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ПРИЛОЖЕНИЕ
към Предложение за
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението за стабилизиране
и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна
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ПРОТОКОЛ I
ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ ЕС И КОСОВО
С ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ
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ЧЛЕН 1
1.

За преработените селскостопански продукти ЕС и Косово прилагат митата, изброени

съответно в приложения I и II към настоящия протокол, съгласно определените там условия,
независимо дали са ограничени с тарифна квота.
2.
а)

Съветът за стабилизиране и асоцииране взема решения относно:
разширяване на списъка на преработените селскостопански продукти, включени в
настоящия протокол,

б)

промени в митата, предвидени в приложения I и II към настоящия протокол,

в)

увеличаване или премахване на тарифните квоти.

3.

ССА може да замени митата, установени в настоящия протокол, с режим, основан на

съответните пазарни цени на селскостопанските продукти в ЕС и в Косово, действително
използвани за производството на преработените селскостопански продукти, обхванати от
настоящия протокол.
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ЧЛЕН 2
Митата, прилагани в съответствие с член 1 от настоящия протокол, може да бъдат намалени
с решение на ССА:
а)

когато в търговията между ЕС и Косово бъдат намалени митата на основните продукти,
или

б)

в отговор на намаления, произтичащи от взаимни отстъпки, свързани с преработени
селскостопански продукти.

Намаленията, предвидени по буква а), се изчисляват върху частта от митото, определена като
селскостопански компонент, която съответства на действително използваните
селскостопански продукти при производството на съответните преработени селскостопански
продукти, и се приспадат от митата, прилагани към тези основни селскостопански продукти.

ЧЛЕН 3
ЕС и Косово взаимно се информират за приетите административни мерки по отношение на
продуктите, включени в настоящия протокол. Тези мерки следва да осигурят равностойно
третиране на всички заинтересовани страни и да са възможно най-опростени и гъвкави.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I към ПРОТОКОЛ I
ПРИЛОЖИМИ МИТА
КЪМ ВНОСА В ЕС
НА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ КОСОВО
Определят се нулеви мита за вноса в ЕС на посочените по-долу преработени
селскостопански продукти с произход от Косово.
Код по КН
Описание1
(1)
(2)
0403
Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други
ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с
прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка
на плодове или какао:
0403 10
- Кисело мляко:
- - Ароматизирано или с прибавка на плодове или какао:
- - - На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на
млечни мазнини:
0403 10 51 - - - - Непревишаващо 1,5 %
0403 10 53 - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 10 59 - - - - Превишаващо 27 %
- - - Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини:
0403 10 91 - - - - Непревишаващо 3 %
0403 10 93 - - - - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 10 99 - - - - Превишаващо 6 %
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Позоваванията на кодовете и описанията на стоките съответстват на Комбинираната
номенклатура, прилагана през 2014 г. в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1).
1

Код по КН
Описание1
(1)
(2)
0403 90
- Други:
- - Ароматизирани или с прибавка на плодове или какао:
- - - На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на
млечни мазнини:
0403 90 71 - - - - Непревишаващо 1,5 %
0403 90 73 - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 90 79 - - - - Превишаващо 27 %
- - - Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини:
0403 90 91 - - - - Непревишаващо 3 %
0403 90 93 - - - - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
0403 90 99 - - - - Превишаващо 6 %
0405
Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване:
0405 20
- Млечни пасти за намазване:
0405 20 10 - - С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко
от 60 %
0405 20 30 - - С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но
непревишаващо 75 %
0501 00 00 Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса
0502
Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската
промишленост; отпадъци от четина и косми
0505
Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори
подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или
обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера
0506
Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но
неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и
отпадъци от тези материали
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
0507
Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. мустаци) на
кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени
или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези
материали
0508 00 00 Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки
и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия,
необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от
същите
0510 00 00 Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори
изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за
приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или
временно запазени по друг начин
0511
Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде;
мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от
човека:
- Други:
0511 99
- - Други:- - - Естествени сюнгери от животински произход:
0511 99 31 - - - - Необработени
0511 99 39 - - - - Други
0710
Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени:
0710 40 00 - Сладка царевица
0711
Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или
във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това
състояние:
0711 90
- Други зеленчуци; зеленчукови смеси:
- - Зеленчуци:
0711 90 30 - - - Сладка царевица
0903 00 00 Мате
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
1212
Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени,
замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други
растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида
Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека,
неупоменати, нито включени другаде:
Ex
- Водорасли
1212 29 00 - Други (водорасли, неподходящи за консумация от човека, различни от онези,
използвани в медицината)
1302
Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори
модифицирани:
- Растителни сокове и екстракти:
1302 12 00 - - От сладник (liquorice)
1302 13 00 - - От хмел
1302 19
- - Други:
1302 19 20 - - - От растения от рода Ephedra
1302 19 70 - - - Други
1302 20
- Пектинови материали, пектинати и пектати:
1302 20 10 - В сухо състояние
1302 20 90 - - Други
- Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:
1302 31 00 - - Агар -агар
1302 32
- - Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от
семена от гуар, дори модифицирани:
1302 32 10 - - - От рожкови или от семена от рожкови
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
1401
Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в
кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например
бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения,
избелени или боядисани, кори от липа):
1404
Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде:
1505
Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително
ланолина:
1506 00 00 Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори
рафинирани, но не химически променени
1515
Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните
фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени:
1515 90
- Други:
1515 90 11 - - Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски восък;
техните фракции
Ex
- - - Масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски восък;
1515 90 11 техните фракции
1516
Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции,
частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани,
преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по
друг начин:
1516 20
- Растителни мазнини и масла и техните фракции:
1516 20 10 - - Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“
1517
Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни
мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от
настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции
от № 1516:
1517 10
- Маргарин, с изключение на течния маргарин:
1517 10 10 - - С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но
непревишаващо 15 %
1517 90
- Други:
1517 90 10 - - С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но
непревишаващо 15 %
- - Други:
1517 90 93 - - - Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от
формите
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
1518 00
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени
чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани,
полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин
химически модифицирани, с изключение на тези от № 1516; негодни за
консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или
масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава,
неупоменати, нито включени другаде:
1518 00 10 - Линоксин
- Други:
1518 00 91 - - Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени
чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, стандолизирани
или претърпели други химични промени, с изключение на тези от № 1516
- - Други:
1518 00 95 - - - Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла
или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции
1518 00 99 - - - Други
1520 00 00 Суров глицерол; глицеролови води и луги
1521
Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други
насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени:
1522 00
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини
или восъци от животински или растителен произход:
1522 00 10 - Дегра
1702
Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза
(левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без
ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с
естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:
1702 50 00 - Фруктоза, химически чиста
1702 90
- Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи,
съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза
1702 90 10 - - Химически чиста малтоза
1704
Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):
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Код по КН
(1)
1803
1804 00 00
1805 00 00
1806
1901

