; 

 

 – tot en met 31 december 2009 voor opslaginstallaties van 19 terminals met een debiet 

van ten hoogste 25.000 ton/jaar. 

 

b) In afwijking van artikel 4 en bijlage II van Richtlijn 94/63/EG zijn de eisen inzake het vullen 

en ledigen van bestaande mobiele tanks van terminals niet van toepassing in Bulgarije: 

 

 – tot en met 31 december 2007 voor 12 terminals met een debiet van meer dan 

25.000 ton/jaar, maar ten hoogste 150.000 ton/jaar; 

 

 – tot en met 31 december 2009 voor 29 terminals met een debiet van ten hoogste 

25.000 ton/jaar. 
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c) In afwijking van artikel 5 van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften inzake bestaande 

mobiele tanks van terminals niet van toepassing in Bulgarije: 

 

 – tot en met 31 december 2007 voor 50 tankwagens; 

 

 – tot en met 31 december 2009 voor nog eens 466 tankwagens; 

 

d) In afwijking van artikel 6 en bijlage III van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor het 

vullen van bestaande opslaginstallaties van benzinestations niet van toepassing in Bulgarije: 

 

– tot en met 31 december 2007 voor 355 benzinestations met een debiet van meer dan 
500 m3/jaar, maar ten hoogste 1000 m3/jaar; 

 

– tot en met 31 december 2009 voor 653 benzinestations met een debiet van ten hoogste 
500 m3/jaar. 

 

2. 31999 L 0032: Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een 

vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van 

Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 11.5.1999, blz. 13), gewijzigd bij: 

 

– 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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a) In afwijking van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 1999/32/EG zijn de eisen inzake het zwavel-

gehalte van zware stookolie voor plaatselijk gebruik tot en met 31 december 2011 niet van 

toepassing in Bulgarije. Gedurende deze overgangsperiode bedraagt het zwavelgehalte niet 

meer dan 3,00 massaprocent. 

 

b) In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 1999/32/EG zijn de eisen inzake het zwavel-

gehalte van gasoliën voor plaatselijk gebruik tot en met 31 december 2009 niet van toepassing 

in Bulgarije. Gedurende deze overgangsperiode bedraagt het zwavelgehalte niet meer dan 

0,20 massaprocent. 

 

B. BEHEER VAN AFVALSTOFFEN 

 

1. 31993 R 0259: Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende 

toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeen-

schap (PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32001 R 2557: Verordening (EG) nr. 2557/2001 van de Commissie van 28.12.2001 (PB L 349 

van 31.12.2001, blz. 1). 

 

a) Tot en met 31 december 2014 dient elke overbrenging van in bijlage II bij Verordening (EEG) 

nr. 259/93 opgenomen afvalstoffen voor terugwinning naar Bulgarije, te worden gemeld aan 

de bevoegde autoriteiten en te worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van de 

verordening. 
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b) In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93, kunnen de bevoegde 

Bulgaarse autoriteiten tot en met 31 december 2009 bezwaar aantekenen tegen de 

overbrenging van de volgende, in bijlage III vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar 

Bulgarije, op de in artikel 4, lid 3, van de verordening vastgestelde gronden. Voor dergelijke 

overbrengingen geldt dan artikel 10 van de verordening. 

 

 AA. METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN 

– AA 090 Afval en residuen van arseen 

– AA 100 Afval en residuen van kwik 

– AA 130 Vloeistoffen afkomstig van het afbijten van metalen 

 

 AB. HOOFDZAKELIJK UIT ANORGANISCHE BESTANDDELEN BESTAAND 

AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN 

 

 AC. HOOFDZAKELIJK UIT ORGANISCHE BESTANDDELEN BESTAAND AFVAL, 

DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN 

– AC 040 Slib van loodhoudende benzine 

– AC 050 Thermische vloeistoffen (warmteoverdracht) 
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– AC 060 Hydraulische vloeistoffen 

