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AA2005/P/Priloga VI/sl 1 

 

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

 

PRILOGA VI 

Seznam iz 20. člena Protokola: 

Prehodni ukrepi, Bolgarija 

 

1. PROSTO GIBANJE OSEB 

 

Pogodba o Ustavi za Evropo 

 

 

31968 R 1612: Uredba Sveta (EGS) št. 1612/68 z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev 

v Skupnosti (UL L 257, 19. 10. 1968, str. 2), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32004 L 0038: Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 4. 2004 

(UL L 158, 30. 4. 2004, str. 77); 

 

31996 L 0071: Direktiva 96/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1996 o 

napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21. 1. 1997, str. 1); 
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32004 L 0038: Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 

ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 

68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 

93/96/EGS (UL L 158, 30. 4. 2004, str. 77). 

 

1. III-133. člen in prvi odstavek III-144. člena Ustave se v zvezi s prostim gibanjem delavcev in 

svobodo opravljanja storitev, ki vključuje začasno gibanje delavcev, kakor je opredeljeno v členu 1 

Direktive 96/71/ES, med Bolgarijo na eni strani in vsako od sedanjih držav članic na drugi strani v 

celoti uporabljata le ob upoštevanju prehodnih določb iz drugega do štirinajstega odstavka. 

 

2. Ne glede na člene 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68 in do konca dveletnega obdobja od dne 

pristopa bodo sedanje države članice uporabljale nacionalne ukrepe ali ukrepe iz dvostranskih 

sporazumov, ki urejajo dostop bolgarskih državljanov na njihove trge dela. Sedanje države članice 

lahko uporabljajo take ukrepe do konca petletnega obdobja od dne pristopa. 
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Bolgarski državljani, ki na dan pristopa zakonito delajo v sedanji državi članici in se jim je dovolil 

dostop na trg dela v tej državi članici za neprekinjeno obdobje 12 mesecev ali več, bodo imeli 

dostop na trg dela te države članice, vendar ne na trg dela drugih držav članic, ki uporabljajo 

nacionalne ukrepe. 

 

Bolgarski državljani, ki se jim je dovolil dostop na trg dela v sedanji državi članici po pristopu za 

neprekinjeno obdobje 12 mesecev ali več, tudi uživajo iste pravice. 

 

Bolgarski državljani iz drugega in tretjega pododstavka zgoraj prenehajo uživati pravice iz teh 

pododstavkov, če prostovoljno zapustijo trg dela zadevne sedanje države članice. 

 

Bolgarski državljani, ki na dan pristopa ali v obdobju, ko se uporabljajo nacionalni ukrepi, zakonito 

delajo v sedanji državi članici in ki se jim je dovolil dostop na trg dela te države članice za obdobje 

krajše od 12 mesecev, ne uživajo teh pravic. 

 

3. Pred koncem dveletnega obdobja od dne pristopa Svet na podlagi poročila Komisije ponovno 

preuči delovanje prehodnih določb iz prejšnjega odstavka. 
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Ob zaključku tega ponovnega pregleda in najkasneje pred koncem dveletnega obdobja od dne 

pristopa sedanje države članice uradno obvestijo Komisijo, če bodo še naprej uporabljale 

nacionalne ukrepe ali ukrepe iz dvostranskih sporazumov oz. če bodo od takrat dalje uporabljale 

člene 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68. Če takega uradnega obvestila ni, se uporabljajo členi 1 do 6 

Uredbe (EGS) št. 1612/68. 

 

4. Na zaprosilo Bolgarije se lahko izvede nadaljnji ponovni pregled. Uporabi se postopek iz 

tretjega odstavka, ki se konča v šestih mesecih od prejema zaprosila Bolgarije. 

 

5. Država članica, ki do konca petletnega obdobja iz drugega odstavka ohrani nacionalne ukrepe 

ali ukrepe iz dvostranskih sporazumov, lahko v primeru resnih motenj na svojem trgu dela ali 

grožnje le-teh in po tem, ko uradno obvesti Komisijo, nadaljuje z uporabo teh ukrepov do konca 

sedemletnega obdobja od dne pristopa. Če takega uradnega obvestila ni, se uporabljajo členi 1 do 6 

Uredbe (EGS) št. 1612/68. 

 

6. V sedemletnem obdobju od dne pristopa tiste države članice, v katerih se na podlagi tretjega, 

četrtega ali petega odstavka za bolgarske državljane uporabljajo členi 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 

1612/68 in ki bolgarskim državljanom v tem obdobju za namene spremljanja izdajajo delovna 

dovoljenja, jih izdajajo avtomatično. 
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7. Tiste države članice, v katerih se na podlagi tretjega, četrtega ali petega odstavka za bolgarske 

državljane uporabljajo členi 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68, lahko do konca sedemletnega 

obdobja od dne pristopa uporabljajo postopke iz spodnjih pododstavkov. 

 

Če država članica iz prvega pododstavka ima ali pričakuje motnje na svojem trgu dela, ki bi lahko 

resno ogrozile življenjsko raven ali raven zaposlenosti v določeni regiji ali poklicu, ta država 

članica o tem obvesti Komisijo in druge države članice in jim priskrbi vse potrebne podrobnosti. Na 

podlagi teh podatkov lahko država članica zaprosi, da Komisija popolnoma ali delno odloži uporabo 

členov 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68, da bi se ponovno vzpostavilo normalno stanje v tej regiji 

oz. poklicu. Komisija odloči o odložitvi uporabe ter o njenem trajanju in obsegu najpozneje v dveh 

tednih po prejemu takega zaprosila in o svoji odločitvi uradno obvesti Svet. Vsaka država članica 

lahko v dveh tednih od dne odločitve Komisije Svet zaprosi, da odločitev odpravi ali spremeni. Svet 

o zaprosilu odloči s kvalificirano večino v dveh tednih. 

 

Država članica iz prvega pododstavka lahko v nujnih in izjemnih primerih odloži uporabo členov 1 

do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68 in o tem Komisiji poda naknadno utemeljeno uradno obvestilo. 
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8. Dokler je uporaba členov 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68 odložena na podlagi drugega do 

petega in sedmega odstavka zgoraj, se člen 23 Direktive 2004/38/ES o pravici družinskih članov 

delavcev do pridobitve zaposlitve uporablja v Bolgariji glede državljanov sedanjih držav članic in v 

sedanjih državah članicah glede bolgarskih državljanov pod naslednjimi pogoji: 

 

– zakonec delavca in njuni potomci, ki so stari manj kot 21 let ali so vzdrževani družinski člani 

in na dan pristopa zakonito prebivajo z delavcem na ozemlju države članice, imajo po 

pristopu neposreden dostop na trg dela te države članice. Ta določba se ne uporablja za 

družinske člane delavca, ki se mu je zakonito dovolil dostop na trg dela te države članice za 

obdobje krajše od 12 mesecev; 

 

– zakonec delavca in njuni potomci, ki so stari manj kot 21 let ali so vzdrževani družinski člani 

in zakonito prebivajo z delavcem na ozemlju države članice od dne po dnevu pristopa, vendar 

imajo v obdobju uporabe zgoraj navedenih prehodnih določb dostop na trg dela zadevne 

države članice, ko v zadevni državi članici prebivajo najmanj osemnajst mesecev ali od 

tretjega leta od dne pristopa, kar se zgodi prej. 

 

Te določbe ne posegajo v bolj ugodne nacionalne ukrepe ali ukrepe, sprejete z dvostranskimi 

sporazumi. 
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9. Če določb Direktive 2004/38/ES, ki prevzemajo določbe Direktive 68/360/EGS1, ni mogoče 

uporabljati ločeno od tistih iz Uredbe (EGS) št. 1612/68, katerih uporaba je odložena v skladu z 

drugim do petim in sedmim ter osmim odstavkom, smejo Bolgarija in sedanje države članice 

odstopati od teh določb, kolikor je to potrebno za uporabo drugega do petega in sedmega ter 

osmega odstavka. 

 

10. Kadar sedanje države članice na podlagi zgoraj navedenih prehodnih določb uporabljajo 

nacionalne ukrepe ali ukrepe iz dvostranskih sporazumov, lahko Bolgarija ohrani v veljavi 

enakovredne ukrepe za državljane zadevne države članice ali zadevnih držav članic. 

 

11. Če katera izmed sedanjih držav članic odloži uporabo členov 1 do 6 Uredbe (EGS) 

št. 1612/68, lahko Bolgarija glede Romunije uporabi postopke iz sedmega odstavka. V primeru 

uporabe teh postopkov se delovna dovoljenja, ki jih izdaja Bolgarija za namene spremljanja 

državljanom Romunije, izdajajo avtomatično. 

                                                 
1 Direktiva Sveta 68/360/EGS z dne 15. oktobra 1968 o odpravi omejitev gibanja in pebivanja v 

Skupnosti za delavce držav članic in za njihove družine (UL L 257, 19. 10. 1968, str. 13). 
Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003 (UL L 236, 23. 
9. 2003, str. 33) in razveljavljena z učinkom od 30. aprilom 2006 z Direktivo 2004/38/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 158, 30. 4. 2004, str. 77). 
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12. Vse sedanje države članice, ki v skladu z drugim do petim in sedmim do devetim odstavkom 

uporabljajo nacionalne ukrepe, lahko z notranjimi predpisi uvedejo večjo svobodo prostega gibanja 

od tiste, ki velja na dan pristopa, vključno s popolnim dostopom na trg dela. Od tretjega leta od dne 

pristopa se lahko sedanje države članice, ki uporabljajo nacionalne ukrepe, kadarkoli odločijo za 

uporabo členov 1 do 6 Uredbe (EGS) št. 1612/68. O takih odločitvah se obvesti Komisijo. 