1902

1902 11 00
1902 19
1902 19 10
1902 19 90
1902 20
1902 20 91
1902 20 99
1902 30
1902 30 10
1902 30 90
1902 40
1902 40 10
1902 40 90
1903 00 00

Описание1
(2)
Какаова маса, дори обезмаслена:
Масло, мазнина и течно масло от какао
Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:
Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и
дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи
какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на
напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни
продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или
съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно
обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:
Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или
обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки,
равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:
- Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин:
- - Съдържащи яйца
- - Други:
- - - Несъдържащи брашно или грис от мека пшеница
- - - Други
- Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин):
- - Други:
- - - Варени
- - - Други
- Други макаронени изделия:
- - Сухи
- - Други
- Кус-кус:
- - Неприготвен
- - Друг
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи,
зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
1904
Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения
(например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или
под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и
едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин,
неупоменати, нито включени другаде:
1905
Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на
какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване,
сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:
2001
Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени
или консервирани с оцет или с оцетна киселина:
2001 90
- Други:
2001 90 30 - - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 - - Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за
консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте
5 % или повече
2004
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с
оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006
2004 10
- Картофи:
- - Други
2004 10 91 - - - Под формата на брашно, грис или люспи
2004 90
- Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:
2004 90 10 - - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
2005
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с
оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006
2005 20
- Картофи:
2005 20 10 - - Под формата на брашно, грис или люспи
2005 80 00 - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
2008
Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или
консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други
подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:
- Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду
си:
2008 11
- - Фъстъци:
2008 11 10 - - - Фъстъчено масло
- Други, включително смесите, с изключение на тези от подпозиция 2008 19:
2008 91 00 - - Сърцевина от палмово дърво
2008 99
- - Други:
- - - Без прибавка на алкохол:
- - - - Без прибавка на захар:
2008 99 85 - - - - - Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91 - - - - - Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за
консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте
5 % или повече
2101
Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени
на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай
или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните
екстракти, есенции и концентрати:
2102
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с
изключение на ваксините от № 3002); набухватели:
2103
Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно
и готова горчица:
2104
Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени
хомогенизирани готови храни
2105 00
Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
2106
Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:
2106 10
- Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:
2106 10 20 - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или
нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко
от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или нишесте или
скорбяла
2106 10 80 - - Други
2106 90
- Други:
2106 90 20 - - Сложни алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични
вещества от видовете, използвани за производство на напитки
- - Други:
2106 90 92 - - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или
нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко
от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или
нишесте:
2106 90 98 - - - Други
2201
Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните
води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед
и сняг:
2202
Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар
или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с
изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009:
2203 00
Бири от малц:
2205
Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или
ароматични вещества:
2207
Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или
повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно
съдържание:
2208
Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol;
дестилати, ликьори и други спиртни напитки:
2402
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от
заместители на тютюна:
2403
Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“
или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове:
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
2905
Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:
- Други полиалкохоли:
2905 43 00 - - Манитол
2905 44
- - D-Глюцитол (сорбитол):
- - - Във воден разтвор:
2905 44 11 - - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола
2905 44 19 - - - - Друг
- - - Друг:
2905 44 91 - - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола
2905 44 99 - - - - Друг
2905 45 00 - - Глицерол
3301
Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените
„конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани
разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в
аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни
терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла;
ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла:
3301 90
- Други:
3301 90 10 - - Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на
етеричните масла
- - Екстрахирани олеорезини
3301 90 21 - - - От сладник (liquorice) или от хмел
3301 90 30 - - - Други
3301 90 90 - - Други
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
3302
Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на
базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като
суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества
от видовете, използвани за производството на напитки:
3302 10
- От видовете, използвани за производството на храни или напитки
- - От видовете, използвани за производството на напитки:
- - - Препарати, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират
една напитка:
3302 10 10 - - - - С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol
- - - - Други:
3302 10 21 - - - - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте
или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, помалко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза, или нишесте
или скорбяла
3302 10 29 - - - - - Други
3501
Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:
3501 10
- Казеини:
3501 10 10 - - Предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна
3501 10 50 - - Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на
хранителни продукти или фуражи
3501 10 90 - - Други
3501 90
- Други:
3501 90 90 - - Други
3505
Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани
или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или
нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте:
3505 10
- Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте:
3505 10 10 - - Декстрин
- - Други модифицирани скорбяла и нишесте:
3505 10 50 - - - Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте
3505 10 90 - - - Други
3505 20
- Лепила:
3505 20 10 - - С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте, по-малко от 25 %
3505 20 30 - - С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 25 %, но по-малко
от 55 %
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Код по КН
Описание1
(1)
(2)
3505 20 50 - - С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 55 %, но по-малко
от 80 %
3505 20 90 - - С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други
модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 80 %
3809
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или
фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за
скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на
текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени
другаде:
3809 10
- На базата на скорбялни материали:
3809 10 10 - - Съдържащи тегловно по-малко от 55 % от тези продукти
3809 10 30 - - Съдържащи тегловно 55 % или повече, но по-малко от 70 % от тези продукти
3809 10 50 - - Съдържащи тегловно 70 % или повече, но по-малко от 83 % от тези продукти
3809 10 90 - - Съдържащи тегловно 83 % или повече от тези продукти
3823
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при
рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:
3824
Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и
препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея
промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати,
нито включени другаде:
3824 60
- Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44:
- - Във воден разтвор:
3824 60 11 - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола
3824 60 19 - - - Друг
- - Друг:
3824 60 91 - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху
съдържанието на D-глюцитола
3824 60 99 - - - Друг
________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ПРОТОКОЛ I
ПРИЛОЖИМИ МИТА
ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕС
ПРИ ВНОСА В КОСОВО
Базовото мито, към което впоследствие трябва да се приложат тарифните намаления,
определени в настоящото приложение, е базовото мито от 10 %, което се прилага в Косово,
считано от 31 декември 2013 г. Митата се намаляват както следва.
(Незабавно или постепенно)