– AC 070 Remvloeistoffen 

– AC 080 Antivriesvloeistoffen 

– AC 110 Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol, in de vorm van 

vloeistoffen en slib 

– AC 120 Polychloornaftaleen 

– AC 150 Chloorfluorkoolwaterstoffen 

– AC 160 Halonen 

– AC 190 Lichte fractie vrijkomend bij het verwerken van autowrakken 

– AC 200 Organische fosforverbindingen  

– AC 230 Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de 

terugwinning van organische oplosmiddelen 

– AC 240 Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwater-

stoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, 

dichloorvinylideen, allylchloride and epichloorhydrine) 

– AC 260 Varkensmest; uitwerpselen 
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AD. AFVAL DAT ZOWEL ORGANISCHE ALS ANORGANISCHE BESTANDDELEN 

KAN BEVATTEN 

– AD 010 Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische 

producten 

Afval dat een van de volgende stoffen bevat, daaruit bestaat, of daarmee 

verontreinigd is: 

 AD 040 - Anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen 

van edele metalen in vaste vorm die sporen van anorganische 

cyaniden bevatten 

 AD 050 - Organische cyaniden 

– AD 060 Mengsels en emulsies van olie/water of koolwaterstoffen/water 

– AD 070 Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, 

kleurstoffen, pigmenten, verf, lak of vernis 

– AD 150 Als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bijvoorbeeld biofilters) 

– AD 160 Stedelijk/huishoudelijk afval 

 

Deze periode kan worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2012, overeenkomstig de 

procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 1, gewijzigd 

bij Richtlijn 91/156/EEG 2. 

                                                 
1  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening 

nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
2  PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32. 
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c) In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93, kunnen de bevoegde 

Bulgaarse autoriteiten tot en met 31 december 2009 bezwaar aantekenen tegen de 

overbrenging van in bijlage IV van de verordening opgenomen en van niet in de bijlagen bij 

de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar Bulgarije, op de in artikel 4, 

lid 3, van de verordening vastgestelde gronden. 

 

d) In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93 tekenen de bevoegde 

Bulgaarse autoriteiten bezwaar aan tegen de overbrenging van de in de bijlagen II, III en IV 

bij de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning en de overbrenging van niet in 

die bijlagen vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar een installatie die een tijdelijke 

afwijking geniet van bepaalde eisen van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 

24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 1, of 

Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de 

beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stook-

installaties 2 in de periode dat die tijdelijke afwijking geldt voor de installatie van 

bestemming. 

 

2. 31994 L 0062: Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10), 

laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32004 L 0012: Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11.2.2004 

(PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26). 

                                                 
1  PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. 
2  PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte 

van 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33). 
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(a) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder a), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 

31 december 2011 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afval-

verbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende 

tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 35 gewichtsprocent per 31 december 2006, 39% voor 2007, 42% voor 2008, 46% voor 

2009 en 48% voor 2010. 

 

(b) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 

31 december 2014 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afval-

verbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende 

tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 50 gewichtsprocent voor 2011, 53% voor 2012 en 56% voor 2013. 

 

(c) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 

31 december 2009 het recyclingstreefcijfer voor kunststoffen te halen, met inachtneming van 

de volgende tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 8 gewichtsprocent per 31 december 2006, 12% voor 2007 en 14,5% voor 2008. 
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(d) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder d), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 

31 december 2014 het totale recyclingstreefcijfer te halen, met inachtneming van de volgende 

tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 34 gewichtsprocent per 31 december 2006, 38% voor 2007, 42% voor 2008, 45% voor 

2009, 47% voor 2010, 49% voor 2011, 52% voor 2012 en 54,9% voor 2013. 

 

(e) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt i),van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije 

uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer voor glas te halen, met inachtneming 

van de volgende tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 26 gewichtspercent per 31 december 2006, 33% voor 2007, 40% voor 2008, 46% voor 

2009, 51% voor 2010, 55% voor 2011 en 59,6% voor 2012. 

