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BILAGA VI

Förteckning enligt artikel 23 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser för Bulgarien

1.

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
31968 R 1612: Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom
gemenskapen (EGT L 257, 19.10.1968, s. 2), senast ändrad genom
—

32004 L 0038: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29.4.2004 (EUT L 158, 30.4.2004,
s. 77).

31996 L 0071: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).
32004 L 0038: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares
och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om
ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG,
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).
1. Artikel 39 och artikel 49 första stycket i EG-fördraget skall, när det gäller fri rörlighet för arbetstagare och frihet
att tillhandahålla tjänster som inbegriper tillfällig rörlighet för arbetstagare enligt definitionen i artikel 1 i direktiv
96/71/EG mellan Bulgarien å ena sidan och var och en av de nuvarande medlemsstaterna å andra sidan, tillämpas fullt
ut endast om inte annat följer av övergångsbestämmelserna i punkterna 2—14.
2. Med avvikelse från artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 och fram till utgången av tvåårsperioden efter
anslutningen kommer de nuvarande medlemsstaterna att tillämpa nationella bestämmelser, eller bestämmelser som
följer av bilaterala överenskommelser, som reglerar tillträdet till deras arbetsmarknader för bulgariska medborgare. De
nuvarande medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa sådana bestämmelser fram till slutet av femårsperioden efter
anslutningen.
Bulgariska medborgare som lagligen arbetar i en nuvarande medlemsstat vid tidpunkten för anslutningen och som
haft tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under en oavbruten period på minst 12 månader kommer att få
tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad men inte till arbetsmarknaden i andra medlemsstater som tillämpar
nationella bestämmelser.
Bulgariska medborgare som efter anslutningen har haft tillträde till arbetsmarknaden i en nuvarande medlemsstat
under en oavbruten period på minst 12 månader skall också ha samma rättigheter.
De bulgariska medborgare som avses i andra och tredje styckena ovan skall inte längre ha de rättigheter som anges i
dessa stycken om de frivilligt lämnar arbetsmarknaden i den nuvarande medlemsstaten i fråga.
Bulgariska medborgare som lagligen arbetar i en nuvarande medlemsstat vid tidpunkten för anslutningen, eller under
en period när nationella bestämmelser tillämpas, och som haft tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under
en period på mindre än 12 månader skall inte ha dessa rättigheter.
3. Före utgången av tvåårsperioden efter anslutningen skall rådet se över hur de övergångsbestämmelser som
fastställs i punkt 2 fungerar, med utgångspunkt i en rapport från kommissionen.
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När denna översyn är klar, och senast vid slutet av tvåårsperioden efter anslutningen, skall de nuvarande
medlemsstaterna underrätta kommissionen om de kommer att fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser, eller
bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser, eller om de därefter kommer att tillämpa artiklarna 1—6 i
förordning (EEG) nr 1612/68. I avsaknad av en sådan underrättelse skall artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/
68 tillämpas.

4. På begäran av Bulgarien kan ytterligare en översyn göras. Det förfarande som avses i punkt 3 skall gälla och skall
vara slutfört inom sex månader efter det att begäran från Bulgarien har mottagits.

5. En medlemsstat som bibehåller nationella bestämmelser, eller bestämmelser som följer av bilaterala
överenskommelser, vid slutet av den femårsperiod som anges i punkt 2 får vid allvarliga störningar på dess
arbetsmarknad eller hot om sådana störningar och efter att ha underrättat kommissionen fortsätta att tillämpa dessa
bestämmelser fram till slutet av sjuårsperioden efter anslutningen. I avsaknad av en sådan underrättelse skall
artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 tillämpas.

6. Under en sjuårsperiod efter Bulgariens anslutning kommer de medlemsstater där artiklarna 1—6 i förordning
(EEG) nr 1612/68 i enlighet med punkt 3, 4 eller 5 tillämpas med avseende på bulgariska medborgare, och som
utfärdar arbetstillstånd till bulgariska medborgare i övervakningssyfte under denna period, att göra detta automatiskt.

7.
De medlemsstater där artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 i enlighet med punkt 3, 4 eller 5 tillämpas
med avseende på bulgariska medborgare, kan tillgripa de förfaranden som anges i följande stycken fram till slutet av
sjuårsperioden efter anslutningen.

När en medlemsstat som avses i första stycket genomgår eller förutser störningar på sin arbetsmarknad som allvarligt
skulle kunna hota levnadsstandarden eller sysselsättningen inom en viss region eller ett visst yrke, skall denna
medlemsstat underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta samt lämna dem alla relevanta uppgifter.
På grundval av denna information kan medlemsstaten begära att kommissionen fastslår att tillämpningen av
artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 helt eller delvis upphävs för att återställa den normala situationen i
regionen eller yrket. Kommissionen skall besluta om detta upphävande och om dess varaktighet och räckvidd senast
två veckor efter att ha mottagit en sådan begäran och skall underrätta rådet om ett sådant beslut. Varje medlemsstat
får inom två veckor efter kommissionens beslut begära att rådet annullerar eller ändrar beslutet. Rådet skall fatta sitt
beslut inom två veckor efter en sådan begäran, med kvalificerad majoritet.

En medlemsstat som avses i första stycket får i trängande och exceptionella fall tillfälligt upphäva tillämpningen av
artiklarna 1 — 6 i förordning (EEG) nr 1612/68, vilket skall följas av ett meddelande i efterhand till kommissionen
med en motivering.

8. Så länge tillämpningen av artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 är tillfälligt upphävd i enlighet med
punkterna 2—5 och 7 ovan, skall artikel 23 i direktiv 2004/38/EG tillämpas i Bulgarien med avseende på medborgare
i de nuvarande medlemsstaterna, och i de nuvarande medlemsstaterna med avseende på bulgariska medborgare, på
följande villkor, när det gäller arbetstagares familjemedlemmars rätt att ta anställning:

—

Arbetstagarens make och deras avkomlingar som är under 21 års ålder eller beroende av dem för sin försörjning,
som är lagligen bosatta tillsammans med arbetstagaren på en medlemsstats territorium vid tidpunkten för
anslutningen, skall vid anslutningen ha omedelbar tillgång till medlemsstatens arbetsmarknad. Detta gäller inte
för familjemedlemmar till en arbetstagare som får lagligt tillträde till medlemsstatens arbetsmarknad under en
period på mindre än 12 månader.

—

Arbetstagarens make och deras avkomlingar som är under 21 års ålder eller beroende av dem för sin försörjning,
som är lagligen bosatta tillsammans med arbetstagaren på en medlemsstats territorium från ett senare datum än
tidpunkten för anslutningen, men under den period då de ovan fastställda övergångsbestämmelserna tillämpas,
skall ha tillgång till den berörda medlemsstatens arbetsmarknad så snart de har varit bosatta i den berörda
medlemsstaten i minst arton månader, dock senast från och med det tredje året efter anslutningen.