1

Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир
и други ферментирали или подкиселени млека и сметана,
дори концентрирани или с прибавка на захар или други
подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на
плодове или какао:
0403 10
- Кисело мляко:
- - Ароматизирано или с прибавка на плодове или какао:
- - - На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно
съдържание на млечни мазнини:
0403 10 51 - - - - Непревишаващо 1,5 %
0403 10 53 - - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
0403 10 59 - - - - Превишаващо 27 %
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Позоваванията на кодовете и описанията на стоките съответстват на Комбинираната номенклатура, прилагана през 2014 г. в
съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. за изменение на приложение I към
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 290,
31.10.2013 г., стр. 1).
2

Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- - - Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини:
- - - - Непревишаващо 3 %
- - - - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
- - - - Превишаващо 6 %
- Други:
- - Ароматизирани или с прибавка на плодове или какао:
- - - На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно
съдържание на млечни мазнини:
- - - - Непревишаващо 1,5 %
- - - - Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %
- - - - Превишаващо 27 %
- - - Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини:
- - - - Непревишаващо 3 %
- - - - Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %
- - - - Превишаващо 6 %
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за
намазване:
0405 20
- Млечни пасти за намазване:
0405 20 10 - - С тегловно съдържание на мазнини, равно или поголямо от 39 %, но по-малко от 60 %
0405 20 30 - - С тегловно съдържание на мазнини, равно или поголямо от 60 %, но непревишаващо 75 %
0501 00 00 Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена;
отпадъци от коса
0502
Четина от свине или глигани; косми от борсук и други
косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и
косми
0505
Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера
и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или
само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да
се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера
0506
Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени,
само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с
киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези
материали
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
0507

0508 00 00

0510 00 00

0511

0511 99
0511 99 31
0511 99 39

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително
т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога,
копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но
неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали
Корали и подобни материали, необработени или само
подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от
ракообразни или от иглокожи и кости от сепия,
необработени или само подготвени, но неизрязани във
форма, прах и отпадъци от същите
Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус;
кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други
субстанции от животински произход, използвани за
приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени,
замразени или временно запазени по друг начин
Продукти от животински произход, неупоменати, нито
включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1
или 3, неподходящи за консумация от човека:
- Други:
- - Други:
- - - Естествени сюнгери от животински произход:
- - - - Необработени
- - - - Други
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
0710
0710 40 00
0711

0711 90
0711 90 30
0903 00 00
1212

Ex
1212 29 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара,
замразени:
- Сладка царевица
Зеленчуци, временно консервирани (например посредством
серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с
прибавка на други вещества, подсигуряващи временното
им консервиране), но негодни за консумация в това
състояние:
- Други зеленчуци; зеленчукови смеси:
- - Зеленчуци:
- - - Сладка царевица
Мате
Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика,
пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах;
ядки и костилки от плодове и други растителни продукти
(включително непечените корени от цикория от вида
Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация
от човека, неупоменати, нито включени другаде:
- Водорасли
- - Други (водорасли, неподходящи за консумация от
човека, различни от онези, използвани в медицината)
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1302

1302 12 00
1302 13 00
1302 19
1302 19 20
1302 19 70
1302 20

1302 31 00
1302 32
1302 32 10

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Растителни сокове и екстракти; пектинови материали,
пектинати и пектати; агар -агар и други лепкави и
сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори
модифицирани:
- Растителни сокове и екстракти:
- - От сладник (liquorice)
- - От хмел
- - Други:
- - - От растения от рода Ephedra
- - - Други
- Пектинови материали, пектинати и пектати
- Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения,
дори модифицирани:
- - Агар -агар
- - Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена
от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани:
- - - От рожкови или от семена от рожкови
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

1401

Материали от растителен произход от видовете,
използвани главно в кошничарството или за изплитане на
рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан,
тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни
растения, избелени или боядисани, кори от липа)
1404
Продукти от растителен произход, неупоменати, нито
включени другаде
1505 00
Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества
от нея, включително ланолина
1506 00 00 Други видове мазнини и масла от животински произход и
техните фракции, дори рафинирани, но не химически
променени
1515
Други растителни мазнини и масла (включително маслото
от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори
рафинирани, но не химически променени:
1515 90
- Други:
1515 90 11 - - Тунгово масло; масла от жожоба, ойтицика; восък от
Мирта, японски восък; техните фракции
Ex
- - Масла от жожоба, ойтицика; восък от Мирта, японски
1515 90 11 восък; техните фракции
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1516