 

(f) In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt iv),van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije 

uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer voor kunststoffen te halen, waarbij 

uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat opnieuw tot kunststof wordt gerecycleerd, met 

inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers: 

 

 – 17 gewichtsprocent voor 2009, 19% voor 2010, 20% voor 2011 en 22% voor 2012. 
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3. 31999 L 0031: Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten 

van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1), gewijzigd bij:  

 

– 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 

 

In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a) en b), en bijlage I, punt 2, tweede streepje, van Richtlijn 

1999/31/EG, en onverminderd artikel 6, onder c), punt ii) van de richtlijn, en Richtlijn 75/442/EEG 

van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen 1, zijn de voorschriften voor vloeibare, 

corrosieve en oxiderende afvalstoffen, en inzake het voorkomen dat oppervlaktewater in de gestorte 

afvalstoffen doordringt, tot en met 31 december 2014 niet van toepassing op de 14 onderstaande 

installaties: 

 

1. "Polimeri" slibvijver, Varna, Devnya; 

2. "Solvay Sodi", "Deven" en "Agropolichim" gecombineerde as-slibvijver, Varna, Devnya 

- deel van de gemeente Varna; 

3. TPP "Varna" asvijver, Varna, Beloslav; 

4. "Sviloza" asvijver, Veliko Tarnovo, Svishtov; 

5. TPP in "Zaharni zavodi" asvijver, Veliko Tarnovo, Gorna Oryahovitsa; 

6. "Vidachim v likvidatsya" asvijver, Vidin, Vidin; 

                                                 
1  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG, laatstelijk 

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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7. "Toplofikatsia-Ruse" TPP "Ruse-East" asvijver, Ruse, Ruse; 

8. TPP "Republika", "COF-Pernik" en "Kremikovtsi-Rudodobiv" asvijver, Pernik, Pernik; 

9. "Toplofikatsia Pernik" en "Solidus" Pernik asvijver, Pernik, Pernik; 

10. TPP "Bobov dol" asvijver, Kyustendil, Bobov dol; 

11. "Brikel" asvijver, Stara Zagora, Galabovo; 

12. "Toplofikatsia Sliven" asvijver, Sliven, Sliven; 

13. TPP "Maritsa 3" asvijver, Haskovo, Dimitrovgrad; 

14. TPP "Maritsa 3" asvijver, Haskovo, Dimitrovgrad; 
 

 

Bulgarije zorgt ervoor dat het storten van afval in deze 14 bestaande, niet aan de voorschriften 

beantwoordende installaties geleidelijk afneemt, overeenkomstig de onderstaande jaarlijkse 

maximumhoeveelheden:  

 

 per 31 december 2006: 3.020.000 ton; 

 per 31 december 2007: 3.010.000 ton; 

 per 31 december 2008: 2.990.000 ton; 

 per 31 december 2009: 1.978.000 ton; 

 per 31 december 2010: 1.940.000 ton; 

 per 31 december 2011: 1.929.000 ton; 

 per 31 december 2012: 1.919.000 ton; 

 per 31 december 2013: 1.159.000 ton; 

 per 31 december 2014: 1.039.000 ton. 
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4. 32002 L 0096: Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 37 

van 13.2.2003, blz. 24), gewijzigd bij: 

 

– 32003 L 0108: Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.12.2003 

(PB L 345 van 31.12.2003, blz. 106), 

 

In afwijking van artikel 5, lid 5, en artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG dient Bulgarije 

uiterlijk op 31 december 2008 een gemiddelde hoeveelheid gescheiden ingezamelde AEEA uit 

particuliere huishoudens van ten minste vier kilogram per inwoner per jaar, alsmede het percentage 

terugwinning en het percentage hergebruik en recycling van onderdelen, materialen en stoffen te 

halen. 

 

C. WATERKWALITEIT 

 

31991 L 0271: Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 

stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40), laatstelijk gewijzigd bij: 

 

– 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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In afwijking van de artikelen 3, 4 en 5, lid 2, van Richtlijn 91/271/EEG zijn de eisen inzake 

opvangsystemen en zuivering van stedelijk afvalwater tot en met 31 december 2014 niet van 

toepassing in Bulgarije, met inachtneming van de volgende tussentijdse doelstelling: 

 

 voor agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10.000 dient per 

31 december 2010 aan de richtlijn te zijn voldaan. 