Dessa bestämmelser skall inte påverka gynnsammare bestämmelser, vare sig dessa är nationella eller är en följd av
bilaterala överenskommelser.
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9. I den mån vissa bestämmelser i direktiv 2004/38/EG som övertar bestämmelser från direktiv 68/360/EEG (1)
inte går att skilja från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1612/68 vars tillämpning fördröjs i enlighet med
punkterna 2—5 samt 7 och 8 får Bulgarien och de nuvarande medlemsstaterna avvika från de bestämmelserna i den
mån det behövs för tillämpningen av punkterna 2—5 samt 7 och 8.
10. Närhelst nationella bestämmelser, eller bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser, tillämpas av de
nuvarande medlemsstaterna i enlighet med de ovan fastställda övergångsbestämmelserna, får Bulgarien bibehålla
likvärdiga bestämmelser med avseende på medborgare i den eller de aktuella medlemsstaterna.
11. Om tillämpningen av artiklarna 1—6 i förordning (EEG) nr 1612/68 tillfälligt upphävs av någon av de
nuvarande medlemsstaterna kan Bulgarien tillgripa de förfaranden som fastställs i punkt 7 med avseende på
Rumänien. Under varje sådan period skall arbetstillstånd utfärdade av Bulgarien i övervakningssyfte till medborgare i
Rumänien utfärdas automatiskt.
12. Varje nuvarande medlemsstat som tillämpar nationella bestämmelser i enlighet med punkterna 2—5 samt 7—9
får i enlighet med nationell lagstiftning införa fri rörlighet i högre grad än vad som gäller vid anslutningen, inklusive
fullständigt tillträde till arbetsmarknaden. Från och med det tredje året efter anslutningen kan varje nuvarande
medlemsstat som tillämpar nationella bestämmelser när som helst besluta att tillämpa artiklarna 1—6 i förordning
(EEG) nr 1612/68 i stället. Varje sådant beslut skall meddelas kommissionen.
13. För att hantera allvarliga störningar eller risk för sådana i känsliga tjänstesektorer på sina arbetsmarknader, som i
vissa regioner skulle kunna uppstå genom tillhandahållande av tjänster över gränserna, enligt artikel 1 i direktiv
96/71/EG, får Tyskland och Österrike, så länge de genom de ovan fastställda övergångsbestämmelserna tillämpar
nationella bestämmelser eller bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser avseende bulgariska
arbetstagares fria rörlighet, efter att ha underrättat kommissionen göra avsteg från artikel 49 första stycket i EGfördraget i syfte att, i samband med tillhandahållande av tjänster av företag som är etablerade i Bulgarien, begränsa
tillfällig rörlighet för arbetstagare vars rätt att arbeta i Tyskland och Österrike omfattas av nationella bestämmelser.
Förteckningen över tjänstesektorer som får omfattas av detta undantag är följande:
—

I Tyskland:

Sektor

NACE (*)-kod, om inte annat anges

Byggverksamhet, inbegripet närstående branscher

45.1—4
Verksamhet som förtecknas i bilagan till direktiv
96/71/EG

Rengöring och sotning

74.70 Rengöring och sotning

Andra tjänster

74.87 Endast verksamhet som inredningsarkitekt

(*) NACE: se 31990 R 3037: Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen senast ändrad genom 32003 R 1882:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(1)

Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom
gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (EGT L 257, 19.10.1968, s. 13). Direktivet senast ändrat
genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33) och upphävt med verkan från den 30 april 2006 genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).
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—

I Österrike:

Sektor

NACE (*) kod, om inte annat anges

Service till växtodling

01.41

Stenvarutillverkning

26.7

Tillverkning av metallstommar och delar därav

28.11

Byggverksamhet, inbegripet närstående branscher

45.1—4
Verksamhet som förtecknas i bilagan till direktiv
96/71/EG

Säkerhetstjänst

74.60

Rengöring och sotning

74.70

Vård i hemmet

85.14

Omsorg och sociala tjänster i öppenvård

85.32

(*) NACE: se 31990 R 3037: Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, 24.10.1990, s. 1). Förordningen senast ändrad genom 32003 R 1882:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

I den mån Tyskland eller Österrike gör avsteg från artikel 49 första stycket i EG-fördraget i enlighet med föregående
stycken får Bulgarien efter att ha underrättat kommissionen införa likvärdiga bestämmelser.
Tillämpningen av denna punkt får inte leda till villkor för arbetstagares tillfälliga rörlighet inom ramen för
tillhandahållande av tjänster över gränserna mellan Tyskland eller Österrike och Bulgarien som är mer restriktiva än
de som gäller vid undertecknandet av anslutningsfördraget.
14. Tillämpningen av punkterna 2—5 och 7—12 får inte leda till villkor för bulgariska medborgares tillträde till de
nuvarande medlemsstaternas arbetsmarknader som är mer restriktiva än de som gäller vid undertecknandet av
anslutningsfördraget.
Utan hinder av tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1—13 skall de nuvarande medlemsstaterna, under varje
period när nationella bestämmelser eller sådana bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser tillämpas,
förtursbehandla arbetstagare som är medborgare i medlemsstaterna i förhållande till arbetstagare som är medborgare i
tredjeländer i fråga om tillträde till sina arbetsmarknader.
Migrerande bulgariska arbetstagare och deras familjer som lagligen är bosatta och arbetar i en annan medlemsstat eller
migrerande arbetstagare från andra medlemsstater och deras familjer som lagligen är bosatta och arbetar i Bulgarien
får inte behandlas mer restriktivt än de som kommer från tredjeländer och som är bosatta och arbetar i den aktuella
medlemsstaten respektive i Bulgarien. Vidare får, som en tillämpning av principen om gemenskapspreferens,
migrerande arbetstagare från tredjeländer som är bosatta och arbetar i Bulgarien inte åtnjuta en mer gynnsam
behandling än bulgariska medborgare.
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2.

FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

31997 L 0009: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till
investerare (EGT L 84, 26.3.1997, s. 22).

Med avvikelse från artikel 4.1 i direktiv 97/9/EG skall miniminivån för ersättning inte gälla i Bulgarien till och med
den 31 december 2009. Bulgarien skall se till att dess system för ersättning till investerare ger ett skydd på minst
12 000 EUR från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2007 och minst 15 000 EUR från och
med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2009.

Under övergångsperioden kommer de övriga medlemsstaterna fortfarande att ha rätt att hindra filialer till bulgariska
värdepappersföretag som är etablerade på deras territorium från att bedriva verksamhet, om inte och till dess att
sådana filialer har anslutit sig till ett officiellt erkänt system för ersättning till investerare i den berörda medlemsstaten
för att täcka skillnaden mellan den bulgariska ersättningsnivån och den miniminivå som anges i artikel 4.1 i direktiv
97/9/EG.

3.

FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL

Fördraget om Europeiska unionen,

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

1.

Trots skyldigheterna enligt de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen får Bulgarien under fem år
från dagen för anslutningen behålla de begränsningar som fastställs i landets vid undertecknandet av
anslutningsfördraget gällande lagstiftning om förvärv av mark för fritidsbostäder av medborgare i
medlemsstaterna eller de stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES‑avtalet) vilka inte är bosatta i Bulgarien och av juridiska personer som bildats i överensstämmelse med en
annan medlemsstats eller EES‑stats lagstiftning.

Medlemsstaternas medborgare och medborgare i de stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet vilka är lagligen bosatta i Bulgarien skall inte omfattas av bestämmelserna i föregående stycke
eller några andra regler eller förfaranden än dem som gäller för bulgariska medborgare.

2.

Trots skyldigheterna enligt de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen får Bulgarien under sju år
från dagen för anslutningen behålla de begränsningar som fastställs i landets vid undertecknandet av
anslutningsfördraget gällande lagstiftning om förvärv av jordbruksmark, skog och skogsbruksmark av
medborgare i en annan medlemsstat, av medborgare i de stater som är parter i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och av juridiska personer som bildats i överensstämmelse med en annan
medlemsstats eller EES‑stats lagstiftning. En medborgare i en medlemsstat får i samband med förvärv av
jordbruksmark, skog och skogsbruksmark under inga förhållanden behandlas mindre gynnsamt än vid
tidpunkten för undertecknandet av anslutningsfördraget eller behandlas mer restriktivt än en medborgare i ett
tredjeland.