 

13. Nemčija in Avstrija lahko v primeru resnih motenj ali groženj le-teh na posebno občutljivih 

storitvenih področjih svojih trgov dela, ki bi lahko nastale v določenih regijah zaradi čezmejnega 

opravljanja storitev, kot je opredeljeno v členu 1 Direktive 96/71/ES, in dokler na podlagi zgornjih 

prehodnih določb uporabljata nacionalne ukrepe ali ukrepe iz dvostranskih sporazumov o prostem 

gibanju bolgarskih delavcev, po tem, ko uradno obvestita Komisijo, odstopata od prvega odstavka 

III-144. člena Ustave, da bi v okviru opravljanja storitev podjetij s sedežem v Bolgariji omejili 

začasno gibanje delavcev, za katere se uporabljajo nacionalni ukrepi glede njihove pravice do 

začetka opravljanja dela v Nemčiji in Avstriji. 
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Seznam storitvenih področij, za katere se lahko uporablja odstopanje, je naslednji: 

 

– v Nemčiji: 

 

Področje NACE * koda, razen če ni drugače določeno 

Gradbeništvo s sorodnimi panogami od 45.1 do 4 

Dejavnosti iz Priloge k Direktivi 96/71/ES 

Čiščenje objektov in opreme 74.70 Čiščenje objektov in opreme 

Druge storitve 74.87 Samo dejavnosti notranjega 

dekoraterstva 
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– v Avstriji: 

 

Področje NACE * koda, razen če ni drugače določeno 

Storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje 

parkov 

01.41  

Rezanje, oblikovanje in dodelava kamna 

(obdelava naravnega kamna) 

26.7 

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in 

njihovih delov 

28.11  

Gradbeništvo s sorodnimi panogami od 45.1 do 4 

Dejavnosti iz Priloge k Direktivi 96/71/ES 

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 74.60 

Čiščenje objektov in opreme 74.70  

Nega na domu 85.14 

Dejavnosti socialnega varstva brez 

nastanitve 

85.32  

 

                                                 
* NACE: glej 31990 R 3037: Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o 

statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (UL L 293, 24. 10. 1990, 
str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z 32003 R 1882: Uredbo (ES) 
št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 (UL L 284, 31. 10. 2003, 
str. 1). 
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Če Nemčija ali Avstrija v skladu s prejšnjimi pododstavki odstopata od prvega odstavka III-144. 

člena Ustave, lahko Bolgarija po tem, ko uradno obvesti Komisijo, sprejme enakovredne ukrepe. 

 

Učinek uporabe tega odstavka ne vodi do bolj restriktivnih pogojev za začasno gibanje delavcev v 

okviru čezmejnega opravljanja storitev med Nemčijo ali Avstrijo in Bolgarijo od tistih, ki obstajajo 

na dan podpisa Pogodbe o pristopu. 

 

14. Učinek uporabe drugega do petega in sedmega do dvanajstega odstavka ne vodi do bolj 

restriktivnih pogojev za dostop bolgarskih državljanov na trge dela sedanjih držav članic od tistih, 

ki obstajajo na dan podpisa Pogodbe o pristopu. 

 

Ne glede na uporabo določb iz prvega do trinajstega  odstavka sedanje države članice v kateremkoli 

obdobju, ko se uporabljajo nacionalni ukrepi ali ukrepi iz dvostranskih sporazumov, glede dostopa 

na njihov trg dela prednostno obravnavajo delavce, ki so državljani držav članic, v primerjavi z 

delavci, ki so državljani tretjih držav. 

 

Bolgarski delavci migranti in njihove družine, ki zakonito prebivajo in delajo v drugi državi članici, 

ali delavci migranti iz drugih držav članic in njihove družine, ki zakonito prebivajo in delajo v 

Bolgariji, se ne obravnavajo bolj restriktivno kot delavci iz tretjih držav in njihovi družinski člani, 

ki delajo v tej državi članici oz. v Bolgariji. Poleg tega se ob uporabi načela prednostne obravnave v 

Skupnosti delavci migranti iz tretjih držav, ki prebivajo in delajo v Bolgariji, ne obravnavajo bolj 

ugodno kot državljani Bolgarije. 
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2. SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV 

 

 

31997 L 0009: Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o 

odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L 84, 26. 3. 1997, str. 22). 

 

Ne glede na člen 4(1) Direktive 97/9/ES se minimalna raven odškodnine do 31. decembra 2009 ne 

uporablja v Bolgariji. Bolgarija zagotovi, da njena odškodninska shema za vlagatelje zagotavlja 

kritje za najmanj 12 000 EUR od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 in za najmanj 15 000 EUR 

od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2009. 

 

V prehodnem obdobju bodo druge države članice ohranile pravico preprečiti poslovanje 

podružnicam bolgarskih investicijskih podjetij s sedežem na njihovem ozemlju, če in dokler se te 

podružnice ne pridružijo na ozemlju zadevne države članice uradno priznani odškodninski shemi za 

vlagatelje, ki zagotavlja kritje za razliko med bolgarsko ravnijo odškodnine in minimalno ravnijo iz 

člena 4(1) Direktive 97/9/ES. 
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3. PROSTI PRETOK KAPITALA 

 

Pogodba o Ustavi za Evropo 

 

1. Ne glede na obveznosti iz Pogodbe o Ustavi za Evropo lahko Bolgarija pet let od dne pristopa 

ohrani v veljavi na dan podpisa Pogodbe o pristopu obstoječe omejitve iz svoje zakonodaje 

glede pridobitve lastništva nad zemljišči za sekundarna prebivališča s strani državljanov držav 

članic ali držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru 

(Sporazum EGP), ki ne prebivajo v Bolgariji, in s strani pravnih oseb, ki so ustanovljene po 

pravu druge države članice ali države pogodbenice Sporazuma EGP. 

 

Za državljane držav članic in državljane držav pogodbenic Sporazuma o evropskem 

gospodarskem prostoru, ki zakonito prebivajo v Bolgariji, ne veljajo določbe prejšnjega 

pododstavka ali kakršnakoli pravila in postopki, ki ne veljajo za bolgarske državljane. 
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2. Ne glede na obveznosti iz Pogodbe o Ustavi za Evropo lahko Bolgarija sedem let od dne 

pristopa ohrani v veljavi na dan podpisa Pogodbe o pristopu obstoječe omejitve iz svoje 

zakonodaje glede pridobitve kmetijskih zemljišč, gozdov in gozdarskih zemljišč s strani 

državljanov držav članic, državljanov držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem 

gospodarskem prostoru, in s strani pravnih oseb, ustanovljenih po pravu druge države članice 

ali države pogodbenice Sporazuma EGP. V nobenem primeru se državljana države članice 

glede pridobitve kmetijskih zemljišč, gozdov in gozdarskih zemljišč ne sme obravnavati manj 

ugodno kot na dan podpisa Pristopne pogodbe ali ga obravnavati bolj restriktivno kot 

državljane tretjih držav. 

 

Za samozaposlene kmete, ki so državljani druge države članice in želijo imeti sedež ter 

zakonito prebivati v Bolgariji, ne veljajo določbe prejšnjega pododstavka ali kakršnikoli 

postopki, ki ne veljajo za bolgarske državljane.  

 

V tretjem letu od dne pristopa se opravi splošni ponovni pregled teh prehodnih ukrepov. V ta 

namen Komisija Svetu predloži poročilo. Svet lahko na predlog Komisije soglasno odloči, da 

se prehodno obdobje, ki je navedeno v prvem pododstavku, skrajša ali konča. 
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4. KMETIJSTVO 

 

A. KMETIJSKA ZAKONODAJA 

 

31997 R 2597: Uredba Sveta (ES) št. 2597/97 z dne 18. decembra 1997 o določitvi dodatnih pravil 

o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi za konzumno mleko (UL L 351, 

23. 12. 1997, str. 13), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 31999 R 1602: Uredbo Sveta (ES) št. 1602/1999 z dne 19. 7. 1999 (UL L 189, 22. 7. 1999, 

str. 43). 

 

Ne glede na člen 3(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 2597/97 se za konzumno mleko, proizvedeno v 

Bolgariji do 30. aprila 2009 ne uporabljajo zahteve glede vsebnosti maščobe, pri čemer se mleko z 

vsebnostjo maščobe 3 % (m/m) lahko trži kot polno mleko, mleko z vsebnostjo maščobe 2 % (m/m) 

pa kot pol posneto mleko. Konzumno mleko, ki ne ustreza zahtevam glede vsebnosti maščobe, se 

lahko trži le v Bolgariji ali izvozi v tretje države. 
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B. VETERINARSKA IN FITOSANITARNA ZAKONODAJA 

 

32004 R 0853: Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 

posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30. 4. 2004, str. 55). 

 

(a) Obrati za predelavo mleka iz I. in II. poglavja Dodatka k tej prilogi lahko do 

31. decembra 2009 prejemajo pošiljke surovega mleka, ki ni v skladu z zahtevami ali pa 

ravnanje z njim ne ustreza zahtevam iz Uredbe (ES) št. 853/2004, podpoglavij II in III, 

Poglavja I, Oddelka IX, Priloge III, pod pogojem, da so kmetije, iz katerih prihaja mleko, 

omenjene na seznamu, ki ga v ta namen vodijo bolgarski organi. 

 

(b) Dokler so obrati iz odstavka (a) zgoraj upravičeni do koristi iz določb omenjenega odstavka, 

se izdelki, ki izvirajo iz teh obratov, dajo le na domači trg ali se uporabljajo za nadaljnjo 

predelavo v obratih v Bolgariji, za katere ravno tako veljajo določbe iz odstavka (a), ne 

glede na datum trženja. Ti izdelki morajo nositi drugačno identifikacijsko oznako od tiste, ki 

je določena v členu 5 Uredbe (ES) št. 853/2004. 
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(c) Obrati, našteti v II. poglavju Dodatka k tej prilogi, lahko do 31. decembra 2009 predelujejo 

mleko, ki izpolnjuje zahteve EU in mleko, ki teh zahtev ne izpolnjuje, v ločenih proizvodnih 

linijah. V tem smislu se mleko, ki ne izpolnjuje zahtev EU, razume kot mleko iz 

odstavka (a). Taki obrati morajo v celoti izpolnjevati zahteve EU za obrate, vključno z 

izvajanjem načel analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP) (iz člena 5 

Uredbe (ES) št. 852/20041) in dokazati svojo sposobnost, da v celoti izpolnjujejo pogoje, 

navedene v nadaljevanju, vključno z ločeno namembnostjo ustreznih proizvodnih linij: 

 

 sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi se omogoči ustrezno upoštevanje notranjih 

postopkov ločevanja mleka, od zbiranja do končne proizvodne faze, vključno s potmi 

zbiranja mleka, ločenim skladiščenjem in obdelavo mleka, ki izpolnjuje zahteve EU, od 

mleka, ki teh zahtev ne izpolnjuje, posebnim pakiranjem ter označevanjem izdelkov, 

pridobljenih iz mleka, ki ne izpolnjuje zahtev EU, in z ločenim skladiščenjem omenjenih 

izdelkov, 

 

 uvesti postopek, ki zagotavlja sledljivost surovin, vključno s potrebnimi dokumentarnimi 

dokazi o premikih proizvodov ter knjigovodskimi evidencami proizvodov ter izravnave 

skladnih in neskladnih surovin s kategorijami končnih izdelkov, 

                                                 
1 Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni 

živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1). 
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 obdelati vse surovo mleko s toplotno obdelavo pri minimalni temperaturi vsaj 71,7 °C v 

času 15 sekund, in  

 

 sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje goljufij pri uporabi identifikacijskih 

oznak. 