 

D. INDUSTRIËLE VERVUILING EN RISICOBEHEERSING  

 

1. 31996 L 0061: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde 

preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26), laatstelijk 

gewijzigd bij: 

 

– 32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 
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In afwijking van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 96/61/EG zijn in Bulgarije de voorschriften voor de 

afgifte van vergunningen voor bestaande installaties op de volgende installaties pas van toepassing 

na de hieronder voor elk van die installaties genoemde datum, voorzover het de verplichting betreft 

om die installaties overeenkomstig de emissiegrenswaarden, de gelijkwaardige parameters en 

technische maatregelen, gebaseerd op de beste beschikbare technieken, als bedoeld in artikel 9, 

leden 3 en 4, te exploiteren: 

 

Tot en met 31 december 2008: 

– "Yambolen" – Yambol (activiteit 4.1 h) 

– "Verila" – Ravno Pole (activiteit 4.1) 

– "Lakprom" – Svetovrachane (activiteit 4.1 b) 

– "Orgachim" – Ruse (activiteit 4.1 j) 

– "Neochim" – Dimitrovgrad (activiteit 4.1 b) 

 

Tot en met 31 december 2009: 

– "Eliseyna" gara Eliseyna (activiteit 2.5 a) 

 

Tot en met 31 december 2011: 

– "TPP Ruse East" – Ruse (activiteit 1.1) 

– "TPP Varna" – Varna (activiteit 1.1) 
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– "TPP Bobov dol" – Sofia (activiteit 1.1) 

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

– "Lukoil Neftochim" – Burgas (activiteit 1.2) 

– "Kremikovtsi" – Sofia (activiteit 2.2) 

– "Radomir Metali" – Radomir (activiteit 2.3 b) 

– "Solidus" – Pernik (activiteit 2.4) 

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

– "Energoremont" – Kresna (activiteit 2.4) 

– "Chugunoleene" – Ihtiman (activiteit 2.4) 

– "Alkomet" – Shumen (activiteit 2.5 b) 

– "Start" – Dobrich (activiteit 2.5 b) 

– "Alukom" – Pleven (activiteit 2.5 b) 

– "Energia" – Targovishte (activiteit 2.5 b) 

– "Uspeh" – Lukovit (activiteit 3.5) 

– "Keramika" – Burgas (activiteit 3.5) 

– "Stroykeramika" – Mezdra (activiteit 3.5) 

– "Straldja keramika" – Stradlja (activiteit 3.5) 

– "Balkankeramiks" – Novi Iskar (activiteit 3.5) 

– "Shamot" – Elin Pelin (activiteit 3.5) 
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– Keramiekfabriek – Dragovishtitsa (activiteit 3.5) 

– "Fayans" – Kaspichan (activiteit 3.5) 

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

– "Polimeri" – Devnya (activiteit 4.2 c) 

– "Agropolichim" – Devnya (activiteit 4.3) 

– "Neochim" – Dimitrovgrad (activiteit 4.3) 

– "Agriya" – Plovdiv (activiteit 4.4) 

– "Balkanpharma" – Razgrad (activiteit 4.5) 

– "Biovet" – Peshtera (activiteit 4.5) 

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

– "Bulgarikum" – Burgas (activiteit 6.4 c) 

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

– "Ekarisaj" – Varna (activiteit 6.5) 

– "Ekarisaj Bert" – Burgas (activiteit 6.5). 

 

Vóór 30 oktober 2007 worden voor deze installaties volledig gecoördineerde vergunningen afge-

geven, met voor iedere installatie bindende tijdschema's voor de volledige toepassing van de voor-

schriften. Uiterlijk op 30 oktober 2007 moet voldaan zijn aan de algemene beginselen van de 

fundamentele verplichtingen van de exploitanten die genoemd worden in artikel 3 van de richtlijn. 
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2. 32001 L 0080: Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de 

lucht door grote stookinstallaties (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1), gewijzigd bij: 

 

– 12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - 

Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de 

Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de 

Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 

23.9.2003, blz. 33). 