1516 20
1516 20 10
1517

1517 10
1517 10 10
1517 90
1517 90 10

1517 90 93

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Мазнини и масла от животински или растителен произход
и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани,
интерестерифицирани, преестерифицирани или
елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг
начин:
- Растителни мазнини и масла и техните фракции:
- - Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“
Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински
или растителни мазнини или масла или от фракции от
различни мазнини или масла от настоящата глава,
различни от хранителните мазнини и масла и техните
фракции от № 1516:
- Маргарин, с изключение на течния маргарин:
- - С тегловно съдържание на млечни мазнини,
превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %
- Други:
- - С тегловно съдържание на млечни мазнини,
превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %
- - Други:
- - - Смеси или препарати за кулинарията, от видовете,
използвани за отделяне от формите
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1518 00

1518 00 10
1518 00 91

1518 00 95

1518 00 99
1520 00 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Животински или растителни мазнини и масла и техните
фракции, обработени чрез загряване, окислени,
обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани
чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг
начин химически модифицирани, с изключение на тези от
№ 1516; негодни за консумация смеси или препарати от
животински или растителни мазнини или масла или от
фракции от различни мазнини или масла от настоящата
глава, неупоменати, нито включени другаде:
- Линоксин
- Други:
- - Животински или растителни мазнини и масла и техните
фракции, обработени чрез загряване, окислени,
обезводнени, сулфурирани, продухани, стандолизирани
или претърпели други химични промени, с изключение на
тези от № 1516
- - Други:
- - - Негодни за консумация смеси или препарати от
животински мазнини и масла или от животински и
растителни мазнини и масла и техните фракции
- - - Други
Суров глицерол; глицеролови води и луги
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1521

1521 10 00
1521 90
1522 00

1522 00 10
1702

1702 50 00
1702 90

1702 90 10

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от
пчели или от други насекоми и спермацет, дори
рафинирани или оцветени
- Растителни восъци
- Други
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти,
съдържащи мазнини или восъци от животински или
растителен произход:
- Дегра
Други видове захар, включително лактоза, малтоза,
глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо
състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или
оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с
естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани
меласи:
- Фруктоза, химически чиста
- Други, включително инвертната захар и другите захари и
захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние
50 % фруктоза:
- - Химически чиста малтоза
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1704
1704 10
1704 90
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):
- Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие
- Други:
- - Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно
повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки
- - Бял шоколад
- - Други:
- - Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с
нетно съдържание 1 kg или повече
- - - Пастили за гърло и бонбони против кашлица
- - - Дражета и подобни захарни изделия
- - - Други:
- - - - Гумени бонбони, желирани захарни изделия,
включително захарни изделия от плодова маса
- - - - Бонбони от стопена захар, дори пълнени
- - - - Карамели
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

1704 90 81
1704 90 99
1803
1804 00 00
1805 00 00
1806
1806 10
1806 20

1806 31 00
1806 32

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- - - - Други:
- - - - - Получени чрез пресоване
- - - - - Други
Какаова маса, дори обезмаслена
Масло, мазнина и течно масло от какао
Какао на прах, без прибавка на захар или други
подсладители
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:
- Какао на прах с прибавка на захар или други
подсладители:
- Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с
тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно
състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в
директни опаковки със съдържание над 2 kg:
- Други, представени на блокове или на пръчки:
- - С пълнеж
- - Без пълнеж
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1806 90

1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- Други:
- - Шоколад и шоколадови изделия:
- - - Шоколадови бонбони, дори пълнени:
- - - - Съдържащи алкохол
- - - - Други
- - - Други:
- - - - С пълнеж
- - - - Без пълнеж
- - Съдържащи какао захарни изделия и изделия,
произведени от заместители на захарта, съдържащи какао
- - Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)
- - Препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао
- - Други
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1901

1901 10 00
1901 20 00
1901 90
1901 90 11
1901 90 19

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна,
едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или
екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи
тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на
напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени
другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите
от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи
тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на
напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени
другаде:
- Детски храни, пригодени за продажба на дребно
- Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски
или бисквитени продукти от № 1905
- Други:
- - Екстракти от малц:
- - - С тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или
повече
- - - Други
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Код по КН

1901 90 91

1901 90 99
1902

1902 11 00
1902 19
1902 20

1902 20 91
1902 20 99

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- - Други:
- - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза,
глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно
по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 %
захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза,
по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте,
различни от хранителните продукти на прах, приготвени от
продуктите от № 0401 до 0404
- - - Други
Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или
други продукти) или обработени по друг начин, такива
като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли,
канелони; кус-кус, дори приготвен:
- Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито
обработени по друг начин:
- - Съдържащи яйца
- - Други:
- Макаронени изделия, пълнени (дори варени или
обработени по друг начин):
- - Други:
- - - Варени
- - - Други

16

0

0

0

0

0

0

0

80

60

40

20

0

0

0

0
90

0
80

0
70

0
50

0
30

0
10

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Описание1

1902 30
- Други макаронени изделия
1902 40
- Кус-кус
1903 00 00 Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте,
под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки
или подобни форми
1904
Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или
печене житни растения (например corn flakes); житни
растения (различни от царевицата) на зърна или под
формата на люспи или други преработени зърна (с
изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест
грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати,
нито включени другаде:
1904 10
- Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или
печене житни растения:
1904 10 10 - - На базата на царевица
1904 10 30 - - На базата на ориз
1904 10 90 - - Други
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Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
1904 20

1904 20 10

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1904 30 00
1904 90
1904 90 10
1904 90 80
1905