Jordbrukare som är egenföretagare och medborgare i en annan medlemsstat och som vill etablera sig och
bosätta sig i Bulgarien skall inte omfattas av bestämmelserna i föregående stycke och inte heller av några andra
förfaranden än dem som gäller för bulgariska medborgare.

En allmän översyn av dessa övergångsbestämmelser skall genomföras under det tredje året efter dagen för
anslutningen. Kommissionen skall i detta syfte lägga fram en rapport för rådet. Rådet kan enhälligt på förslag
från kommissionen besluta att förkorta eller upphäva den övergångsperiod som avses i första stycket.
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4.

A.

JORDBRUK

JORDBRUKSLAGSTIFTNING

31997 R 2597: Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den
gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (EGT
L 351, 23.12.1997, s. 13), senast ändrad genom

—

31999 R 1602: Rådets förordning (EG) nr 1602/1999 av den 19.7.1999 (EGT L 189, 22.7.1999, s. 43).

Med avvikelse från artikel 3.1 b och 3.1 c i förordning (EG) nr 2597/97 skall kraven på fetthalt inte tillämpas på
konsumtionsmjölk som produceras i Bulgarien till och med den 30 april 2009, så att mjölk med en fetthalt på 3 %
(m/m) får marknadsföras som helmjölk, och mjölk med en fetthalt på 2 % (m/m) får marknadsföras som mellanmjölk.
Konsumtionsmjölk som inte uppfyller kraven på fetthalt får endast marknadsföras i Bulgarien eller exporteras till
tredjeländer.

B.

VETERINÄRLAGSTIFTNING OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFNING

32004 R 0853: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

a)

De mjölkbearbetningsanläggningar som förtecknas i kapitlen I och II i tillägget, till denna bilaga får till och med
den 31 december 2009 ta emot leveranser av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven i eller inte har
behandlats i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 853/2004, bilaga III, avsnitt IX, kapitel I, delarna II och III,
förutsatt att de jordbruksföretag från vilka mjölken levereras ingår i en förteckning som de bulgariska
myndigheterna har upprättat för detta ändamål.

b)

Så länge de anläggningar som avses i led a ovan omfattas av bestämmelserna i det ledet skall produkter med
ursprung i dessa anläggningar endast släppas ut på den inhemska marknaden eller användas för ytterligare
bearbetning i anläggningar i Bulgarien som också omfattas av bestämmelserna i led a, oberoende av datum för
saluföringen. Dessa produkter måste vara försedda med ett annat identifieringsmärke än det som föreskrivs i
artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004.

c)

De anläggningar som förtecknas i kapitel II i tillägget till denna bilaga får till och med den 31 december 2009
behandla mjölk som uppfyller EU-kraven och mjölk som inte gör det i separata produktionslinjer. I detta
sammanhang menas med mjölk som inte uppfyller EU‑kraven sådan mjölk som avses i led a. Sådana
anläggningar måste i full utsträckning uppfylla EU-kraven för anläggningar, även genomförandet av principerna
om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) (som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 852/2004 (1), och
måste visa att de har förmåga att i full utsträckning uppfylla följande villkor, även att bestämma de aktuella
produktionslinjerna:

—

(1)

Vidta alla åtgärder som krävs för en korrekt efterlevnad av interna förfaranden för separation av mjölk,
från uppsamlingen till det slutliga produktionsskedet, med uppsamlingsrutter, separat lagring och
behandling av mjölk som uppfyller EU-kraven och mjölk som inte gör det, särskild förpackning och
märkning av produkter som är baserade på mjölk som inte uppfyller kraven samt separat lagring av
sådana produkter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139,
30.4.2004, s. 1).
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—

Fastställa ett förfarande som garanterar spårbarhet av råvaror, med nödvändiga skriftliga bevis på
förflyttning och redovisning av produkter, samt hur råvaror som uppfyller kraven och råvaror som inte
gör det skall kunna hanteras inom de kategorier av produkter som framställs.

—

Värmebehandla all obehandlad mjölk vid en temperatur på minst 71,7 oC under 15 sekunder.

—

Vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att identifieringsmärkena inte används bedrägligt.

De bulgariska myndigheterna skall

—

se till att driftsledaren eller chefen på varje berörd anläggning vidtar alla åtgärder som krävs för en korrekt
efterlevnad av interna förfaranden för separation av mjölk,

—

genomföra provningar och oanmälda kontroller beträffande efterlevnaden av kravet på separation av
mjölk, och

—

genomföra provningar i godkända laboratorier på alla obehandlade och färdiga produkter för att
kontrollera om de uppfyller kraven i förordning (EG) nr 853/2004, bilaga III, avsnitt IX, kapitel II, även de
mikrobiologiska kriterierna för mjölkbaserade produkter.

Mjölk och/eller mjölkbaserade produkter från separata produktionslinjer som bearbetar obehandlad mjölk som
inte uppfyller EU-kraven i EU-godkända mjölkbearbetningsanläggningar får endast släppas ut på marknaden på
de villkor som fastställs i led b. Produkter som baseras på obehandlad mjölk som uppfyller EU: s krav och som
bearbetas på en separat produktionslinje i en anläggning som finns förtecknad i kapitel II i tillägget till denna
bilaga får saluföras som produkter som uppfyller kraven så länge som alla villkor rörande åtskiljande av
produktionslinjer bibehålls.

d)

Mjölk och mjölkprodukter som producerats i enlighet med de bestämmelser som avses i led c skall endast
beviljas stöd enligt kapitlen II och III i avdelning I, med undantag av artikel 11 i denna, och avdelning II i
förordning (EG) nr 1255/1999 (1) om de är försedda med det ovala identifieringsmärke som avses i avsnitt I i
bilaga II till rådets förordning (EG) nr 853/2004.

e)

Bulgarien skall sörja för gradvis överensstämmelse med de krav som avses i led a och skall lämna årliga
rapporter till kommissionen om de framsteg som gjorts med uppgraderingen av mjölkgårdarna och systemet
för uppsamling av mjölk. Bulgarien skall sörja för att dessa krav är helt uppfyllda senast den 31 december 2009.

f)

Kommissionen får, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002 (2),
uppdatera tillägget till denna bilaga före anslutningen och till och med den 31 december 2009, och får i detta
sammanhang lägga till eller stryka enskilda anläggningar, mot bakgrund av de framsteg som gjorts med att
korrigera befintliga brister samt resultaten av övervakningsprocessen.

Detaljerade tillämpningsföreskrifter för att garantera att den ovannämnda övergångsordningen fungerar smidigt
får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och
mjölkprodukter (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som
gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT
L 245, 29.9.2003, s. 4).
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5.

TRANSPORTPOLITIK

1. 31993 R 3118: Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för
transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade (EGT L 279,
12.11.1993, s. 1), senast ändrad genom

—

32002 R 0484: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1.3.2002 (EGT L 76,
19.3.2002, s. 1).

a)

Med avvikelse från artikel 1 i förordning (EEG) nr 3118/93 och fram till utgången av det tredje året efter
anslutningen skall transportföretag som är etablerade i Bulgarien vara uteslutna från utförande av inrikes
godstransporter på väg i de övriga medlemsstaterna, och transportföretag som är etablerade i de övriga
medlemsstaterna skall vara uteslutna från utförande av inrikes godstransporter på väg i Bulgarien.

b)

Före utgången av det tredje året efter anslutningen skall medlemsstaterna meddela kommissionen om de avser
att förlänga denna period med högst två år eller om de i fortsättningen kommer att tillämpa artikel 1 i
förordningen fullt ut. Lämnas inget sådant meddelande skall artikel 1 i förordningen tillämpas. Endast
transportföretag som är etablerade i de medlemsstater där artikel 1 i förordningen tillämpas får utföra inrikes
godstransporter i de övriga medlemsstater där artikel 1 i förordningen också tillämpas.

c)

De medlemsstater där artikel 1 i förordningen tillämpas enligt b ovan får använda sig av det förfarande som
anges nedan fram till utgången av det femte året efter anslutningen.