 

Bolgarski organi: 

 

 zagotovijo, da upravljavec ali direktor vsakega zadevnega obrata sprejme vse potrebne 

ukrepe za pravilno upoštevanje notranjih postopkov ločevanja mleka; 

 

 opravljajo teste in nenapovedane kontrolne preglede v zvezi z upoštevanjem ločevanja 

mleka; in 

 

 opravljajo teste v pooblaščenih laboratorijih na vseh surovinah in končnih izdelkih, da 

preverijo skladnost z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 853/2004, Poglavja II, Oddelka IX, 

Priloge III, , vključno z mikrobiološkimi merili za izdelke na osnovi mleka. 
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 Mleko in/ali izdelki na osnovi mleka, ki izvirajo iz ločenih proizvodnih linij, v katerih se 

predeluje surovo mleko, ki ne izpolnjuje zahtev EU, v obratih za predelavo mleka, 

odobrenih s strani EU, se lahko dajo na trg le pod pogoji iz odstavka (b). Izdelki na osnovi 

surovega mleka, ki izpolnjuje zahteve in ki se predeluje v ločeni proizvodni liniji v obratu iz 

II. poglavja Dodatka k tej prilogi, se lahko ob upoštevanju pogojev glede ločevanja 

proizvodnih linij tržijo kot izdelki, ki izpolnjujejo zahteve.  

 

(d) Mleku in mlečnim izdelkom, proizvedenim v skladu z določbami iz odstavka (c), se podeli 

podpora iz poglavij II in III, Naslova I, razen člena 11, in Naslova II Uredbe (ES) 

št. 1255/19991 le, če so opremljeni z ovalno identifikacijsko oznako iz Oddelka I Priloge II 

Uredbe (ES) št. 853/2004.  

 

(e) Bolgarija poskrbi za postopno spoštovanje zahtev iz odstavka (a) in Komisiji izstavlja letna 

poročila o napredku pri posodabljanju kmetij za proizvodnjo mleka in sistemu zbiranja 

mleka. Bolgarija poskrbi, da bodo te zahteve v celoti izpolnjene do 31. decembra 2009. 

                                                 
1 Uredba Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in 

mlečnih izdelkov (UL L 160, 26.6.1999, str. 48). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena 
z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6). 
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(f) Komisija lahko po postopku iz člena 58 Uredbe (ES) št. 178/20021 posodobi Dodatek k tej 

prilogi pred pristopom in do 31. decembra 2009 ter v tem smislu na podlagi napredka, 

doseženega pri odpravi pomanjkljivosti in rezultatov procesa spremljanja doda ali črta 

posamezne obrate.  

 

Podrobna izvedbena pravila za zagotovitev nemotenega delovanja zgoraj navedene prehodne 

ureditve se lahko sprejmejo po postopku iz člena 58 Uredbe (ES) št. 178/2002. 

 

                                                 
1 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 

splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1). Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4). 
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5. PROMETNA POLITIKA 

 

1. 31993 R 3118: Uredba Sveta (EGS) št. 3118/93 z dne 25. oktobra 1993 o pogojih, pod 

katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo notranje cestne prevoze tovora v državi članici 

(UL L 279, 12. 11. 1993, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32002 R 0484: Uredbo (ES) št. 484/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1. 3. 2002 

(UL L 76, 19. 3. 2002, str. 1). 

 

(a) Ne glede na člen 1 Uredbe (EGS) št. 3118/93 in do konca tretjega leta od dne pristopa so 

prevozniki s sedežem v Bolgariji izključeni od opravljanja storitev notranjega cestnega 

prevoza tovora v ostalih državah članicah in prevozniki s sedežem v ostalih državah članicah 

so izključeni od opravljanja storitev notranjega cestnega prevoza tovora v Bolgariji. 

 

(b) Pred koncem tretjega leta od dne pristopa države članice uradno obvestijo Komisijo, ali bodo 

to obdobje podaljšale za največ dve leti, ali pa bodo v prihodnje v celoti uporabljale člen 1 

Uredbe. Če tega uradnega obvestila ni, se uporabi člen 1 Uredbe. Le prevozniki s sedežem v 

državah članicah, v katerih se uporablja člen 1 Uredbe, lahko opravljajo storitve notranjega 

cestnega prevoza v tistih državah članicah, kjer se prav tako uporablja člen 1. 
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(c) Tiste države članice, v katerih se na podlagi prejšnjega odstavka  uporablja člen 1 Uredbe, 

lahko uporabijo postopek, naveden spodaj, vse do konca petega leta od dne pristopa. 

 

Kadar ima država članica iz prejšnjega pododstavka resne motnje na nacionalnem trgu ali 

njegovih delih zaradi kabotaže, ali jih ta še poslabša, kot na primer občutno povečanje 

ponudbe nad povpraševanjem ali ogrozitev finančne stabilnosti ali preživetja znatnega števila 

podjetij za cestni prevoz tovora, o tem obvesti Komisijo in druge države članice in jim 

priskrbi vse potrebne podatke. Na podlagi teh podatkov lahko država članica od Komisije 

zahteva delno ali popolno odložitev uporabe člena 1 Uredbe, da bi tako ponovno vzpostavila 

normalno stanje.  

 

Komisija preuči razmere na podlagi podatkov, ki jih priskrbi zadevna država članica, in v 

roku enega meseca od prejema zahteve odloči, ali je potrebno sprejeti zaščitne ukrepe. 

Uporabijo se postopek iz drugega, tretjega in četrtega pododstavka odstavka 3 in odstavki 4, 

5 in 6 člena 7 Uredbe. 
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Država članica iz prvega pododstavka zgoraj lahko v nujnih in izjemnih primerih odloži 

uporabo člena 1 Uredbe in o tem naknadno poda Komisiji utemeljeno uradno obvestilo. 

 

(d) Dokler se člen 1 Uredbe ne uporablja na podlagi (a) in (b) odstavka, lahko države članice 

urejajo dostop do storitev notranjega cestnega prevoza tovora s postopno izmenjavo dovoljenj 

za kabotažo na podlagi dvostranskih sporazumov. To lahko vključuje možnost popolne 

liberalizacije. 

 

(e) Učinek uporabe (a) do (c) odstavka ne povzroči bolj restriktivnega dostopa do storitev 

notranjega cestnega prevoza od tistega, ki obstaja na dan podpisa Pogodbe o pristopu. 

 

2. 31996 L 0026: Direktiva Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje 

dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju 

diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresničevanja pravic teh 

prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in mednarodnem prometu (UL L 124, 

23. 5. 1996, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32004 L 0066: Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26. 4. 2004 (UL L 168, 1. 5. 2004, str. 35). 
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Do 31. decembra 2010 se člen 3(3)(c) Direktive 96/26/ES ne uporablja v Bolgariji za prevozna 

podjetja, ki opravljajo izključno notranji cestni prevoz tovora in potnikov. 

 

Razpoložljiva sredstva in rezerve teh podjetij bodo postopoma dosegle minimalne stopnje iz tega 

člena v skladu z naslednjim razporedom: 

 

– do 1. januarja 2007 morajo imeti podjetja razpoložljiva sredstva in rezerve v višini vsaj 

5 850 EUR za prvo in vsaj 3 250 EUR za vsako dodatno vozilo; 

 

– do 1. januarja 2008 morajo imeti podjetja razpoložljiva sredstva in rezerve v višini vsaj 

6 750 EUR za prvo in vsaj 3 750 EUR za vsako dodatno vozilo; 

 

– do 1. januarja 2009 morajo imeti podjetja razpoložljiva sredstva in rezerve v višini vsaj 

7 650 EUR za prvo in vsaj 4 250 EUR za vsako dodatno vozilo; 

 

– do 1. januarja 2010 morajo imeti podjetja razpoložljiva sredstva in rezerve v višini vsaj 

8 550 EUR za prvo in vsaj 4 750 EUR za vsako dodatno vozilo. 
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3. 31996 L 0053: Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih 

mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih 

dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L 235, 17. 9. 1996, str. 59), kakor je bila nazadnje 

spremenjena z: 

 

– 32002 L 0007: Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 2. 2002 

(UL L 67, 9. 3. 2002, str. 47). 

 

Ne glede na člen 3(1) Direktive 96/53/ES lahko vozila, ki so v skladu z mejnimi vrednostmi 

kategorij 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 in 3.5.1, določenimi v Prilogi I k tej direktivi, do 31. decembra 2013 

uporabljajo le neposodobljene dele bolgarskega cestnega omrežja, če ustrezajo mejni osni 

obremenitvi, ki velja v Bolgariji. 

 

Z dnem pristopa se za vozila, ki ustrezajo pogojem iz Direktive 96/53/ES, ne sme uvajati omejitev 

za uporabo glavnih tranzitnih cest iz Priloge I k Odločbi št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja1.  

 

Bolgarija bo spoštovala časovni razpored, kot ga določajo spodnje tabele za posodobitev omrežja 

glavnih cest. Naložbe v infrastrukturo, ki vključujejo uporabo sredstev iz proračuna Skupnosti, 

zagotavljajo, da so prometne žile zgrajene ali posodobljene za osno obremenitev 11,5 ton. 