1905 10 00
1905 20

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- Продукти, приготвени от непечени люспи от житни
растения или от смеси от непечени люспи от житни
растения с печени такива или с набъбнали зърна
- - Храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от
житни растения
- - Други
- - - На базата на царевица
- - - На базата на ориз
- - - Други
- Пшеничен булгур
- Други
- - На базата на ориз
- - Други
Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти,
дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто
за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа
от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:
- Хрупкав хляб (кнекброт)
- Меденки
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

1905 31

1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30

1905 31 91
1905 31 99
1905 32
1905 40
1905 90

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- Сладки бисквити; гофрети и вафли:
- - Сладки бисквити
- - - Изцяло или частично покрити с шоколад или с други
продукти, съдържащи какао:
- - - - В директни опаковки, с нетно съдържание,
непревишаващо 85 g
- - - - Други
- - - Други:
- - - - С тегловно съдържание на млечни мазнини 8 % или
повече
- - - - Други:
- - - - - Двойни бисквити с пълнеж
- - - - - Други
- - Гофрети и вафли
- - Сухари и подобни препечени продукти
- Други:
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Код по КН
2001

2001 90
2001 90 30
2001 90 40

2004

2004 10
2004 10 91
2004 90
2004 90 10

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от
растения, приготвени или консервирани с оцет или с
оцетна киселина:
- Други:
- - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
- - Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други
подобни, годни за консумация части от растения, с
тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или
повече
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени,
различни от продуктите от № 2006:
- Картофи:
- - Други:
- - - Под формата на брашно, грис или люспи
- Други зеленчуци и смеси от зеленчуци:
- - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2005

2005 20
2005 20 10
2005 80 00
2008

2008 11
2008 11 10

2008 91 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или с оцетна киселина,
незамразени, различни от продуктите от № 2006:
- Картофи:
- - Под формата на брашно, грис или люспи
- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata)
Плодове и други части от растения, годни за консумация,
приготвени или консервирани по друг начин, със или без
прибавка на захар или други подсладители или алкохол,
неупоменати, нито включени другаде:
- Черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена,
дори смесени помежду си:
- - Фъстъци:
- - - Фъстъчено масло
- Други, включително смесите, с изключение на тези от
подпозиция 2008 19:
- - Сърцевина от палмово дърво
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

2008 99

- - Други:
- - - Без прибавка на алкохол:
- - - - Без прибавка на захар:
2008 99 85 - - - - - Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea
mays var. saccharata)
2008 99 91 - - - - - Игнам (индийски картоф), сладки картофи и други
подобни, годни за консумация части от растения, с
тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или
повече
2101
Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и
препарати, приготвени на базата на тези екстракти,
есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или
мате; печена цикория и други печени заместители на кафе
и техните екстракти, есенции и концентрати
- Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати,
приготвени на базата на тези екстракти, есенции или
концентрати или на базата на кафе:
2101 11 00 - - Екстракти, есенции и концентрати
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

2101 12

- - Препарати на базата на екстракти, на есенции или на
концентрати, или на базата на кафе:
2101 12 92 - - - Препарати на базата на екстракти, на есенции или на
концентрати от кафе
2101 12 98 - - - Други
2101 20
- Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и
препарати, приготвени на базата на тези екстракти,
есенции или концентрати или на базата на чай или на мате:
2101 30
- Печена цикория и други печени заместители на кафе и
техните екстракти, есенции и концентрати:
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2102

2102 10
2102 20

2102 20 11

2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Маи (активни или неактивни); други неактивни
едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините
от № 3002); набухватели:
- Активни маи:
- Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни
микроорганизми
- - Неактивни маи:
- - - На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в
директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо
1 kg
- - - Други
- - Други
- Набухватели
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2103
2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 90
2104
2104 10 00
2104 20 00
2105 00

1

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани
подправки; синапено брашно и готова горчица:
- Сос от соя
- Кетчуп от домати и други сосове от домати
- Синапено брашно и готова горчица:
- Други:
Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони;
смесени хомогенизирани готови храни
- Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони:
- Смесени хомогенизирани готови храни
Сладолед за консумация, дори съдържащ какао
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След седмата година за код 2103 20 00 по КН се прилага следната тарифа: Година 8: 30 % от НОН, Година 9: 10 % от НОН, Година 10
и след това: 0 % от НОН.
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2106
2106 10
2106 90
2106 90 20

2106 90 92

2106 90 98
2201

2201 10
2201 90 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Хранителни продукти, неупоменати, нито включени
другаде:
- Протеинови концентрати и текстурирани протеинови
вещества
- Други:
- - Сложни алкохолни препарати, различни от тези на
базата на ароматични вещества от видовете, използвани за
производство на напитки
- - Други:
- - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза,
глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно
по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 %
захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или
скорбяла или нишесте
- - - Други
Води, включително естествените или изкуствените
минерални води и газираните води, неподсладени със захар
или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг:
- Минерални води и газирани води
- Други

26

0

0

0

0

0

0

0

90

80

70

50

30

10

0

90

80

70

50

30

10

0

90

80

70

50

30

10

0

90
90

80
80

70
70

50
50

30
30

10
10

0
0

Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

2202

Води, включително минералните води и газираните води,
подсладени със захар или други подсладители или
ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение
на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009:
2202 10 00 - Води, включително минералните води и газираните води,
подсладени със захар или други подсладители или
ароматизирани
2202 90
- Други
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След седмата година за код 2202 10 00 по КН се прилага следната тарифа: Година 8: 30 % от НОН, Година 9: 10 % от НОН, Година 10
и след това: 0 % от НОН.
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