När en medlemsstat som avses i ovanstående stycke har allvarliga störningar på sin nationella marknad eller
delar av denna som beror på eller förvärras av cabotage, t.ex. ett utbud som i hög grad överstiger efterfrågan
eller ett hot mot den ekonomiska stabiliteten eller fortlevnaden för ett betydande antal företag som utför
godstransporter på väg, skall medlemsstaten underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta
och lämna dem alla relevanta upplysningar. På grundval av denna information får medlemsstaten begära att
kommissionen helt eller delvis upphäver tillämpningen av artikel 1 i förordningen för att återställa den normala
situationen.

Kommissionen skall undersöka situationen på grundval av de uppgifter som lämnats av den berörda
medlemsstaten och skall inom en månad efter mottagandet av begäran besluta huruvida det är nödvändigt att
vidta skyddsåtgärder. Det förfarande som anges i artikel 7.3 andra, tredje och fjärde styckena samt i artikel 7.4,
7.5 och 7.6 i förordningen skall tillämpas.

En medlemsstat som avses i första stycket ovan får i trängande och exceptionella fall upphäva tillämpningen av
artikel 1 i förordningen, vilket skall följas av ett meddelande i efterhand till kommissionen, med en motivering.

d)

Så länge artikel 1 i förordningen inte tillämpas enligt a och b ovan får medlemsstaterna reglera tillträdet till sina
inrikes godstransporter på väg genom att successivt utbyta cabotagetillstånd på grundval av bilaterala
överenskommelser. Detta kan inbegripa möjligheten till fullständig liberalisering.

e)

Tillämpningen av a—c ovan får inte leda till att tillträdet till inrikes godstransporter på väg ytterligare begränsas
i förhållande till den situation som rådde vid anslutningsfördragets undertecknande.

2. 31996 L 0026: Rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person‑ och
godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings‑, examens‑ och andra behörighetsbevis för att
främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella
transporter (EGT L 124, 23.5.1996, s. 1), senast ändrat genom

—

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EGT L 168, 1.5.2004, s. 35).
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Till och med den 31 december 2010 skall artikel 3.3 c i direktiv 96/26/EG inte tillämpas i Bulgarien för
transportföretag som uteslutande utför inrikes gods‑ och persontransporter på väg.

Det kapital och de reserver som dessa företag förfogar över skall successivt nå upp till de miniminivåer som fastställs i
den artikeln enligt följande tidsplan:

—

Senast den 1 januari 2007 skall företaget förfoga över kapital och reserver till ett värde av minst 5 850 EUR för
det första fordonet och minst 3 250 EUR för varje ytterligare fordon.

—

Senast den 1 januari 2008 skall företaget förfoga över kapital och reserver till ett värde av minst 6 750 EUR för
det första fordonet och minst 3 750 EUR för varje ytterligare fordon.

—

Senast den 1 januari 2009 skall företaget förfoga över kapital och reserver till ett värde av minst 7 650 EUR för
det första fordonet och minst 4 250 EUR för varje ytterligare fordon.

—

Senast den 1 januari 2010 skall företaget förfoga över kapital och reserver till ett värde av minst 8 550 EUR för
det första fordonet och minst 4 750 EUR för varje ytterligare fordon.

3. 31996 L 0053: Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och
internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom
gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, s. 59), senast ändrat genom

—

32002 L 0007: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/7/EG av den 18.2.2002 (EGT L 67, 9.3.2002,
s. 47).

Med avvikelse från artikel 3.1 i direktiv 96/53/EG får fordon som inte överskrider gränsvärdena för kategorierna 3.2.1,
3.4.1, 3.4.2 och 3.5.1 i bilaga I till det direktivet använda icke uppgraderade delar av det bulgariska vägnätet till och
med den 31 december 2013 endast om de inte heller överskrider de bulgariska gränsvärdena för axeltryck.

Från och med anslutningen får inga begränsningar åläggas fordon som uppfyller kraven i direktiv 96/53/EG när det
gäller användningen av de viktigaste genomfartsvägar som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (1).

Bulgarien skall följa tidsplanen i tabellerna nedan för uppgraderingen av sitt huvudvägnät. Vid alla investeringar i
infrastruktur där medel ur gemenskapens budget används skall det säkerställas att huvudvägarna byggs eller
uppgraderas så att de bär ett axeltryck på 11,5 ton.

Medan uppgraderingen slutförs skall det bulgariska vägnätet, inklusive nätet enligt bilaga I till beslut nr 1692/96/EG,
successivt öppnas för fordon i internationell trafik som inte överskrider gränsvärdena i direktivet. När det är tekniskt
möjligt skall det vara tillåtet att använda de icke uppgraderade delarna av det sekundära vägnätet för lastning och
lossning under hela övergångsperioden.

Från och med anslutningen får fordon i internationell trafik som har luftfjädring och som inte överskrider
gränsvärdena i direktiv 96/53/EG inte omfattas av några tillfälliga tilläggsavgifter på hela det bulgariska vägnätet.

(1)

EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 884/2004/EG (EUT L 167, 30.4.2004, s. 1).
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Tillfälliga tilläggsavgifter för fordon i internationell trafik som saknar luftfjädring men inte överskrider gränsvärdena i
direktivet när fordonen använder de icke uppgraderade delarna av vägnätet skall tas ut på ett icke‑diskriminerande
sätt. Avgiftssystemet skall vara tydligt, och betalningen av dessa avgifter får varken medföra någon oskälig
administrativ belastning eller försening för användaren eller leda till systematisk kontroll av gränsvärden för axeltryck
vid gränsen. Tillämpningen av gränsvärden för axeltryck skall vara icke‑diskriminerande på hela territoriet och även
gälla fordon registrerade i Bulgarien.
Program för uppgradering av vägar (km)
Tabell 1
ÖPPEN FÖR TRA-

Nr

VÄG

AVSNITT

LÄNGD/KM

1

2

3

4

5

1

I-5/E-85/

GABROVO—SJIPKA

18

2014

NYBYGGE

2

I-5/E-85/

KARDZJALI—PODKOVA
(MAKAZA)