                                                 
1 UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 

884/2004/ES (UL L 167, 30.4.2004, str. 1). 
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Vzporedno z dovršitvijo posodobitve bo potekalo tudi postopno odpiranje bolgarskega cestnega 

omrežja, ki bo vključevalo omrežje iz Priloge I k Odločbi št. 1692/96/ES, za vozila v mednarodnem 

prometu, ki ustrezajo mejnim vrednostim Direktive. Za namene nalaganja in razlaganja je, kjer je to 

tehnično izvedljivo, uporaba neposodobljenih delov omrežja stranskih cest dovoljena med celotnim 

prehodnim obdobjem. 

 

Z dnem pristopa nobeno vozilo v mednarodnem prometu, opremljeno z zračnim vzmetenjem, ki 

ustreza mejnim vrednostim Direktive 96/53/ES, ni podvrženo nikakršnim začasnim dodatnim 

prispevkom na celotnem bolgarskem omrežju cestnega prometa. 

 

Začasni dodatni prispevki za uporabo neposodobljenih delov omrežja za vozila v mednarodnem 

prometu, ki niso opremljena z zračnim vzmetenjem in ustrezajo mejnim vrednostim Direktive, se 

pobirajo na nediskriminatoren način. Režim odmere je transparenten in plačilo teh prispevkov ne 

povzroča nepotrebnih upravnih ovir ali zamud uporabniku, prav tako plačilo teh prispevkov ne vodi 

k sistematičnemu pregledovanju mejne osne obremenitve na meji. Uveljavitev mejne osne 

obremenitve se zagotovi po vsem ozemlju na nediskriminatoren način in velja tudi za vozila, 

registrirana v Bolgariji. 
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Program cestnih nadgradenj (km) 

Tabela 1 

Št. CESTA ODSEK DOLŽINA 
/KM 

ODPRTO 
ZA 
PROMET 

UKREP 

1 2 3 4 5 6 

1 I-5/E-85/ GABROVO - ŠIPKA 18 2014 NOVA GRADNJA 
2 I-5/E-85/ KARDŽALI - PODKOVA (MAKAZA) 18 2008 NOVA GRADNJA 
  VMESNI SEŠTEVEK 36   

3 I-6 SOFIJA - PIRDOP 56 2009 OBNOVA 
4 I-7 SILISTRA - ŠUMEN 88 2011 OBNOVA 
5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 REKONSTRUKCIJA

  VMESNI SEŠTEVEK 136   

6 І-9 /E-87/ ROMUNSKA MEJA - BALČIK 60 2009 OBNOVA 
7 II-12 VIDIN - MEJA S SRBIJO in ČRNO GORO 26 2008 REKONSTRUKCIJA

8 II-14 VIDIN - KULA - MEJA S SRBIJO in ČRNO 
GORO 

42 2009 REKONSTRUKCIJA

9 II-18 OBVOZNICA SOFIJE - SEVERNI KRAK 24 2014 NOVA GRADNJA 
10 II-19 SIMITLI - GOTsE DELČEV - GRŠKA MEJA 91 2008 OBNOVA 
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11 II-29 DOBRIČ - VARNA 21 2010 OBNOVA 
12 II-35 LOVEČ - KARNARE 28 2011 REKONSTRUKCIJA

13 II-53 SLIVEN - JAMBOL 25 2010 OBNOVA 
14 II-55 GURKOVO - NOVA ZAGORA 26 2010 OBNOVA 
15 II-55 NOVA ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 OBNOVA 
  VMESNI SEŠTEVEK 107   

16 II-57 STARA ZAGORA - RADNEVO 42 2010 OBNOVA 
17 II-62 KJUSTENDIL - DUPNICA 26 2011 REKONSTRUKCIJA

18 II-63 PERNIK - MEJA S SRBIJO IN ČRNO GORO 20 2010 REKONSTRUKCIJA

19 II-73 ŠUMEN - KARNOBAT 44 2012 REKONSTRUKCIJA

20 II-73 ŠUMEN - KARNOBAT 19 2011 REKONSTRUKCIJA

  VMESNI SEŠTEVEK 63   

21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 OBNOVA 
22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLJAN 72 2014 REKONSTRUKCIJA

23 II-98 BURGAS - MALKO TARNOVO 64 2014 REKONSTRUKCIJA

24 III-197 GOCE DELČEV - SMOLJAN 87 2013 REKONSTRUKCIJA

25 III-198 GOCE DELČEV - MEJA Z NEKDANJO 
JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO 

95 2013 REKONSTRUKCIJA

26 III-534 ELENA - NOVA ZAGORA 52 2012 REKONSTRUKCIJA

27 III-534 NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 REKONSTRUKCIJA

  VMESNI SEŠTEVEK 105   
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28 III-601 KJUSTENDIL - MEJA Z NEKDANJO 
JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO 

27 2011 NOVA GRADNJA 

29 III-622 KJUSTENDIL - MEJA Z NEKDANJO 
JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO 

31 2013 NOVA GRADNJA 

30 III-865 SMOLJAN - MADAN 15 2011 REKONSTRUKCIJA

31 III-867 SMOLIAN - KARDJALI 69 2014 REKONSTRUKCIJA

32 III-868 BYPASS SMOLJAN 40 2012 NOVA GRADNJA 
33 IV-410068 SIMITLI - MEJA Z NEKDANJO JUGOSLOVANSKO 

REPUBLIKO MAKEDONIJO 
28 2009 NOVA GRADNJA 

34  BYPASS PLOVDIV 4 2014 NOVA GRADNJA 
 A1 "TRAKIA" AVTOCESTA - STARA ZAGORA -

KARNOBAT 
   

35  LOT 2 33 2010 NOVA GRADNJA 
36  LOT 3 37 2011 NOVA GRADNJA 
37  LOT 4 48 2014 NOVA GRADNJA 
  VMESNI SEŠTEVEK 118   

  SKUPAJ 1598   
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Tabela 2 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UKREP    

OBNOVA 91 116 114 88 81 40 0 

REKONSTRUKCIJA 26 42 68 88 96 182 258 

NOVA GRADNJA 18 28 33 64 40 31 94 

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

 

1. 31977 L 0388: Šesta Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju 

zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna 

osnova za odmero (UL L 145, 13. 6. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32004 L 0066: Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26. 4. 2004 (UL L 168, 1. 5. 2004, str. 35). 

 

Za namene uporabe člena 28(3)(b) Direktive 77/388/EGS lahko Bolgarija, dokler se ne izpolni 

pogoj iz člena 28(4) Direktive ali dokler se ista oprostitev uporablja za katerokoli sedanjo državo 

članico, karkoli nastopi prej, ohrani oprostitev davka na dodano vrednost od mednarodnega prevoza 

potnikov iz točke 17 Priloge F k Direktivi. 

 

2. 31992 L 0079: Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na 

cigarete (UL L 316, 31. 10. 1992, str. 8), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32003 L 0177: Direktivo Sveta 2003/117/ES z dne 5. 12. 2003 (UL L 333, 20. 12. 2003, 

str. 49). 
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Ne glede na člen 2(1) Direktive 92/79/EGS lahko Bolgarija do 31. decembra 2009 preloži uporabo 

celotne minimalne trošarine na drobnoprodajno ceno (vključno z vsemi davki) za cigarete najbolje 

prodajane cenovne kategorije, pod pogojem, da Bolgarija med tem obdobjem postopno prilagodi 

svoje trošarinske stopnje celotni minimalni trošarini iz Direktive. 

 

Brez poseganja v člen 8 Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992o splošnem režimu za 

trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov1 in po tem, ko 

obvestijo Komisijo, lahko države članice, dokler se uporablja zgornje odstopanje, ohranijo enake 

količinske omejitve za cigarete, ki se jih brez plačila dodatne trošarine lahko vnaša na njihova 

ozemlja iz Bolgarije, kot se jih uporablja za uvoz iz tretjih držav. Države članice, ki uporabljajo to 

možnost, lahko izvajajo potrebne preglede, pod pogojem, da ti pregledi ne prizadenejo pravilnega 

delovanja notranjega trga. 

 

 

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

 

3. 32003 L 0049: Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu 

obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic 

(UL L 157, 26. 6. 2003, str. 49), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32004 L 0076: Direktivo Sveta 2004/76/ES z dne 29. 4. 2004 (UL L 157, 30. 4. 2004, 

str. 106). 

 

                                                 
1 UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36). 
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Bolgarija je pooblaščena, da do 31. decembra 2014 ne uporablja določb člena 1 Direktive 

2003/49/ES. V tem prehodnem obdobju davčna stopnja na plačila obresti ali licenčnin, ki se plačajo 

povezani družbi iz druge države članice ali stalni poslovni enoti povezane družbe iz države članice, 

ki se nahaja v drugi državi članici, do 31. decembra 2010 ne sme preseči 10 %, oziroma 5 % v 

naslednjih letih do 31. decembra 2014. 

 

4. 32003 L 0096: Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira 

Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283, 31. 10. 2003, str. 51), kakor 

je bila nazadnje spremenjena z: 
 

– 32004 L 0075: Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. 4. 2004 (UL L 157, 30. 4. 2004, 

str. 100). 
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(a) Ne glede na člen 7 Direktive 2003/96/ES lahko Bolgarija uporabi naslednja prehodna 

obdobja: 

 

– do 1. januarja 2011 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve neosvinčenega bencina, 

ki se uporablja kot pogonsko gorivo, na najnižjo raven 359 EUR za 1 000 l. Dejanska 

davčna stopnja za neosvinčeni bencin, ki se uporablja kot pogonsko gorivo, od 1. 

januarja 2008 ne sme biti nižja od 323 EUR za 1 000 l, 

 

– do 1. januarja 2010 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve plinskega olja in 

kerozina, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo, na najnižjo raven 302 EUR za 1 000 l, 

do 1. januarja 2013 pa doseže najnižjo raven 330 EUR za 1 000 l. Dejanska davčna 

stopnja za plinsko olje in kerozin, ki se uporabljata kot pogonsko gorivo, od 1. januarja 

2008 ne sme biti nižja od 274 EUR za 1 000 l. 