 

a) In afwijking van artikel 4, lid 3, en deel A van de bijlagen III, IV en VII van Richtlijn 

2001/80/EG zijn de emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide en stof tot en met de voor elke 

eenheid opgegeven datum niet van toepassing op de volgende installaties in Bulgarije: 

 

– TPP "Varna": 

–  Eenheid 1 tot en met 31 december 2009 

–  Eenheid 2 tot en met 31 december 2010 

–  Eenheid 3 tot en met 31 december 2011 

–  Eenheid 4 tot en met 31 december 2012 

–  Eenheid 5 tot en met 31 december 2013 

–  Eenheid 6 tot en met 31 december 2014 
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– TPP "Bobov dol": 

–  Eenheid 2 tot en met 31 december 2011 

–  Eenheid 3 tot en met 31 december 2014 

 

– TPP "Ruse East": 

–  Eenheden 3 en 4 tot en met 31 december 2009 

–  Eenheden 1 en 2 tot en met 31 december 2011 

 

– TPP "Lukoil Neftochim" Burgas: 

– Eenheden 2, 7, 8, 9, 10 en 11 tot en met 31 december 2011. 

 

Tijdens deze overgangsperiode mogen de emissies van zwaveldioxide en stof van alle stook-

installaties overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG de volgende tussentijdse maximum-

hoeveelheden niet te boven gaan: 

 

– per 2008: 179.700 ton SO2 /jaar; 8900 ton stof/jaar 

– per 2012: 103.000 ton SO2 /jaar; 6000 ton stof/jaar. 

 

b) In afwijking van artikel 4, lid 3, en deel A van bijlage VI van Richtlijn 2001/80/EG zijn de 

emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden tot en met 31 december 2011 niet van toepassing op 

de eenheden 2, 7, 8, 9, 10 en 11 van de stookinstallatie TPP Lukoil Neftochim Burgas. 
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 Tijdens deze overgangsperiode mogen de emissies van stikstofoxiden van alle stook-

installaties overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG de volgende tussentijdse 

maximumhoeveelheden niet te boven gaan: 

 

– per 2008: 42.900 ton/jaar 

– per 2012: 33.300 ton/jaar 

 

c) Bulgarije dient uiterlijk op 1 januari 2011 bij de Commissie een bijgewerkt plan in, vergezeld 

van een investeringsplan, voor de geleidelijke aanpassing van de overblijvende, niet aan de 

voorschriften beantwoordende installaties, met duidelijk omschreven stappen voor de 

toepassing van het acquis. Met deze plannen wordt gezorgd voor een verdere reductie van de 

emissies tot op een niveau dat aanzienlijk lager ligt dan de in de punten a) en b) vermelde 

tussentijdse doelstellingen, met name wat betreft de emissies voor de periode van 2012 tot en 

met 2014. Indien de Commissie, in het bijzonder gelet op de milieueffecten en de noodzaak 

om de concurrentieverstoringen op de interne markt als gevolg van de overgangsmaatregelen 

te beperken, van oordeel is dat deze plannen onvoldoende zijn om deze doelstellingen te 

halen, brengt zij Bulgarije daarvan op de hoogte. Binnen de daaropvolgende drie maanden 

verstrekt Bulgarije informatie over de maatregelen die het heeft genomen om deze doel-

stellingen te bereiken. Indien de Commissie daarna, in overleg met de lidstaten, van oordeel is 

dat deze maatregelen onvoldoende zijn om deze doelstellingen te halen, start zij een proce-

dure wegens het niet nakomen van verplichtingen overeenkomstig artikel III-360 van de 

Grondwet. 



 

 
AA2005/P/Bijlage VI/nl 58 

 

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

 

Aanhangsel bij BIJLAGE VI 

 

HOOFDSTUK I 

 

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die niet aan 

de voorschriften beantwoordende melk verwerken 

bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punt a), van Bijlage VI 

 

 

Nr. Vet. Nr. Naam en adres van de inrichting Locatie van de betrokken 

bedrijfsruimten 

Regio Blagoevgrad – Nr. 1 

1 BG 0112004 "Matand" EOOD 

gr. Pernik 

ul. "Lenin" 111  

s. Eleshnitsa 

Regio Bourgas – Nr. 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 

Regio Vidin – Nr. 5 

6 BG 0512025 "El Bi Bulgarikum" EAD 

gr. Vidin 

gr. Vidin 

Yujna promishlena zona 

RegioVratsa – Nr. 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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Regio Gabrovo – Nr. 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" 

 

Regio Dobrich – Nr. 8 

14 BG 0812002 "AVITA" OOD 

gr. Sofia 

ul. "20-ti April" 6 

s. Tsarichino 

 

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 
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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 

 