2203 00

Бири от малц:
- В съдове с вместимост, непревишаваща 10 l:
2203 00 01 - - В бутилки
2203 00 09 - - Други
2203 00 10 - В съдове с вместимост, превишаваща 10 l
2205
Вермути и други видове вина от прясно грозде,
ароматизирани с растения или ароматични вещества
2207
Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати,
денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
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След седмата година за код 2203 00 01 по КН се прилага следната тарифа: Година 8: 30 % от НОН, Година 9: 10 % от НОН, Година 10
и след това: 0 % от НОН.
След седмата година за код 2203 00 09 по КН се прилага следната тарифа: Година 8: 30 % от НОН, Година 9: 10 % от НОН, Година 10
и след това: 0 % от НОН.
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2208

2208 20
2208 30
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 30
2208 30 41
2208 30 49

2208 30 61
2208 30 69

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание
по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни
напитки:
- Дестилати от вино или от гроздови джибри
- Уиски:
- - Уиски „Бърбън“, в съдове с вместимост:
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
- - Шотландско уиски (scotch whisky):
- - - „Single“ малцово уиски
- - - „Blended“ малцово уиски, в съдове с вместимост
- - - - Непревишаваща 2 l
- - - - Превишаваща 2 l
- - - „Single“ зърнено уиски „Blended“ зърнено уиски, в
съдове с вместимост:
- - - - Непревишаваща 2 l
- - - - Превишаваща 2 l
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

2208 30 71
2208 30 79
2208 30 82
2208 30 88
2208 40
2208 50
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- - - Друго „Blended“ уиски, в съдове с вместимост:
- - - - Непревишаваща 2 l
- - - - Превишаваща 2 l
- - Други, в съдове с вместимост:
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
- Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация
на ферментирали продукти от захарна тръстика
- Джин и хвойново питие:
- - Джин, в съдове с вместимост:
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
- - Хвойново питие, в съдове с вместимост:
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2208 60

2208 60 11
2208 60 19

2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
- Водка
- - С алкохолно съдържание по обем 45,4 % vol или помалко, в съдове с вместимост:
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
- - С алкохолно съдържание по обем по-голямо от
45,4 % vol, в съдове с вместимост
- - - Непревишаваща 2 l
- - - Превишаваща 2 l
- Ликьори
- - В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l
- - В съдове с вместимост, превишаваща 2 l
- Други
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
2402
2402 10 00
2402 20
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
2403

2403 11 00
2403 19
2403 91 00
2403 99

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и
цигари от тютюн или от заместители на тютюна:
- Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети,
съдържащи тютюн
- Цигари, съдържащи тютюн:
- - Съдържащи карамфил
- - Други
- Други
Други видове тютюн и заместители на тютюна,
обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“
тютюни; тютюневи екстракти и сокове:
- Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на
тютюна във всякакво съотношение:
- - Тютюн за наргиле, упоменат в забележка 1 към
подпозициите към настоящата глава
- - Други
- Други:
- - „Хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни
(тютюнево фолио)
- - Други:
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни:
- Други полиалкохоли:
2905 43 00 - - Манитол
2905 44
- - D-Глюцитол (сорбитол)
2905 45 00 - - Глицерол
3301
Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така
наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди;
екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на
етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци
или в аналогични материали, получени чрез екстракция
или накисване; остатъчни терпенови субпродукти,
получени от обезтерпенването на етеричните масла;
ароматични дестилирани води и водни разтвори на
етерични масла:
3301 90
- Други
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително
алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези
вещества от видовете, използвани като суровини в
промишлеността; други препарати на базата на ароматични
вещества от видовете, използвани за производството на
напитки:
3302 10
- От видовете, използвани за производството на храни или
напитки:
- - От видовете, използвани за производството на напитки:
- - - Препарати, съдържащи всички ароматични вещества,
които характеризират една напитка:
3302 10 10 - - - - С действително алкохолно съдържание по обем,
превишаващо 0,5 % vol
- - - - Други:
3302 10 21 - - - - - Несъдържащи млечни мазнини, захароза,
изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или
съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини,
по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 %
глюкоза, или нишесте или скорбяла
3302 10 29 - - - - - Други
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни;
казеинови лепила:
3501 10
- Казеини:
3501 90
- Други:
3501 90 90 - - Други
3505
Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте
(например желатинирани или естерифицирани скорбяла и
нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на
декстрин или на други модифицирани скорбяла или
нишесте:
3505 10
- Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте:
3505 20
- Лепила
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН
3809

3809 10
3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90
3823

3823 11 00
3823 12 00
3823 13 00

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това

Описание1
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на
боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и
препарати (например препарати за скробване и препарати
за стипцоване), използвани при производството на текстил,
хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати,
нито включени другаде:
- На базата на скорбялни материали
- - Съдържащи тегловно по-малко от 55 % от тези продукти
- - Съдържащи тегловно 55 % или повече, но по-малко от
70 % от тези продукти
- - Съдържащи тегловно 70 % или повече, но по-малко от
83 % от тези продукти
- - Съдържащи тегловно 83 % или повече от тези продукти
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла,
получени при рафиниране, съдържащи киселини;
промишлени мастни алкохоли
- Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла,
получени при рафиниране, съдържащи киселини:
- Стеаринова киселина
- - Олеинова киселина
- - Талови мастни киселини
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Митическа ставка (% от НОН)
Код по КН

Година 1
Година 7
Влизане в Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 Година 6 и след
сила
това
0
0
0
0
0
0
0
80
60
40
20
0
0
0

Описание1

3823 19
- - Други:
3823 70 00 Промишлени мастни алкохоли
3824
Свързващи препарати за леярски форми или сърца;
химични продукти и препарати на химическата
промишленост или на други, свързани с нея
промишлености (включително смесите от естествени
продукти), неупоменати, нито включени другаде:
3824 60
- Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44:
- - Във воден разтвор:
3824 60 11 - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол,
изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
3824 60 19 - - - Друг
- - Друг:
3824 60 91 - - - Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол,
изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
3824 60 99 - - - Друг
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ПРОТОКОЛ II
ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВЗАИМНИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ
ЗА НЯКОИ ВИНА, ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ,
ЗАЩИТАТА И КОНТРОЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ
НАПИТКИ
И АРОМАТИЗИРАНИТЕ ВИНА

1

ЧЛЕН 1
Настоящият протокол включва:
(1)

Споразумение за предоставяне на взаимни преференциални търговски отстъпки за

някои вина (приложение I към настоящия протокол),
(2)

Споразумение за взаимно признаване, защита и контрол на наименованията на вината,

спиртните напитки и ароматизираните вина (приложение II към настоящия протокол).
Списъците по член 4, буква б) от споразумението по точка 2 от настоящия член се съставят
на по-късен етап и се одобряват в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от
споразумението.