 

(b) Ne glede na člen 9 Direktive 2003/96/ES lahko Bolgarija uporabi naslednja prehodna 

obdobja: 

 

– do 1. januarja 2010 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve premoga in koksa za 

namene daljinskega ogrevanja na najnižje ravni obdavčitve, določene v Prilogi I, 

preglednici C, 
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– do 1. januarja 2009 za prilagoditev nacionalne ravni obdavčitve premoga in koksa, ki se 

uporabljata za druge namene kot daljinsko ogrevanje, na najnižje ravni obdavčitve, 

določene v Prilogi I, preglednici C. 

 

Dejanske davčne stopnje, ki veljajo za zadevne energente, od 1. januarja 2007 ne smejo biti 

nižje od 50 % ustrezne najnižje stopnje Skupnosti. 

 

(c) Ne glede na člen 10 Direktive 2003/96/ES lahko Bolgarija uporabi prehodno obdobje do 1. 

januarja 2010 zaradi prilagoditve nacionalnih ravni obdavčitve električne energije na najnižje 

ravni obdavčitve, določene v Prilogi I, preglednici C. Dejanske davčne stopnje, ki veljajo za 

električno energijo, od 1. januarja 2007 ne smejo biti nižje od 50 % ustrezne najnižje stopnje 

Skupnosti. 

 

 

 

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

 

7. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE 

 

32001 L 0037: Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o 

približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih 

izdelkov (UL L 194, 18. 7. 2001, str. 26). 
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Ne glede na člen 3 Direktive 2001/37/ES je datum uporabe najvišje dovoljene vsebnosti katrana v 

cigaretah, izdelanih in trženih na ozemlju Bolgarije, 1. januar 2011. Med prehodnim obdobjem: 

 

– se cigarete, ki so izdelane v Bolgariji in vsebujejo več kot 10 mg katrana na cigareto, ne tržijo 

v drugih državah članicah; 

 

– se cigarete, ki so izdelane v Bolgariji in vsebujejo več kot 13 mg katrana na cigareto, ne 

izvažajo v tretje države; ta meja se od 1. januarja 2008 zniža na 12 mg in od 1. januarja 2010 

na 11 mg; 

 

– Bolgarija posreduje Komisiji redno posodobljene podatke o časovnem razporedu in ukrepih, 

ki so bili sprejeti za zagotovitev skladnosti s to direktivo. 
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8. ENERGETIKA 

 

31968 L 0414: Direktiva Sveta 68/414/EGS z dne 20. decembra 1968 o obveznosti držav članic 

EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L 308, 

23. 12. 1968, str. 14), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 31998 L 0093: Direktivo Sveta 98/93/ES z dne 14. 12. 1998 (UL L 358, 31. 12. 1998, 

str. 100). 

 

Ne glede na člen 1(1) Direktive 68/414/EGS se minimalna raven zalog naftnih derivatov do 31. 

decembra 2012 ne uporablja za Bolgarijo. Bolgarija zagotavlja, da minimalna raven zalog naftnih 

derivatov za vse kategorije naftnih derivatov iz člena 2 ustreza najmanj naslednjemu številu dni 

povprečne dnevne domače porabe, kot je opredeljena v členu 1(1): 

 

– 30 dnem do 1. januarja 2007; 

– 40 dnem do 31. decembra 2007; 

– 50 dnem do 31. decembra 2008; 

– 60 dnem do 31. decembra 2009; 

– 70 dnem do 31. decembra 2010; 

– 80 dnem do 31. decembra 2011; 

– 90 dnem do 31. decembra 2012. 
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9. TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 

 

32002 L 0022: Direktiva 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 

univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in 

storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24. 4. 2002, str. 51). 

 

Ne glede na člen 30(1) Direktive 2002/22/ES lahko Bolgarija odloži uvedbo prenosljivosti številk 

najkasneje do 1. januarja 2009. 

 

 

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

 

10. OKOLJE 

 
A.  KAKOVOST ZRAKA 
 

1. 31994 L 0063: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/63/ES z dne 20. decembra 1994 

o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju bencina in njegovi 

distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov (UL L 365, 31. 12. 1994, str. 24), kakor je bila 

spremenjena z: 

 

– 32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 
(UL L 284, 31. 10. 2003, str. 1). 



 

 
AA2005/P/Priloga VI/sl 39 

 

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

 

(a) Ne glede na člen 3 in Priloge I k Direktivi 94/63/ES se zahteve za obstoječe naprave za 

skladiščenje v terminalih ne uporabljajo v Bolgariji: 

 

 – do 31. decembra 2007 za naprave za skladiščenje v 6 terminalih s količino pretočenega 

bencina, ki je večja od 25 000 ton/leto, vendar manjša ali enaka 50 000 ton/leto; 

 

 – do 31. decembra 2009 za naprave za skladiščenje v 19 terminalih s količino pretočenega 

bencina, ki je manjša ali enaka 25 000 ton/leto. 

 

(b)  Ne glede na člen 4 in Priloge II k Direktivi 94/63/ES se zahteve za polnjenje in praznjenje 

obstoječih premičnih rezervoarjev v terminalih ne uporabljajo v Bolgariji: 

 

 – do 31. decembra 2007 za 12 terminalov s količino pretočenega bencina, ki je večja od 

25 000 ton/leto, vendar manjša ali enaka 150 000 ton/leto; 

 

 – do 31. decembra 2009 za 29 terminalov s količino pretočenega bencina manjšo od 25 

000 ton/leto. 
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(c) Ne glede na člen 5 k Direktivi 94/63/ES se zahteve za obstoječe premične rezervoarje v 

terminalih ne uporabljajo v Bolgariji: 

 

 – do 31. decembra 2007 za 50 avtocistern; 

 

 – do 31. decembra 2009 za dodatnih 466 avtocistern. 

 

(d) Ne glede na člen 6 in Prilogo III k Direktivi 94/63/ES se zahteve za polnjenje obstoječih 

naprav za skladiščenje na bencinskih servisih ne uporabljajo v Bolgariji: 

 

– do 31. decembra 2007 za 355 bencinskih servisov s količino pretočenega bencina, ki je 

večja od 500 m3/leto, vendar manjša ali enaka 1 000 m3/leto; 

 

– do 31. decembra 2009 za 653 bencinskih servisov s količino pretočenega bencina enako 

ali manjšo od 500 m3/leto. 

 

2. 31999 L 0032: Direktiva Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla 

v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS  

(UL L 121, 11. 5. 1999, str. 13), kakor je bila spremenjena z: 

 

– 32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 

(UL L 284, 31. 10. 2003, str. 1). 
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(a) Ne glede na člen 3(1) Direktive 1999/32/ES se zahteve glede deleža žvepla v težkih kurilnih 

oljih do 31. decembra 2011 ne uporabljajo v Bolgariji za lokalne potrebe. Med tem prehodnim 

obdobjem vsebnost žvepla ne presega 3,00 % po masi. 

 

(b) Ne glede na člen 4(1) Direktive 1999/32/ES se zahteve glede deleža žvepla v težkih kurilnih 

oljih do 31. decembra 2009 ne uporabljajo v Bolgariji za lokalne potrebe. Med tem prehodnim 

obdobjem vsebnost žvepla ne presega 0,20 % po masi. 

 

B.  RAVNANJE Z ODPADKI 

 

1. 31993 R 0259: Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in 

kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (UL L 30, 6. 2. 1993, 

str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32001 R 2557: Uredbo Komisije (ES) št. 2557/2001 z dne 28. 12. 2001 (UL L 349, 

31. 12. 2001, str. 1). 

 

(a) Do 31. decembra 2014 se pristojne organe uradno obvešča o vseh pošiljkah odpadkov za 

predelavo, ki so našteti v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 259/93, v Bolgarijo in odpadke se 

predela skladno s členi 6, 7 in 8 Uredbe. 
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(b) Ne glede na člen 7(4) Uredbe (EGS) št. 259/93 pristojni bolgarski organi do 

31. decembra 2009 ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo v Bolgarijo za naslednje 

odpadke, ki so našteti v Prilogi III, skladno z razlogi za ugovor iz člena 4(3) Uredbe. Za take 

prevoze velja člen 10 Uredbe. 

 

 AA. TRDI ODPADKI, KI VSEBUJEJO PLEMENITE KOVINE 

 

– AA 090 arzenovi odpadki in ostanki 

– AA 100 odpadki in ostanki živega srebra 

– AA 130 lužnice iz dekapiranja kovin 

 

 AB. ODPADKI, KI VSEBUJEJO PREDVSEM ANORGANSKE SESTAVINE, KI LAHKO 

VSEBUJEJO KOVINE IN ORGANSKE MATERIALE 

 

 AC. ODPADKI, KI VSEBUJEJO PREDVSEM ORGANSKE SESTAVINE, KI LAHKO 

VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE MATERIALE 

 

– AC 040 gošče osvinčenega bencina 

– AC 050 tekočine za prenos toplote 
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– AC 060 hidravlične tekočine 

– AC 070 zavorne tekočine 

– AC 080 tekočine proti zamrznitvi 

– AC 110 fenoli, fenolne spojine, skupaj s klorfenolom, v obliki tekočin ali gošč 

– AC 120 poliklorirani naftaleni 

– AC 150 klorofluorkarbonati 

– AC 160 haloni 

– AC 190 prah – lahka frakcija iz šrederja za kovino 

– AC 200 organske fosforne spojine 

– AC 230 halogenirani ali nehalogenirani ostanki brezvodne destilacije iz postopkov 

 predelave organskih topil 

– AC 240 odpadki iz proizvodnje alifatskih halogenih ogljikovodikov (kot 

 klorometani, dikloroetan, vinil klorid, viniliden klorid, alil klorid in 

 epiklorhidrin) 

– AC 260 tekoči svinjski gnoj, blato 
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AD. ODPADKI, KI LAHKO VSEBUJEJO ANORGANSKE IN ORGANSKE SESTAVINE 

– AD 010 odpadki iz proizvodnje in priprave farmacevtskih izdelkov 

odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi, so sestavljeni iz nje 

ali so z njo onesnaženi: 

 AD 040 - anorganski cianidi, razen trdnih ostankov, ki vsebujejo 

plemenite kovine in sledi anorganskih cianidov 

 AD 050 - organski cianidi 

– AD 060 odpadne mešanice olj in vode ter ogljikovodikov in vode, emulzije 

– AD 070 odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe črnil, barv, pigmentov, lakov 

– AD 150 naravni organski materiali, ki se uporabljajo kot filtrski medij (kot biofiltri) 

– AD 160 komunalni / gospodinjski odpadki 

 

To obdobje se lahko podaljša do najpozneje 31. decembra 2012 po postopku iz člena 18 

Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih1, kakor je bila spremenjena z 

Direktivo Sveta 91/156/EGS2. 