18

2008

NYBYGGE

DELSUMMA

FIK

ÅTGÄRD

6

36

3

I-6

SOFIA—PIRDOP

56

2009

RESTAURERING

4

I-7

SILISTRA—SJUMEN

88

2011

RESTAURERING

5

I-7

PRESLAV—E-773

48

2010

OMBYGGNAD

DELSUMMA

136

6

I-9/Е-87/

RUMÄNSKA GRÄNSEN—BALTJIK

60

2009

RESTAURERING

7

II-12

VIDIN—GRÄNSEN MOT SERBIEN
OCH MONTENEGRO

26

2008

OMBYGGNAD

8

II-14

VIDIN—KULA—GRÄNSEN MOT
SERBIEN OCH MONTENEGRO

42

2009

OMBYGGNAD

9

II-18

SOFIA RINGLED—NORRA BÅGEN

24

2014

NYBYGGE

10

II-19

SIMITLI—GOTSE DELTJEV—GREKISKA GRÄNSEN

91

2008

RESTAURERING

11

II-29

DOBRITJ—VARNA

21

2010

RESTAURERING

12

II-35

LOVETJ—KARNARE

28

2011

OMBYGGNAD

13

II-53

SLIVEN—JAMBOL

25

2010

RESTAURERING

14

II-55

GURKOVO—NOVA ZAGORA

26

2010

RESTAURERING

15

II-55

NOVA ZAGORA—SVILENGRAD

81

2012

RESTAURERING

DELSUMMA

107
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AVSNITT

LÄNGD/KM
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ÖPPEN FÖR TRAFIK

ÅTGÄRD

16

II-57

STARA ZAGORA—RADNEVO

42

2010

RESTAURERING

17

II-62

KJUSTENDIL—DUPNITSA

26

2011

OMBYGGNAD

18

II-63

PERNIK—GRÄNSEN MOT SERBIEN
OCH MONTENEGRO

20

2010

OMBYGGNAD

19

II-73

SJUMEN—KARNOBAT

44

2012

OMBYGGNAD

20

II-73

SJUMEN—KARNOBAT

19

2011

OMBYGGNAD

DELSUMMA

63

21

II-78

RADNEVO—TOPOLOVGRAD

40

2013

RESTAURERING

22

II-86

ASENOVGRAD—SMOLJAN

72

2014

OMBYGGNAD

23

II-98

BURGAS—MALKO TARNOVO

64

2014

OMBYGGNAD

24

III-197

GOTSE DELTJEV—SMOLJAN

87

2013

OMBYGGNAD

25

III-198

GOTSE DELTJEV—GRÄNSEN MOT
F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MAKEDONIEN

95

2013

OMBYGGNAD

26

III-534

ELENA—NOVA ZAGORA

52

2012

OMBYGGNAD

27

III-534

NOVA ZAGORA—SIMEONOVGRAD

53

2014

OMBYGGNAD

DELSUMMA

105

28

III-601

KJUSTENDIL—GRÄNSEN MOT F.D.
JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MAKEDONIEN

27

2011

NYBYGGE

29

III-622

KJUSTENDIL—GRÄNSEN MOT F.D.
JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MAKEDONIEN

31

2013

NYBYGGE

30

III-865

SMOLJAN—MADAN

15

2011

OMBYGGNAD

31

III-867

SMOLJAN—KARDZJALI

69

2014

OMBYGGNAD

32

III-868

SMOLJAN—KRINGFARTSLEDEN

40

2012

NYBYGGE

33

IV410068

SIMITLI—GRÄNSEN MOT F.D.
JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
MAKEDONIEN

28

2009

NYBYGGE

PLOVDIV—KRINGFARTSLEDEN

4

2014

NYBYGGE

34

A1

MOTORVÄGEN ”TRAKIA”—STARA
ZAGORA—KARNOBAT
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VÄG

AVSNITT
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ÖPPEN FÖR TRA-

LÄNGD/KM

ÅTGÄRD

FIK

35

DEL 2

33

2010

NYBYGGE

36

DEL 3

37

2011

NYBYGGE

37

DEL 4

48

2014

NYBYGGE

DELSUMMA

118

TOTALT

1 598

Tabell 2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RESTAURERING

91

116

114

88

81

40

0

OMBYGGNAD

26

42

68

88

96

182

258

NYBYGGE

18

28

33

64

40

31

94

135

186

215

240

217

253

352

ÅTGÄRD

6.

1 598 km

BESKATTNING

1. 31977 L 0388: Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas
lagstiftning rörande omsättningsskatter—Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT
L 145, 13.6.1977, s. 1), senast ändrat genom
—

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

Vid tillämpning av artikel 28.3 b i direktiv 77/388/EEG får Bulgarien behålla ett undantag från mervärdesskatt på
internationella passagerartransporter, enligt punkt 17 i bilaga F till direktivet, till dess att villkoret i artikel 28.4 i
direktivet är uppfyllt, dock inte längre än samma undantag tillämpas av någon av de nuvarande medlemsstaterna.
2. 31992 L 0079: Rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter (EGT
L 316, 31.10.1992, s. 8), senast ändrat genom
—

32003 L 0117: Rådets direktiv 2003/117/EG av den 5.12.2003 (EUT L 333, 20.12.2003, s. 49).

För cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin får Bulgarien, med avvikelse från artikel 2.1 i direktiv 92/79/EEG,
till och med den 31 december 2009 skjuta upp tillämpningen av den sammanlagda minimipunktskatten på
detaljhandelspriset (inklusive alla skatter), förutsatt att Bulgarien under denna period successivt anpassar sina
punktskattesatser till den sammanlagda minimipunktskatt som föreskrivs i direktivet.
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Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna
regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (1) får
medlemsstaterna efter att ha meddelat kommissionen, så länge det ovannämnda undantaget gäller, behålla samma
kvantitativa restriktioner som gäller för import från tredjeländer, för cigaretter som förs in på deras territorier från
Bulgarien utan ytterligare punktskatteuttag. Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet får utföra nödvändiga
kontroller, förutsatt att dessa kontroller inte hindrar en väl fungerande inre marknad.

3. 32003 L 0049: Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av
räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (EUT L 157, 26.6.2003, s. 49), senast
ändrat genom

—

32004 L 0076: Rådets direktiv 2004/76/EG av den 29.4.2004 (EUT L 157, 30.4.2004, s. 106).

Bulgarien skall tillåtas att inte tillämpa bestämmelserna i artikel 1 i direktiv 2003/49/EG till och med den
31 december 2014. Under denna övergångsperiod får skattesatsen på betalningar av räntor och royalties till ett
närstående bolag i en annan medlemsstat, eller till ett fast driftställe som är beläget i en annan medlemsstat och tillhör
ett närstående bolag i en medlemsstat inte överstiga 10 % till och med den 31 december 2010 och 5 % de följande
åren till och med den 31 december 2014.

4. 32003 L 0096: Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51), senast ändrat
genom

—

32004 L 0075: Rådets direktiv 2004/75/EG av den 29.4.2004 (EUT L 157, 30.4.2004, s. 100).

a)

Med avvikelse från artikel 7 i direktiv 2003/96/EG får Bulgarien tillämpa följande övergångsperioder:

b)

—

Fram till den 1 januari 2011 för att anpassa den nationella skattenivån för blyfri bensin som används som
drivmedel till miniminivån på 359 EUR per 1 000 liter. Den effektiva skattesatsen för blyfri bensin som
används som drivmedel får inte vara lägre än 323 EUR per 1 000 liter från och med den 1 januari 2008.

—

Fram till den 1 januari 2010 för att anpassa den nationella skattenivån för dieselbrännolja och fotogen
som används som drivmedel till miniminivån på 302 EUR per 1 000 liter och till den 1 januari 2013 för
att uppnå miniminivån på 330 EUR per 1 000 liter. Den effektiva skattesatsen för dieselbrännolja och
fotogen som används som drivmedel får inte vara lägre än 274 EUR per 1 000 liter från och med
den 1 januari 2008.

Med avvikelse från artikel 9 i direktiv 2003/96/EG får Bulgarien tillämpa följande övergångsperioder:

—

Fram till den 1 januari 2010 för att anpassa den nationella skattenivån för kol och koks som används för
fjärrvärme till minimiskattenivåerna enligt tabell C i bilaga I.

—

Fram till den 1 januari 2009 för att anpassa den nationella skattenivån för kol och koks som används för
andra ändamål än fjärrvärme till minimiskattenivåerna enligt tabell C i bilaga I.

De effektiva skattesatserna för de berörda energiprodukterna får inte vara lägre än 50 % av den tillämpliga
minimisatsen i gemenskapen från och med den 1 januari 2007.

(1)

EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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c)

Med avvikelse från artikel 10 i direktiv 2003/96/EG får Bulgarien tillämpa en övergångsperiod fram till den
1 januari 2010 för att anpassa de nationella skattenivåerna för el till de minimiskattenivåer som anges i tabell C i
bilaga I. De effektiva skattesatserna för el får inte vara lägre än 50 % av den tillämpliga minimisatsen i
gemenskapen från och med den 1 januari 2007.