2

ЧЛЕН 2
Споразуменията по член 1 от настоящия протокол се прилагат за:
(1)

вината от позиция 22.04 от Хармонизираната система на Международната конвенция

за хармонизираната система за описание и кодиране на стоките1 (наричана по-долу
„Хармонизираната система“), приета в Брюксел на 14 юни 1983 г., които са произведени от
прясно грозде и които:
а)

са с произход от ЕС и са произведени съгласно правилата за енологичните практики и
процеси, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти2, по-специално правила за производство в лозаро-винарския сектор, в
съответствие с членове 75, 80, 81, 83 и 91 и приложение VIII, части I и II от Регламент
(ЕО) № 606/2009 на Комисията3 и Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията4, и поспециално членове 7, 57, 58, 64 и 66 и приложения XIII, XIV и XVI от същия регламент;

1
2

3

4

ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 3.
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО)
№ 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на
някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение
на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите
ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).
Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по
отношение на защитените наименования за произход и защитените географски
указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на
определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).
3

или
б)

са с произход от Косово и са произведени съгласно правилата за енологичните
практики и процеси в съответствие с правото на Косово. Тези правила за енологичните
практики и процеси следва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

(2)

спиртните напитки от позиция 22.08 от Хармонизираната система, които:

а)

са с произход от ЕС и са в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/20081 и Регламент за
изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията2;
или

б)

са с произход от Косово и са произведени в съответствие с правото на Косово, което
следва да е в съответствие със законодателството на ЕС.

1

2

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари
2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата
на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 г. за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето,
етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 201,
26.7.2013 г., стр. 21).
4

(3)
а)

ароматизираните вина от позиция 22.05 от Хармонизираната система, които:
са с произход от ЕС и са в съответствие с Регламент (ЕС) № 251/20141;
или

б)

са с произход от Косово и са произведени в съответствие с правото на Косово, което
следва да е в съответствие със законодателството на ЕС.

1

Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на
географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).
5

ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ ПРОТОКОЛ II
СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЗАИМНИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ
ЗА НЯКОИ ВИНА
1.

Спрямо вноса в Европейския съюз на следните вина, посочени в член 2 от настоящия
протокол, се прилагат следните отстъпки:
Описание на стоката
(съгласно член 2, параграф 1, буква б) от
настоящия протокол)
ex 2204 21 Вина от прясно грозде
ex 2204 29
ex 2204 10 Качествени пенливи вина
ex 2204 21 Вина от прясно грозде
Код по
КН

2.

Приложимо
мито

Количества
(hl)

Осв.

40 000

Осв.

10 000

ЕС предоставя преференциално нулево мито в рамките на тарифните квоти, посочени в
точка 1, при условие да не се изплащат експортни субсидии от Косово за тези
количества.

1

3.

Спрямо вноса в Косово на следните вина, посочени в член 2 от настоящия протокол, се
прилагат следните отстъпки:
i)

Базовото мито, към което впоследствие следва да се приложат тарифните
намаления, определени в настоящата точка, е базовото мито от 10%, което се
прилага в Косово от 31 декември 2013 г. Митата се намаляват и премахват за
всеки от продуктите, изброени в настоящата точка, както следва:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Код по
КН
22042109
22042111
22042112
22042113
22042124
22042126

с влизането в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява
на 90 % от базовото мито, т.е. на 9 %;
на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 80 % от базовото мито, т.е. на
8 %;
на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 70 % от базовото мито, т.е. на
7 %;
на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 50 % от базовото мито, т.е. на
5 %;
на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на
настоящото споразумение вносното мито се намалява на 30 % от базовото
мито, т.е. на 3 %;
на 1 януари от петата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 10 % от базовото мито, т.е. на
1 %;
на 1 януари от шестата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение оставащите вносни мита се премахват.
Описание на стоката
Други
Alsace
Bordeaux
Bourgogne (Burgundy)
Lazio (Latium)
Toscana (Tuscany)

2

Код по
КН
22042127
22042138
22042142
22042143
22042146
22042147
22042162
22042166
22042176
22042178
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042189
22042191
22042194
22042195
22042196
22042197
22042198
22042910

Описание на стоката
Trentino, Alto Adige и Friuli
Други
Bordeaux
Bourgogne (Burgundy)
Côtes-du-Rhône
Languedoc-Roussillon
Piemonte (Piedmont)
Toscana (Tuscany)
Rioja
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Port
Други
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Вина, различни от упоменатите в подпозиция 2204 10, в бутилки,
запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на кошничка; вина в
други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден
диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C

3

ii)

Базовото мито, към което впоследствие следва да се приложат тарифните
намаления, определени в настоящата точка, е базовото мито от 10%, което се
прилага в Косово от 31 декември 2013 г. Митата се намаляват и премахват за
всеки от продуктите, изброени в настоящата точка, както следва:
а)
б)
в)
г)
д)