 

                                                 
1 UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1). 
2 UL L 78, 26.3.1991, str. 32. 
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(c) Ne glede na člen 7(4) Uredbe (EGS) št. 259/93 pristojni bolgarski organi do 31. decembra 

2009 lahko ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo v Bolgarijo, ki so našteti v Prilogi IV 

k Uredbi, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso našteti v prilogah k Uredbi, skladno z 

razlogi za ugovor iz člena 4(3) Uredbe. 

 

(d) Ne glede na člen 7(4) Uredbe (EGS) št. 259/93 pristojni bolgarski organi ugovarjajo 

pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so našteti v Prilogah II, III in IV k Uredbi, in pošiljkam 

odpadkov za predelavo, ki niso našteti v teh prilogah in so namenjeni v obrat, ki koristi 

začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 

celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja1 ali Direktive 2001/80/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak 

iz velikih kurilnih naprav2, v obdobju, ko se začasno odstopanje uporablja za namembni obrat. 

 

2. 31994 L 0062: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 

o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31. 12. 1994, str. 10), kakor je bila nazadnje 

spremenjena z: 

 

– 32004 L 0012: Direktivo 2004/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 2. 2004 

(UL L 47, 18. 12. 2004, str. 26). 

                                                 
1 L 257, 10.10.1996, str. 26. 
2 UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003 (UL L 236, 23.9. 2004, str. 33). 
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(a) Ne glede na člen 6(1)(a) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave ali 

sežiganja v sežigalnicah odpadkov z energetsko predelavo do 31. decembra 2011 v skladu z 

naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 35 % po teži do 31. decembra 2006, 39 % za leto 2007, 42 % za leto 2008, 46 % za 

leto 2009 in 48 % za leto 2010. 

 

(b) Ne glede na člen 6(1)(b) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave ali 

sežiganja v sežigalnicah odpadkov z energetsko predelavo  

do 31. decembra 2014 v skladu z naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 50 % po teži za leto 2011, 53 % za leto 2012 in 56 % za leto 2013. 

 

(c) Ne glede na člen 6(1)(c) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave za 

plastične mase do 31. decembra 2009 v skladu z naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 8 % po teži do 31. decembra 2006, 12 % za leto 2007 in 14,5 % za leto 2008. 
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(d) Ne glede na člen 6(1)(d) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave do 

31. decembra 2014 v skladu z naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 34 % po teži do 31. decembra 2006, 38 % za leto 2007, 42 % za leto 2008, 45 % za leto 

2009, 47 % za leto 2010, 49 % za leto 2011, 52 % za leto 2012 in 54,9 % za leto 2013. 

 

(e) Ne glede na člen 6(1)(e)(i) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave 

stekla do 31. decembra 2013 v skladu z naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 26 % po teži do 31. decembra 2006, 33 % za leto 2007, 40 % za leto 2008, 46 % za 

leto 2009, 51 % za leto 2010, 55 % za leto 2011 in 59,6 % za leto 2012. 

 

(f) Ne glede na člen 6(1)(e)(iv) Direktive 94/62/ES Bolgarija doseže skupne cilje glede predelave 

plastične mase, pri čemer se upošteva izključno material, ki je predelan nazaj v plastično 

maso, do 31. decembra 2013 v skladu z naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

 – 17 % po teži za leto 2009, 19 % za leto 2010 in 20 % za leto 2011 in 22 % za leto 2012. 
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3. 31999 L 0031: Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (UL L 182, 16. 7. 1999, str. 1), kakor je bila spremenjena z: 

 

– 32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 

(UL L 284, 31. 10. 2003, str. 1). 

 

Ne glede na člen 5(3)(a) and (b) in druge alinee, točke 2, Priloge I k Direktivi 1999/31/ES in brez 

poseganja v člen 6(c)(ii) Direktive in Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o 

odpadkih1, se zahteve za tekoče, jedke in oksidativne odpadke in glede preprečevanja vstopanja 

površinskih voda v odlagališče odpadkov do 31. decembra 2014 ne uporabljajo za naslednjih 14 

obstoječih odlagališč:  

 

1. jezero za odlaganje žlindre "Polimeri", Varna, Devnja; 

2. jezero za kombinirano odlaganje pepela in žlindre "Solvaj Sodi", "Deven" in "Agropoličim", 

Varna, Devnja v občini Varna; 

3. jezero za odlaganje pepela TE "Varna", Varna, Beloslav; 

4. jezero za odlaganje pepela "Sviloza", Veliko Tarnovo, Svištov; 

5. jezero za odlaganje pepela TE "Zaharni zavodi", Veliko Tarnovo, Gornja Orjahovica; 

6. jezero za odlaganje pepela "Vidačim v likvidacja", Vidin, Vidin; 

                                                 
1 UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/156/EGS in 

kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, 
str. 1). 
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7. jezero za odlaganje pepela "Toplofikacia-Ruse" TPP "Ruse-vzhod", Ruse, Ruse; 

8. jezero za odlaganje pepela TE "Republika", "COF-Pernik" in "Kremikovci-Rudodobiv", 

Pernik, Pernik; 

9. jezero za odlaganje pepela "Toplofikacia Pernik" in "Solidus", Pernik, Pernik; 

10. jezero za odlaganje pepela TE "Bobov dol", Kjustendil, Bobov dol; 

11. jezero za odlaganje pepela "Brikel", Stara Zagora, Galabovo; 

12. jezero za odlaganje pepela "Toplofikacia Sliven", Sliven, Sliven; 

13. jezero za odlaganje pepela "TE Marica 3", Haskovo, Dimitrovgrad; 

14. jezero za odlaganje pepela "TE Marica 3", Haskovo, Dimitrovgrad. 
 

Bolgarija zagotavlja postopno zmanjševanje odlaganja odpadkov na teh 14 obstoječih neustreznih 

odlagališčih v skladu z naslednjimi letnimi maksimalnimi količinami:  

 

 do 31. decembra 2006: 3 020 000 ton; 

 do 31. decembra 2007: 3 010 000 ton; 

 do 31. decembra 2008: 2 990 000 ton; 

 do 31. decembra 2009: 1 978 000 ton; 

 do 31. decembra 2010: 1 940 000 ton; 

 do 31. decembra 2011: 1 929 000 ton; 

 do 31. decembra 2012: 1 919 000 ton; 

 do 31. decembra 2013: 1 159 000 ton; 

 do 31. decembra 2014: 1 039 000 ton. 
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4. 32002 L 0096: Direktiva Sveta 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 37, 13. 2. 2003, 

str. 24), kakor je bila spremenjena z: 

 

– 32003 L 0108: Direktivo 2003/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. 12. 2003 

(UL L 345, 31. 12. 2003, str. 106). 

 

Ne glede na člen 5(5) in 7(2) Direktive 2002/96/ES lahko Bolgarija ohrani stopnjo ločenega 

zbiranja povprečno vsaj štirih kilogramov OEEO iz zasebnih gospodinjstev na prebivalca na leto in 

stopnjo ponovne uporabe in recikliranja sestavnih delov, materialov in snovi  

do 31. decembra 2008. 

 

C. KAKOVOST VODE 

 

31991 L 0271: Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne 

vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 

(UL L 284, 31. 10. 2003, str. 1). 
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Ne glede na člene 3, 4 in 5(2) Direktive 91/271/EGS se do 31. decembra 2014 zahteve za zbiranje, 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v celoti ne uporabljajo v Bolgariji v skladu z 

naslednjimi vmesnimi cilji: 

 

– do 31. decembra 2010 se doseže upoštevanje Direktive za območja poselitve (aglomeracije) s 

populacijskim ekvivalentom več kot 10 000. 

 

D.  INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE IN OBVLADOVANJE TVEGANJA 

 

1. 31996 L 0061: Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju 

in nadzorovanju onesnaževanja (UL L 257, 10. 10. 1996, str. 26), kakor je bila nazadnje 

spremenjena z: 

 

– 32003 R 1882: Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 9. 2003 

(UL L 284, 31. 10. 2003, str. 1). 
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Ne glede na člen 5(1) Direktive 96/61/ES se zahteve za izdajanje dovoljenj obstoječim obratom v 

Bolgariji ne uporabljajo za naslednje obrate do datuma navedenega za vsak obrat, če gre za 

obveznost obratovanja teh obratov v skladu z mejnimi emisijskimi vrednostmi, enakovrednimi 

parametri ali tehničnimi ukrepi, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah v skladu s 

členom 9(3) in (4): 

 

Do 31. decembra 2008: 

– "Jambolen" – Jambol (dejavnost 4.1 h) 

– "Verila" – Ravno Pole (dejavnost 4.1) 

– "Lakprom" – Svetovračane (dejavnost 4.1 b) 

– "Orgačim" – Ruse (dejavnost 4.1 j) 

– "Neočim" – Dimitrovgrad (dejavnost 4.1 b) 

 

Do 31. decembra 2009: 

– "Elisejna" gara Elisejna (dejavnost 2.5 a) 

 

Do 31. decembra 20011: 

– TE "Ruse - vzhod" – Ruse (dejavnost 1.1) 

– TE "Varna" – Varna (dejavnost 1.1) 
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– TE "Bobov Dol" – Sofija (dejavnost 1.1) 

– TE v "Lukoil Neftočim" – Burgas (dejavnost 1.1) 

– "Lukoil Neftočim" – Burgas (dejavnost 1.2) 

– "Kremikovci" – Sofija (dejavnost 2.2) 

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

– "Solidus" – Pernik (dejavnost 2.4) 