Regio Kardjali – Nr. 9 

19 BG 0912004 ET "Rado" 

v. Byal izvor 

v. Byal izvor 

obsht. Ardino 

Regio Kiustendil – Nr. 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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Regio Lovech – Nr. 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 

 

Regio Pazardjik – Nr. 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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Regio Pleven – Nr. 15 

29 BG 1512003 "Mandra 1" EOOD 

s. Obnova 

s. Tranchovitsa  

 

30 BG 1512006 "Mandra" OOD 

s. Obnova 

s. Obnova  

 

31 BG 1512008 ET "Viola" 

gr. Koynare 

gr. Koynare  

ul. "Hristo Botev" 16 

32 BG 1512010 ET "Militsa Lazarova - 90" 

gr. Slavyanovo 

gr. Slavyanovo  

ul. "Asen Zlatarev" 2 

Regio Plovdiv – Nr. 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 

 

Regio Razgrad – Nr. 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 

 

Regio Ruse – Nr. 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 
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Regio Silistra – Nr. 19 

49 BG 1912004 ET "Merone-Hristo Kunev" 

gr. Silistra  

bul. "Makedonia" 150 

gr. Alfatar 

 

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 

 

Regio Sliven – Nr. 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 
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55 BG 2012030 "Agroprodukt" OOD 

gr. Sliven 

ul. "Oreshak" 24 

s. Dragodanovo 

 

56 BG 2012036 "Minchevi" OOD 

s. Korten 

obl. Sliven 

s. Korten 

obl. Sliven 

 

Regio Smolian – Nr. 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 
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Regio Sofia stad – Nr. 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 

 

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 

 

Regio Sofia district – Nr. 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 
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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 

Regio Stara Zagora – Nr. 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 
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Regio Targovishte – Nr. 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 

 

77 BG 2512017 "YU E S - Komers" OOD 

gr. Opaka 

s. Golyamo Gradishte 

ul. "Rakovski" 2 

Regio Yambol – Nr. 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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HOOFDSTUK II 

 

Lijst van melkinrichtingen voor de verwerking van melk die wel en melk die niet aan de 

voorschriften voldoet  

 

Bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punten a) en c), van Bijlage VI 

 

 

Nr. Vet. Nr. Naam en adres van de inrichting Locatie van de betrokken 

bedrijfsruimten 

Regio Veliko Turnovo – Nr. 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 

Regio Vratsa – Nr. 6 

4 BG 0612012 ET "Zorov -97" 

gr. Vratsa  

j.k. Kulata  

ul. "Palkovitsa" 7 

Vrachanski balkan, mestnost 

"Parshevitsa" 

Regio Dobrich – Nr. 8 

5 BG 0812009 "Serdika - 90" AD 

gr. Dobrich 

gr. Dobrich 

ul. "25 septemvri" 100 
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Regio Lovech – Nr. 11 

6 BG 1112006 "Kondov Ekoproduktsiya" OOD 

gr. Sofia 

s. Staro selo 

 

Regio Plovdiv – Nr. 16 

7 BG 1612001 "OMK" 

gr. Sofia 

gr. Plovdiv 

bul. "Dunav" 3 

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 

 



 

 
AA2005/P/Bijlage VI/nl 73 

 

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

 

Regio Ruse – Nr. 18 

11 BG 1812003 "Sirma Prista" AD 

gr. Ruse 

gr. Ruse 

bul. "3-ti mart" 1 

Regio Sliven – Nr. 20 

12 BG 2012006 "Mlechen pat" AD 

gr. Sofia 

ul. "Vasil Levski" 109 

gr. Nova Zagora 

j.k. Industrialen 

 

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 

Regio Stara Zagora – Nr. 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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Regio Targovishte – Nr. 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 

 

Regio Haskovo – Nr. 26 

19 BG 2612047 "Balgarsko sirene" OOD 

gr. Harmanli 

ul. "Gotse Delchev" 1 

gr. Haskovo 

bul. "Saedinenie" 94 

Regio Yambol – Nr. 28 

20 BG 2812022 "Karil i Tanya" OOD 

gr. Yambol 

gr. Yambol 

ul. "Graf Ignatiev" 189 

 

 

________________ 