7.

SOCIALPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

32001 L 0037: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT
L 194, 18.7.2001, s. 26).

Med avvikelse från artikel 3 i direktiv 2001/37/EG skall datumet för tillämpning av den högsta tillåtna halten av tjära i
cigaretter som tillverkas och saluförs på Bulgariens territorium vara den 1 januari 2011. Under övergångsperioden
—

får cigaretter tillverkade i Bulgarien med en tjärhalt som överstiger 10 mg per cigarett inte saluföras i andra
medlemsstater,

—

får cigaretter tillverkade i Bulgarien med en tjärhalt som överstiger 13 mg per cigarett inte exporteras till
tredjeländer; detta gränsvärde skall sänkas till 12 mg från och med den 1 januari 2008 och till 11 mg från och
med den 1 januari 2010,

—

skall Bulgarien förse kommissionen med regelbundet uppdaterad information om tidsplanen och de åtgärder
som vidtas för att se till att direktivet följs.

8.

ENERGI

31968 L 0414: Rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna i EEG att
inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EGT L 308, 23.12.1968, s. 14), senast ändrat genom
—

31998 L 0093: Rådets direktiv 98/93/EG av den 14.12.1998 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 100).

Med avvikelse från artikel 1.1. i direktiv 68/414/EEG skall miniminivån för lager av petroleumprodukter inte gälla i
Bulgarien fram till den 31 december 2012. Bulgarien skall se till att miniminivån för dess lager av petroleumprodukter
för varje typ av petroleumprodukter, enligt förteckningen i artikel 2, motsvarar minst följande antal dagars
genomsnittlig, daglig inhemsk förbrukning enligt definitionen i artikel 1.1:
—

30 dagar senast den 1 januari 2007,

—

40 dagar senast den 31 december 2007,

—

50 dagar senast den 31 december 2008,

—

60 dagar senast den 31 december 2009,

—

70 dagar senast den 31 december 2010,

—

80 dagar senast den 31 december 2011,

—

90 dagar senast den 31 december 2012.
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9.

TELEKOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSTEKNIK

32002 L 0022: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv
om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

Med avvikelse från artikel 30.1 i direktiv 2002/22/EG får Bulgarien uppskjuta införandet av nummerportabilitet
senast till den 1 januari 2009.

10.

A.

MILJÖ

LUFTKVALITET

1. 31994 L 0063: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av
utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till
bensinstationer (EGT L 365, 31.12.1994, s. 24), ändrat genom

—

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

a)

Med avvikelse från artikel 3 och bilaga I till direktiv 94/63/EG skall kraven för befintliga lagringsanläggningar
vid depåer inte tillämpas i Bulgarien

b)

c)

—

till och med den 31 december 2007 på lagringsanläggningar vid 6 depåer med en volymomsättning på
mer än 25 000 ton/år men högst 50 000 ton/år,

—

till och med den 31 december 2009 på lagringsanläggningar vid 19 depåer med en volymomsättning på
högst 25 000 ton/år.

Med avvikelse från artikel 4 och bilaga II till direktiv 94/63/EG skall kraven för lastning och lossning av
befintliga transportbehållare vid depåer inte tillämpas i Bulgarien

—

till och med den 31 december 2007 på 12 depåer med en volymomsättning på mer än 25 000 ton/år men
högst 150 000 ton/år,

—

till och med den 31 december 2009 på 29 depåer med en volymomsättning på högst 25 000 ton/år.

Med avvikelse från artikel 5 i direktiv 94/63/EG skall kraven för befintliga transportbehållare vid depåer inte
tillämpas i Bulgarien

—

till och med den 31 december 2007 på 50 tankbilar,

—

till och med den 31 december 2009 på ytterligare 466 tankbilar.
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d)

Med avvikelse från artikel 6 och bilaga III till direktiv 94/63/EG skall kraven för påfyllning av befintliga
lagringsanläggningar vid bensinstationer inte tillämpas i Bulgarien
—

till och med den 31 december 2007 på 355 bensinstationer med en volymomsättning på mer än 500 m3/
år men högst 1 000 m3/år,

—

till och med den 31 december 2009 på 653 bensinstationer med en volymomsättning på högst 500 m3/
år.

2. 31999 L 0063: Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande
bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG (EGT L 121, 11.5.1999, s. 13), ändrat genom
—

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

a)

Med avvikelse från artikel 3.1 i direktiv 1999/32/EG skall kraven på svavelhalt i tung eldningsolja inte tillämpas i
Bulgarien till och med den 31 december 2011 för lokal användning. Under denna övergångsperiod får
svavelhalten inte överstiga 3,00 viktprocent.

b)

Med avvikelse från artikel 4.1 i direktiv 1999/32/EG skall kraven på svavelhalt i dieselbrännolja inte tillämpas i
Bulgarien till och med den 31 december 2009 för lokal användning. Under denna övergångsperiod får
svavelhalten inte överstiga 0,20 viktprocent.

B.

AVFALLSHANTERING

1. 31993 R 0259: Rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av
avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (EGT L 30, 6.2.1993, s. 1), senast ändrad genom
—

32001 R 2557: Kommissionens förordning (EG) nr 2557/2001 av den 28.12.2001 (EGT L 349, 31.12.2001,
s. 1).

a)

Till och med den 31 december 2014 skall alla transporter till Bulgarien av avfall för återvinning som förtecknas i
bilaga II till förordning (EEG) nr 259/93 anmälas till de behöriga myndigheterna och behandlas i enlighet med
artiklarna 6, 7 och 8 i förordningen.

b)

Med avvikelse från artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 259/93 får de bulgariska behöriga myndigheterna till och
med den 31 december 2009 framföra invändningar mot transporter till Bulgarien för återvinning av följande
avfall som förtecknas i bilaga III, i överensstämmelse med de skäl till invändningar som anges i artikel 4.3 i
förordningen. Sådana transporter skall omfattas av artikel 10 i förordningen.

AA. METALLHALTIGT AVFALL
—

AA 090

Avfall och rester av arsenik

—

AA 100

Avfall och rester av kvicksilver

—

AA 130

Vätskor från metallbetning
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AB.

AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN OORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN
INNEHÅLLA METALL OCH ORGANISKA MATERIAL

AC.

AVFALL INNEHÅLLANDE HUVUDSAKLIGEN ORGANISKA BESTÅNDSDELAR SOM KAN INNEHÅLLA METALL OCH OORGANISKA MATERIAL
—

AC 040

Slam från blyhaltig bensin

—

AC 050

Värmeöverföringsolja

—

AC060

Hydraulolja

—

AC070

Bromsvätska

—

AC 080

Frostskyddsvätska

—

AC 110

Fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam

—

AC 120

Polyklorerade naftalener

—

AC 150

Klorfluorkarboner

—

AC 160

Haloner

—

AC 190

Ludd m.m.—lätt fraktion från fragmentering av bilar

—

AC 200

Organiska fosforföreningar

—

AC 230

Halogenerade eller ej halogenerade icke vattenhaltiga destillationsrester från återvinning
av organiska lösningsmedel

—

AC 240

Avfall från framställning av alifatiska halogenerade kolväten (såsom klormetaner,
dikloretan, vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid och epiklorhydrin)

—

AC 260

Flytande svingödsel, exkrementer

AD. AVFALL SOM KAN INNEHÅLLA ANTINGEN OORGANISKA ELLER ORGANISKA BESTÅNDSDELAR

—

AD 010

Avfall från framställning och beredning av farmaceutiska produkter
Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande ämnen:
—