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

– "Energoremont" – Kresna (dejavnost 2.4) 

– "Čugunoleene" – Ihtiman (dejavnost 2.4) 

– "Alkomet" – Šumen (dejavnost 2.5 b) 

– "Start" – Dobrič (dejavnost 2.5 b) 

– "Alukom" – Pleven (dejavnost 2.5 b) 

– "Energija" – Turgovište (dejavnost 2.5 b) 

– "Uspeh" – Lukovit (dejavnost 3.5) 

– "Keramika" – Burgas (dejavnost 3.5) 

– "Strojkeramika" – Mezdra (dejavnost 3.5) 

– "Straldja keramika" – Straldja (dejavnost 3.5) 

– "Balkankeramiks" – Novi Iskar (dejavnost 3.5) 

– "Šamot" – Elin Pelin (dejavnost 3.5) 
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– Obrat keramike – Dragovištica (dejavnost 3.5) 

– "Fajans" – Kaspičan (dejavnost 3.5) 

– "Solvaj Sodi" – Devnja (dejavnost 4.2 d) 

– "Polimeri" – Devnja (dejavnost 4.2 c) 

– "Agropoličim" – Devnja (dejavnost 4.3) 

– "Neočim" – Dimitrovgrad (dejavnost 4.3) 

– "Agrija" – Plovdiv (dejavnost 4.4) 

– "Balkanpharma" – Razgrad (dejavnost 4.5) 

– "Biovet" – Peštera (dejavnost 4.5) 

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

– "Bulgarikum" – Burgas (dejavnost 6.4 c) 

– "Serdika 90" – Dobrič (dejavnost 6.4 c) 

– "Ekarisaj" – Varna (dejavnost 6.5) 

– "Ekarisaj - Bert" – Burgas (dejavnost 6.5) 

 

Pred 30. oktobrom 2007 se bodo za te obrate izdala popolnoma usklajena dovoljenja, ki bodo 

vsebovala individualno zavezujoče časovne razporede za doseganje popolne usklajenosti. Ta 

dovoljenja do 30. oktobra 2007 zagotovijo upoštevanje splošnih načel, ki urejajo osnovne 

obveznosti upravljavcev iz člena 3 Direktive. 
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2. 32001 L 0080: Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 

o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav  

(UL L 309, 27. 11. 2001, str. 1), kakor je bila spremenjena z: 

 

– 12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Češke republike, 

Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, 

Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in 

Slovaške republike (UL L 236, 23. 9. 2003, str. 33). 

 

(a) Ne glede na člen 4(3) in del A Prilog III, IV in VII k Direktivi 2001/80/ES se mejne vrednosti 

emisij za žveplov dioksid in prah ne uporabljajo za naslednje naprave v Bolgariji do datuma, 

navedenega za vsako napravo: 

 

– TE "Varna": 

– Naprava 1 do 31. decembra 2009 

– Naprava 2 do 31. decembra 2010 

– Naprava 3 do 31. decembra 2011 

– Naprava 4 do 31. decembra 2012 

– Naprava 5 do 31. decembra 2013 

– Naprava 6 do 31. decembra 2014 
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– TE "Bobov dol": 

– Naprava 2 do 31. decembra 2011 

– Naprava 3 do 31. decembra 2014 

 

– TE "Ruse - vzhod" 

– Napravi 3 in 4 do 31. decembra 2009 

– Napravi 1 in 2 do 31. decembra 2011 

 

– TE v "Lukoil Neftočim" Burgas: 

– Naprave 2, 7, 8, 9, 10 in 11 do 31. decembra 2011. 

 

Med tem prehodnim obdobjem emisije žveplovega dioksida in praha iz vseh kurilnih naprav 

na podlagi Direktive 2001/80/ES ne presegajo naslednjih zgornjih meja: 

 

– do leta 2008: 179 700 ton SO2 /leto; 8 900 ton praha / leto; 

– do leta 2012: 103 000 ton SO2 / leto; 6 000 ton praha / leto. 

 

(b) Ne glede na člen 4(3) in del A Priloge VI k Direktivi 2001/80/ES se v Bolgariji do 

31. decembra 2011 mejne vrednosti emisij za dušikov oksid ne uporabljajo za naprave 2, 7, 8, 

9, 10 in 11 kurilne naprave TE v "Lukoil Neftočim" Burgas. 
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 Med tem prehodnim obdobjem emisije dušikovega oksida iz vseh kurilnih naprav na podlagi 

Direktive 2001/80/ES ne presegajo naslednjih zgornjih meja: 

 

– do leta 2008: 42 900 ton/leto; 

– do leta 2012: 33 300 ton/leto. 

 

(c) Do 1. januarja 2011 Bolgarija Komisiji predloži ažuriran načrt, vključno z investicijskim 

načrtom o postopnem prilagajanju preostalih neustreznih naprav, ki jasno opredeli faze 

uporabe pravnega reda EU. Ti načrti zagotovijo nadaljnje zmanjšanje emisij na raven, ki je 

bistveno nižja od vmesnih ciljev, določenih v (a) in (b) odstavku  zgoraj, zlasti za emisije v 

obdobju 2012 do 2014. Če Komisija, predvsem ob upoštevanju učinkov na okolje in potrebe 

po zmanjševanju izkrivljanja konkurence na notranjem trgu zaradi teh prehodnih ukrepov 

meni, da ti načrti ne zadostujejo za doseganje teh ciljev, o tem obvesti Bolgarijo. V naslednjih 

treh mesecih Bolgarija sporoči ukrepe, ki jih je sprejela za doseganje teh ciljev. Če nato 

Komisija po posvetovanju z državami članicami meni, da ti ukrepi ne zadostujejo za 

doseganje omenjenih ciljev, uvede postopek za ugotavljanje kršitev iz III-360. člena Ustave. 
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Dodatek k PRILOGI VI 

I. POGLAVJE 

 

Seznam obratov za predelavo mleka, v katerih se predeluje mleko, ki ne izpolnjuje zahtev EU,  

iz odstavka (a) B. oddelka, 4. poglavja, Priloge VI  

 

 

 

Št. Št. veterinarske 

odobritve obrata 

Ime in naslov obrata Lokacija zadevnih 

tovarniških kompleksov 

Regija Blagoevgrad – št. 1 

1 BG 0112004 "Matand" EOOD 

gr. Pernik 

ul. "Lenin" 111  

s. Elešnica 

Regija Burgas – št. 2 

2 BG 0212013 ET "Marsi-Minčo Bakalov" 

gr. Burgas 

j.k. "Vazrajdane" bl. 1 

Burgas 

j.k. "Pobeda" 

ul. "Bajkal" 9 

3 BG 0212027 DZZD "Mlečen svjat" 

gr. Burgas 

j.k. "Izgrev" 

ul. "Malčika" 3 

s. Debelt 

ul. "Indže vojvoda" 5 

obl. Burgaska 



 

 
AA2005/P/Priloga VI/sl 59 

 

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

 

4 BG 0212028 "Vester" OOD 

gr. Burgas 

ul. "Fotinov" 36 

s. Sigmen 

5 BG 0212047 "Komplektstroj" EOOD 

gr. Burgas 

ul. "Aleksandar Stambolijski" 17 

s. Veselie 

Regija Vidin – št. 5 

6 BG 0512025 "El Bi Bulgarikum" EAD 

gr. Vidin 

gr. Vidin 

Južna promišlena zona 

Regija Vrača – št. 6 

7 BG 0612010 "Hadžijski i familija" EOOD 

s. Gradešnica 

s. Gradešnica 

8 BG 0612027 "Mlečen raj 99" EOOD 

gr. Vraca 

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

gr. Vraca 

j.k. Bistrec 

Stopanski dvor 

9 BG 0612035 ET "Nivego" 

s. Čiren 

s. Čiren 
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Regija Gabrovo – št. 7 

10 BG 0712001 "Ben Invest" OOD 

s. Kostenkovci  

obšt. Gabrovo 

s. Kostenkovci  

obšt. Gabrovo 

 

11 BG 0712002 "Šipka 97" AD 

gr. Gabrovo  

ul. "V. Levski" 2 

gr. Gabrovo 

ul. "V. Levski" 2 

 

12 BG 0712003 "Elvi" OOD 

s. Velkovci  

obšt. Gabrovo 

s. Velkovci  

obšt. Gabrovo 

13 BG 0712008 "Milkieks" OOD 

gr. Sevlievo  

j.k. "d-r Atanas Moskov" 

gr. Sevlievo 

j.k. "Atanas Moskov" 

 

Regija Dobrič – št. 8 

14 BG 0812002 "AVITA" OOD 

gr. Sofia 

ul. "20-ti April" 6 

s. Caričino 

 

15 BG 0812008 "Roles 2000" OOD 

gr. Varna 

ul. "Car Ivan Šišman" 13 

s. Kardam 

 

16 BG 0812019 "Filipopolis" OOD 

gr. Plovdiv 

ul. "Hristo Danov" 2 

s. Žeglarci 
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17 BG 0812029 "AKURAT – MLEČNA 

PROMIŠLENOST" OOD 

gr. Sofija 

ul. "Baba Vida 2" 

gr. Dobrič 

j.k. "Rilci" 

18 BG 0812030 "FAMA" AD 

gr. Varna 

ul. "Evlogi Georgiev" 23 

gr. Dobrič 

bul. "Dobrudža" 2 

 

Regija Krdžali – št. 9 

19 BG 0912004 ET "Rado" 

s. Bjal izvor 

s. Bjal izvor 

obšt. Ardino 

Regija Kjustendil – št. 10 

20 BG 1012012 "Galkom" OOD 

gr. Dupnica 

gr. Dupnica 

ul. "Venelin" 57 

21 BG 1012008 ET "Nikolaj Kolev" 

s. Konjavo 

s. Konjavo 
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Regija Loveč – št. 11 

22 BG 1112001 "Prima Lakta" Ltd. 

gr. Loveč 

ul. "Trojansko šose" 1 

gr. Loveč 

ul. "Trojansko šose" 

 

23 BG 1112004 "Mlekoprodukt" OOD 

gr. Loveč 

s. Goran 

 

24 BG 1112008 "Plod" AD 

gr. Aprilci 

gr. Aprilci 

 

25 BG 1112012 "Stilos" OOD 

gr. Dupnica 

ul. "Batenberg" 64 

s. Lesidren 

 

Regija Pazardžik – št. 13 

26 BG 1312011 "Eko-F" EAD 

gr. Sofija 

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. Strelča 

ul. "Osvoboždenje" 17 
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Regija Pleven – št. 15 

29 BG 1512003 "Mandra 1" EOOD 

s.. Obnova 

s. Trančovica  

 

30 BG 1512006 "Mandra" OOD 

s.. Obnova 

s. Obnova  

 

31 BG 1512008 ET "Viola" 

gr. Kojnare 

gr. Kojnare  

ul. "Hristo Botev" 16 

32 BG 1512010 ET "Milica Lazarova - 90" 

gr. Slavjanovo 

gr. Slavjanovo  

ul. "Asen Zlatarev" 2 

Regija Plovdiv – št. 16 

33 BG 1612009 ET "D.Madžarov" 

gr. Plovdiv 

gr. Stambolijski-mandra 

 

34 BG 1612013 ET "Polidej - EI" 

gr. Karlovo 

s. Domljan 

 

35 BG 1612017 "Snep" OOD 

gr. Rakovski 

gr. Rakovski 

ul. "F.Stanislavov" 57 

36 BG 1612020 ET "Bor -Čvor" 

s. Dalbok izvor 

s. Dalbok izvor 
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37 BG 1612023 "Vanela" OOD 

gr. Plovdiv 

bul. "Bulgarija" 170 

s. Carimir 

38 BG 1612024 SD "Kostovi - EMK" 

gr. Zedinenje 

gr. Zedinenje 

 

39 BG 1612039 "Topolovo-Agrokomers" OOD 

gr. Sofija 

z.k. Dianabad, bl.20 

s. Topolovo 

Stopanski dvor 

40 BG 1612040 "Mlečni produkti" OOD 

gr. Plovdiv 

s. Manole 

 

Regija Razgrad – št. 17 

41 BG 1712002 ET "Rosver" 

gr. Car Kalojan 

ul. "Ivan Vazov" 4 

gr. Car Kalojan 

ul. "Sofija" 41 

 

42 BG 1712010 "Bulagrotrejd" OOD 

gr. Ruse 

ul. "Elin Pelin" 15A 

s. Juper 
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43 BG 1712020 ET "Prelest-Sevim Ahmed" 

s. Podajva 

ul. "Struma" 12 

s. Lavino 

Stopanski dvor 

 

44 BG 1712042 ET "Madar" 

s. Madrevo 

ul. "Han Kubrat" 65 

s. Terter 

Stopanski dvor 

 

Regija Ruse – št. 18 

45 BG 1812002 "Laktis-Bjala" AD 

gr. Bjala 

gr. Bjala 

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. "Car Osvoboditel" 5 

48 BG 1812011 ET "Georgi Bojinov-Gogo" 

s. Nikolovo 

s. Nikolovo 
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Regija Silistra – št. 19 

49 BG 1912004 ET "Merone-Hristo Kunev" 

gr. Silistra  

bul. "Makedonija" 150 

gr. Alfatar 

 

50 BG 1912013 "JOSI" OOD 

gr. Sofija 

ul. "Hadži Dimitar" 142 vh.A 

s. Černolik 

 

51 BG 1912024 "Buldeks" OOD 

gr. Silistra 

ul. "D.Dončev" 6 

s. Belica 

 

Regija Sliven – št. 20 

52 BG 2012007 "Delta lakt" OOD 

gr. Stara Zagora 

ul. "Car Kalojan" 20 

s. Stoil Vojvoda 

 

53 BG 2012020 "Jotovi" OOD 

gr. Sliven 

j.k. Rečica 

ul. "Košarite" 12 

gr. Sliven 

j.k. Rečica 

 

54 BG 2012022 "Bratja 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. "Orešak" 24 

s. Dragodanovo 

 

56 BG 2012036 "Minčevi" OOD 

s. Korten 

obl. Sliven 

s. Korten 

obl. Sliven 

 

Regija Smoljan – št. 21 

57 BG 2112001 "Belev" EOOD 

gr. Smoljan 

gr. Smoljan 

ul. "Trakija" 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 

obšt. Devin 
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Regija Sofija mesto – št. 22 

61 BG 2212001 "Danon – Serdika" AD  

gr. Sofija 

ul. "Ohridsko jezero" 3 

ul. "Ohridsko jezero" 3 

 

62 BG 2212002 "Formalat" EOOD 

s. G.Lozen  

ul. "Zedinenje" 132 

s. G. Lozen  

ul. "Zedinenje" 132 

63 BG 2212009 "Serdika-94" OOD 

j.k. Železnica 

j.k. Železnica 

 

64 BG 2212022 "Megle - MJ" OOD 

ul. "Probuda" 14 

ul. "Probuda" 12-14 

 

65 BG 2212023 "EL BI BULGARIKUM" EAD  

gr. Sofija 

ul. "Saborna" 9 

ul. "Malaševska" 12A 

 

Regija Sofijski okraj – št. 23 

66 BG 2312013 ET "Dobrev" 

s. Dragušinovo 

s. Dragušinovo 

 

67 BG 2312016 AD "Bovis" 

s. Trudovec 

s. Trudovec 

 

68 BG 2312026 "Djado Liben" OOD 

gr. Sofija 

ul. "Hubča" 2 

gr. Koprivštica 

bul. "H.Nenčo Palaveev" 

137 
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69 BG 2312033 "Balkan Special" OOD 

gr. Sofija 

s. Gorna Malina 

 

70 BG 2312002 ET "Danim" 

gr. Elin Pelin 

gr. Elin Pelin 

bul. "Vitoša" 18A 

Regija Stara Zagora – št. 24 

71 BG 2412019 "Dekada" OOD 

gr. Stara Zagora 

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

s. Elhovo 

 

72 BG 2412023 Kmetijski institut 

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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Regija Trgovište – št. 25 

74 BG 2512004 "PIP Trade" OOD 

gr. Sofija 

ul. "Baba Vida" 2 

s. Davidovo 

 

75 BG 2512006 "Hadad" OOD 

s. Makariopolsko 

s. Makariopolsko 

 

76 BG 2512016 "Milktrejd-BG" OOD 

gr. Sofija 

obšt. "Studentska" 58-A-115 

s. Zedinenje  

obl. Targovište 

 

77 BG 2512017 "YU E S - Komers" OOD 

gr. Opaka 

s. Goljamo Gradište 

ul. "Rakovski" 2 

Regija Jambol – št. 28 

78 BG 2812002 "Aračievi" OOD 

gr. Elhovo 

ul. "Bakalov" 19 

s. Kirilovo 

79 BG 2812003 "Balgarski jogurt" OOD 

s. Ravda 

ul. "Struma" 8 

s. Veselinovo 

Kompleks "Ekaterina" 

 

80 BG 2812025 "Sakarela" OOD 

gr. Jambol 

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

gr. Jambol 

ul. "Preslav" 269 
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II. POGLAVJE 

 

Seznam mlečnih obratov, v katerih se predeluje mleko, ki izpolnjuje zahteve EU, in mleko, 

ki ne izpolnjuje zahtev EU, iz odstavkov (a) in (c) B.oddelka, 4. poglavja 4 v Prilogi VI 

 

 

Št. Št. veterinarske 
odobritve obrata 

Ime in naslov obrata Lokacija zadevnih tovarniških 
kompleksov 

Regija Veliko Tarnovo – št. 4 

1 BG 0412002 "Sofbiolajf-BG" OOD 

gr. Svištov 

gr. Svištov 

ul. "33-ti svištovski polk." 67 

 

2 BG 0412009 "Milki-luks" OOD 

gr. Plovdiv 

 

s. Bjala Čerkva 

 

3 BG 0412010 "Bi Si Si Handel" OOD 

gr. Elena 

gr. Elena 

ul. "Treti mart" 19 

 

Regija Vrača – št. 6 

4 BG 0612012 ET "Zorov -97" 

gr. Vraca  

j.k. Kulata  

ul. "Palkovica" 7 

 

Vračanski balkan, mestnost 

"Parševica" 

Regija Dobrič – št. 8 

5 BG 0812009 "Serdika - 90" AD 

gr. Dobrič 

gr. Dobrič 

ul. "25 septemvri" 100 
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Regija Loveč – št. 11 

6 BG 1112006 "Kondov Ekoprodukcija" OOD 

gr. Sofija 

 

s. Staro selo 

 

Regija Plovdiv – št. 16 

7 BG 1612001 "OMK" 

gr. Sofija 

gr. Plovdiv 

bul. "Dunav" 3 

 

8 BG 1612002 "Šipka 99" OOD 

gr. Parvomaj 

 

gr. Parvomaj 

 

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 
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Regija Ruse – št. 18 

11 BG 1812003 "Sirma Prista" AD 

gr. Ruse 

gr. Ruse 

bul. "3-ti mart" 1 

 

Regija Sliven – št. 20 

12 BG 2012006 "Mlečen pat" AD 

gr. Sofija 

ul. "Vasil Levski" 109 

 

gr. Nova Zagora 

j.k. Industrialen 

 

13 BG 2012009 "Vangard" OOD 

gr. Sliven 

ul. "Al. Stambolijski" 1 

 

s. Željo vojvoda 

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 

Regija Stara Zagora – št. 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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Regija Trgovište – št. 25 

17 BG 2512001 "Mladost -2002" OOD 

gr. Targovište 

gr. Targovište 

bul. "29-ti januari" 7 

 

18 BG 2512020 "Mizia-Milk" OOD 

gr. Targovište 

ul. "Rodopi" 5 

 

gr. Targovište 

Industrialna zona 

 

Regija Haskovo – št. 26 

19 BG 2612047 "Balgarsko sirene" OOD 

gr. Harmanli 

ul. "Goce Delčev" 1 

 

gr. Haskovo 

bul. "Zedinenje" 94 

Regija Jambol – št. 28 

20 BG 2812022 "Karil i Tanja" OOD 

gr. Jambol 

gr. Jambol 

ul. "Graf Ignacijev" 189 

 

 

    