AD 040

—Oorganiska cyanider, utom ädelmetallhaltiga rester i fast form
innehållande spår av oorganiska cyanide

—

AD 050

—Organiska cyanider
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—

AD 060

Spillolja och spillvatten, blandningar av kolväten och vatten, emulsioner

—

AD 070

Avfall från framställning, tillredning och användning av bläck, färgämnen, pigment,
färger, lacker och fernissa

—

AD 150

Naturligt förekommande organiska ämnen använda som filtermaterial (t.ex. biofilter)

—

AD 160

Kommunalt avfall, hushållsavfall

Denna period får utsträckas längst till och med den 31 december 2012 enligt det förfarande som fastställs i
artikel 18 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (1), ändrat genom rådets direktiv 91/156/
EEG (2).

c)

Med avvikelse från artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 259/93 får de bulgariska behöriga myndigheterna till och
med den 31 december 2009 framföra invändningar mot transporter till Bulgarien av avfall för återvinning som
förtecknas i bilaga IV till förordningen och transporter av avfall för återvinning som inte förtecknas i bilagorna
till förordningen i överensstämmelse med de skäl till invändningar som anges i artikel 4.3 i förordningen.

d)

Med avvikelse från artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 259/93 skall de bulgariska behöriga myndigheterna
motsätta sig transporter av avfall för återvinning som förtecknas i bilagorna II, III och IV till förordningen och
transporter av avfall för återvinning som inte förtecknas i dessa bilagor och som är destinerat till en anläggning
som omfattas av ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september
1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (3) eller Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar
från stora förbränningsanläggningar (4) under den tid som det tillfälliga undantaget tillämpas på
destinationsanläggningen.

2. 31994 L 0062: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar
och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10), senast ändrat genom
—

32004 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11.2.2004 (EUT L 47, 18.2.2004,
s. 26).

a)

Med avvikelse från artikel 6.1 a i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå den totala graden för återvinning eller
förbränning i förbränningsanläggningar med energiåtervinning senast den 31 december 2011 i enlighet med
följande delmål:
—

b)

35 viktprocent senast den 31 december 2006, 39 viktprocent 2007, 42 viktprocent 2008, 46 viktprocent
2009 och 48 viktprocent 2010.

Med avvikelse från artikel 6.1 b i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå den totala graden för återvinning eller
förbränning i förbränningsanläggningar med energiåtervinning senast den 31 december 2014 i enlighet med
följande delmål:
—

50 viktprocent 2011, 53 viktprocent 2012 och 56 viktprocent 2013.

(1)

EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)

EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

3

()

EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

(4)

EGT L 309, 27.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).
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c)

Med avvikelse från artikel 6.1 c i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå materialutnyttjandemålet för plast
senast den 31 december 2009 i enlighet med följande delmål:
—

d)

34 viktprocent senast den 31 december 2006, 38 viktprocent 2007, 42 viktprocent 2008, 45 viktprocent
2009, 47 viktprocent 2010, 49 viktprocent 2011, 52 viktprocent 2012 och 54,9 viktprocent 2013.

Med avvikelse från artikel 6.1 e i i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå materialutnyttjandemålet för glas
senast den 31 december 2013 i enlighet med följande delmål:
—

f)

8 viktprocent senast den 31 december 2006, 12 viktprocent 2007 och 14,5 viktprocent 2008.

Med avvikelse från artikel 6.1 d i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå det totala materialutnyttjandemålet
senast den 31 december 2014 i enlighet med följande delmål:
—

e)

Europeiska unionens officiella tidning

26 viktprocent senast den 31 december 2006, 33 viktprocent 2007, 40 viktprocent 2008, 46 viktprocent 2009, 51 viktprocent 2010, 55 viktprocent 2011 och 59,6 viktprocent 2012.

Med avvikelse från artikel 6.1 e iv i direktiv 94/62/EG skall Bulgarien uppnå materialutnyttjandemålet för plast,
vilket omfattar endast material som materialutnyttjas tillbaka till plast, senast den 31 december 2013 i enlighet
med följande delmål:
—

17 viktprocent 2009, 19 viktprocent 2010, 20 viktprocent 2011 och 22 viktprocent 2012.

3. 31999 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182,
16.7.1999, s. 1), ändrat genom
—

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

Med avvikelse från artikel 5.3 a och 5.3 b samt punkt 2 andra strecksatsen i bilaga I till direktiv 1999/31/EG och utan
att det påverkar tillämpningen av artikel 6 c ii i direktivet och rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om
avfall (1), skall kraven för flytande, frätande och oxiderande avfall samt kraven på att hindra att ytvatten tränger in i
det deponerade avfallet inte tillämpas på följande 14 befintliga anläggningar till och med den 31 december 2014:

1.

”Polimeri” slaggdeponi, Varna, Devnja;

2.

”Solvay Sodi”, ”Deven” och ”Agropolichim” kombinerad ask-slaggdeponi, Varna, Devnja i kommunen Varna;

3.

TPP ”Varna” askdeponi, Varna, Beloslav;

4.

”Sviloza” askdeponi, Veliko Tarnovo, Svishtov;

5.

TPP vid ”Zaharni zavodi” askdeponi, Veliko Tarnovo, Gorna Orjachovitsa;

6.

”Vidachim v likvidatsya” askdeponi, Vidin, Vidin;

(1)

EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet ändrat genom direktiv 91/156/EEG, och senast ändrat genom förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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7.

”Toplofikatsia-Ruse” TPP ”Ruse-East askdeponi”, Ruse, Ruse;

8.

TPP ”Republika”, ”COF—Pernik” och ”Kremikovtsi—Rudodobiv” askdeponi, Pernik, Pernik;

9.

”Toplofikatsia Pernik” och ”Solidus” Pernik askdeponi, Pernik, Pernik;

10. TPP ”Bobov dol” askdeponi, Kjustendil, Bobov dol;

11.

”Brikel” askdeponi, Stara Zagora, Galabovo;

12. ”Toplofikatsia Sliven” askdeponi, Sliven, Sliven;
13. TPP ”Maritsa 3” askdeponi, Chaskovo, Dimitrovgrad;

14.

TPP ”Maritsa 3” askdeponi, Chaskovo, Dimitrovgrad.

Bulgarien skall sörja för en successiv minskning av det avfall som deponeras i dessa 14 befintliga deponier som inte
uppfyller bestämmelserna, i enlighet med följande årliga maximimängder:
—

Senast den 31 december 2006: 3 020 000 ton.

—

Senast den 31 december 2007: 3 010 000 ton.

—

Senast den 31 december 2008: 2 990 000 ton.

—

Senast den 31 december 2009: 1 978 000 ton.

—

Senast den 31 december 2010: 1 940 000 ton.

—

Senast den 31 december 2011: 1 929 000 ton.

—

Senast den 31 december 2012: 1 919 000 ton.

—

Senast den 31 december 2013: 1 159 000 ton.

—

Senast den 31 december 2014: 1 039 000 ton.

4. 32002 L 0096: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EUT L 37, 13.2.2003, s. 24), ändrat genom
—

32003 L 0108: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG av den 8.12.2003 (EUT L 345,
31.12.2003, s. 106).

Med avvikelse från artiklarna 5.5 och 7.2 i direktiv 2002/96/EG skall Bulgarien uppnå kvoten av separat insamlat
WEEE från privathushåll på i genomsnitt 4 kg per invånare och år, återvinningskvoten samt återanvändningskvoten
och materialåtervinningskvoten för komponenter, material och ämnen senast den 31 december 2008.
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C.

VATTENKVALITET

31991 L 0271: Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT
L 135, 30.5.1991, s. 40), senast ändrat genom
—

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

Med avvikelse från artiklarna 3 och 4 samt artikel 5.2 i direktiv 91/271/EEG skall kraven för ledningsnät och rening av
avloppsvatten från tätbebyggelse inte tillämpas fullt ut i Bulgarien till och med den 31 december 2014, i enlighet med
följande delmål:
—

I tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter skall överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den
31 december 2010.

D.

FÖRORENINGS- OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

1. 31996 L 0061: Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga
och begränsa föroreningar (EGT L 257, 10.10.1996, s. 26), senast ändrat genom
—

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).

Med avvikelse från artikel 5.1 i direktiv 96/61/EG skall kraven för beviljande av tillstånd för befintliga anläggningar
inte tillämpas i Bulgarien på följande anläggningar fram till det datum som anges för varje anläggning, när det gäller
skyldigheten att driva dessa anläggningar i enlighet med de utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar eller tekniska
åtgärder som bygger på bästa tillgängliga teknik som avses i artikel 9.3 och 9.4:

Till och med den 31 december 2008:
—

”Jambolen”—Jambol (verksamhet 4.1 h)

—

”Verila”—Ravno Pole (verksamhet 4.1)

—

”Lakprom”—Svetovrachane (verksamhet 4.1 b)

—

”Orgachim”—Ruse (verksamhet 4.1 j)

—

”Neochim”—Dimitrovgrad (verksamhet 4.1 b)

Till och med den 31 december 2009:
—

”Elisejna” gara Elisejna (verksamhet 2.5 a)

Till och med den 31 december 2011:
—

TPP ”Ruse-East”—Ruse (verksamhet 1.1)

—

TPP ”Varna”—Varna (verksamhet 1.1)
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—

TPP ”Bobov dol”—Sofia (verksamhet 1.1)

—

TPP vid ”Lukoil Neftochim”—Burgas (verksamhet 1.1)

—

”Lukoil Neftochim”—Burgas (verksamhet 1.2)

—

”Kremikovtsi”—Sofia (verksamhet 2.2)

—

”Radomir-Metali”—Radomir (verksamhet 2.3 b)

—

”Solidus”—Pernik (verksamhet 2.4)

—

”Berg Montana fitingi”—Montana (verksamhet 2.4)

—

”Energoremont”—Kresna (verksamhet 2.4)

—

”Chugunoleene”—Ichtiman (verksamhet 2.4)

—

”Alkomet”—Sjumen (verksamhet 2.5 b)

—

”Start”—Dobritj (verksamhet 2.5 b)

—

”Alukom”—Pleven (verksamhet 2.5 b)

—

”Energiya”—Targovisjte (verksamhet 2.5 b)

—

”Uspeh”—Lukovit (verksamhet 3.5)

—

”Keramika”—Burgas (verksamhet 3.5)

—

”Strojkeramika”—Mezdra (verksamhet 3.5)

—

”Straldzja keramika”—Straldzja (verksamhet 3.5)

—

”Balkankeramiks”—Novi Iskar (verksamhet 3.5)

—

”Shamot”—Elin Pelin (verksamhet 3.5)

—

Ceramics plant — Dragovisjtitsa (verksamhet 3.5)

—

”Fayans”—Kaspichan (verksamhet 3.5)

—

”Solvay Sodi”—Devnja (verksamhet 4.2 d)

—

”Polimeri”—Devnja (verksamhet 4.2 c)

—

”Agropolichim”—Devnja (verksamhet 4.3)
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—

”Neochim”—Dimitrovgrad (verksamhet 4.3)

—

”Agriya”—Plovdiv (verksamhet 4.4)

—

”Balkanpharma”—Razgrad (verksamhet 4.5)

—

”Biovet”—Pesjtera (verksamhet 4.5)

—

”Catchup-frukt”—Ajtos (verksamhet 6.4 b)

—

”Bulgarikum”—Burgas (verksamhet 6.4 c)

—

”Serdika 90”—Dobritj (verksamhet 6.4 c)

—

”Ekarisaj”—Varna (verksamhet 6.5)

—

”Ekarisaj-Bert”—Burgas (verksamhet 6.5)

Fullständigt samordnade tillstånd skall utfärdas för dessa anläggningar före den 30 oktober 2007, med bindande
tidsplaner för varje anläggning för att uppnå full överensstämmelse. Dessa tillstånd skall säkerställa att de allmänna
principerna för verksamhetsutövares grundläggande skyldigheter enligt artikel 3 i direktivet följs senast
den 30 oktober 2007.

2. 32001 L 0080: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning
av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1), ändrat
genom
—

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och
Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Med avvikelse från artikel 4.3 och del A i bilagorna III, IV och VII till direktiv 2001/80/EG skall
utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid och stoft inte tillämpas i Bulgarien på följande anläggningar fram till det
datum som anges för varje enhet vid anläggningen:
—

TPP ”Varna”:
—

Enhet 1 till och med den 31 december 2009

—

Enhet 2 till och med den 31 december 2010

—

Enhet 3 till och med den 31 december 2011

—

Enhet 4 till och med den 31 december 2012

—

Enhet 5 till och med den 31 december 2013

—

Enhet 6 till och med den 31 december 2014
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—

—

—

TPP ”Bobov dol”:
—

Enhet 2 till och med den 31 december 2011

—

Enhet 3 till och med den 31 december 2014

TPP ”Ruse-East”:
—

Enheterna 3 och 4 till och med den 31 december 2009

—

Enheterna 1 och 2 till och med den 31 december 2011

TPP vid ”Lukoil Neftochim” Burgas:
—

Enheterna 2, 7, 8, 9, 10 och 11 till och med den 31 december 2011.

Under denna övergångsperiod får utsläppen av svaveldioxid och stoft från alla förbränningsanläggningar enligt
direktiv 2001/80/EG inte överstiga följande mellanliggande tak:

b)

—

Senast 2008: 179 700 ton SO2/år; 8 900 ton stoft/år.

—

Senast 2012: 103 000 ton SO2/år; 6 000 ton stoft/år.

Med avvikelse från artikel 4.3 och del A i bilaga VI till direktiv 2001/80/EG skall gränsvärdena för utsläpp av
kväveoxid inte tillämpas i Bulgarien till och med den 31 december 2011 för enheterna 2, 7, 8, 9, 10 och 11 i
förbränningsanläggningen TPP vid ”Lukoil Neftochim” Burgas.
Under denna övergångsperiod får utsläppen av kväveoxid från alla förbränningsanläggningar enligt
direktiv 2001/80/EG inte överstiga följande mellanliggande tak:

c)

—

Senast 2008: 42 900 ton/år.

—

Senast 2012: 33 300 ton/år.

Senast den 1 januari 2011 skall Bulgarien förelägga kommissionen en uppdaterad plan, med en
investeringsplan, för stegvis anpassning av återstående anläggningar som inte uppfyller kraven, med klart
definierade etapper för tillämpning av regelverket. Dessa planer skall säkerställa ytterligare utsläppsminskningar
till en nivå som ligger betydligt under de mellanliggande mål som anges i leden a och b ovan, särskilt för utsläpp
under perioden 2012—2014. Om kommissionen, särskilt med beaktande av miljöeffekterna och behovet av att
minska snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden till följd av övergångsåtgärderna, anser att
dessa planer inte räcker för att uppnå dessa mål, skall den underrätta Bulgarien. Inom tre månader därefter skall
Bulgarien meddela vilka åtgärder landet har vidtagit för att uppnå målen. Om kommissionen därefter i samråd
med medlemsstaterna anser att dessa åtgärder inte räcker för att uppnå målen, skall den inleda ett
överträdelseförfarande enligt artikel 226 i EG-fördraget.
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