Код по
КН
22041011
22041091
22041093
22041094
22041096
22041098

с влизането в сила на настоящото споразумение вносното мито се намалява
на 80 % от базовото мито, т.е. на 8 %;
на 1 януари от първата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 60 % от базовото мито, т.е. на
6 %;
на 1 януари от втората година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 40 % от базовото мито, т.е. на
4 %;
на 1 януари от третата година след датата на влизане в сила на настоящото
споразумение вносното мито се намалява на 20 % от базовото мито, т.е. на
2 %;
на 1 януари от четвъртата година след датата на влизане в сила на
настоящото споразумение останалите вносни мита се премахват.
Описание на стоката
Шампанско
Asti spumante
Други
Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
Други сортови вина
Други

4

Код по
КН
22042107
22042117
22042118
22042119
22042122
22042123
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042168
22042177
22042185
22042186
22042187
22042188
22042190
22042192
22042193
22043010
22043098

Описание на стоката
Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
Val de Loire (Loire Valley)
Mosel
Pfalz
Rheinhessen
Tokaj
Veneto
Vinho Verde
Penedés
Rioja
Valencia
Veneto
Valdepeñas
Madeira и Setubal muscatel
Sherry
Marsala
Samos и Muscat de Lemnos
Други
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol
Бели вина
Частично ферментирали, дори такива, чиято ферментация е прекъсната по
начин, различен от прибавка на алкохол
Други

5

iii)

От влизането в сила на споразумението, митата са нулеви за внос в Косово на
вината с произход от ЕС, изброени по-долу.

Код по
КН
22042144
22042148
22042167
22042169
22042171
22042174
22042911
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042958
22042979
22042980
22042981
22042982
22042983
22042984

Описание на стоката
Beaujolais
Val de Loire (Loire Valley)
Trentino и Alto Adige
Dao, Bairrada и Douro
Navarra
Penedés
Tokaj
Bordeaux
Bourgogne (Burgundy)
Val de Loire (Loire Valley)
Други
Bordeaux
Bourgogne (Burgundy)
Beaujolais
Côtes-du-Rhône
Languedoc-Roussillon
Val de Loire (Loire Valley)
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други

6

Код по
КН
22042985
22042986
22042987
22042988
22042989
22042990
22042991
22042992
22042993
22042994
22042995
22042996
22042997
22042998
22043092
22043094
22043096

Описание на стоката
Madeira и Setubal muscatel
Sherry
Вино от Marsala
Samos и Muscat de Lemnos
Port
Други
Други
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Бели вина
Други
Концентрирани
Други
Концентрирани

4.

Косово предоставя преференциално нулево мито съгласно посоченото в точка 3, при
условие ЕС да не изплаща експортни субсидии за този износ.

5.

Правилата за произход, прилагани съгласно настоящото споразумение, се съдържат в
протокол ІІІ.

7

6.

За прилагане на предвидените в настоящото споразумение отстъпки спрямо вноса на
вина е необходимо представянето на удостоверение и придружителен документ
съгласно Регламент (ЕО) № 436/20091 на Комисията и Регламент (ЕО) № 555/2008 на
Комисията2, удостоверяващи, че въпросното вино отговаря на член 2, параграф 1 от
настоящия протокол. Удостоверението и придружителният документ се издават от
взаимно признат официален орган, фигуриращ в съвместно съставените списъци.

7.

Не по-късно от три години след влизане в сила на настоящото споразумение страните
проучват възможностите да си предоставят допълнителни отстъпки, вземайки предвид
развитието на търговията с вина между тях.

8.

Страните гарантират, че ползите, които са си предоставили взаимно, не са засегнати от
други мерки.

9.

По искане на една от договарящите страни се провеждат консултации по всеки
проблем, свързан с прилагането на настоящото споразумение.
________________

1

2

Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по
отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на
информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на
продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор
(ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).
Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно
общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане,
търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаровинарския сектор (ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ ПРОТОКОЛ II
СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ,
ЗАЩИТА И КОНТРОЛ
НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
И АРОМАТИЗИРАНИТЕ ВИНА
ЧЛЕН 1
Цели
1.
На базата на недискриминация и реципрочност, страните признават, защитават и
контролират наименованията на продуктите, посочени в член 2 от настоящия протокол, при
условията, предвидени в настоящото приложение.
2.
Страните вземат всички необходими общи и специфични мерки за гарантиране на
изпълнението на задълженията, установени с настоящото приложение, и постигането на
заложените в него цели.
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ЧЛЕН 2
Определения
За целите на настоящото споразумение, с изключение на случаите, когато в него изрично е
предвидено друго:
1)
„с произход от“, когато се използва във връзка с наименованието на една от страните,
означава, че:
–

виното е произведено изцяло в рамките на съответната страна, само от грозде, което е
било изцяло набрано в тази страна,

–

спиртната напитка или ароматизираното вино е произведено в съответната страна;

2)
„географско означение“ съгласно изброяването в допълнение 1 означава означение
съгласно определението в член 22, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията
аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък
„Споразумението ТРИПС“);
3)
„традиционно наименование“ означава традиционно използвано название, както е
посочено в допълнение 2, указващо по-специално метода на производство или качеството,
цвета, вида или местността, или конкретно събитие, свързано с историята на съответното
вино, и признато от законите и подзаконовите актове на една от страните по споразумението,
с цел описване и представяне на това вино с произход от територията на тази страна;
4)
„омонимно“ означава същото географско означение или същото традиционно
наименование, или такова наименование, което е толкова сходно, че има вероятност да
доведе до объркване, да обозначава също и други места, процедури или неща;
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5)
„описание“ означава думите, използвани при етикетиране, представяне и опаковане в
документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, поспециално фактури и разписки за доставка, и в нейната реклама;
6)
„етикетиране“ означава всички описания и други указания, знаци, дизайни,
географски означения или търговски марки, които отличават вината, спиртните напитки или
ароматизираните вина и които са поставени върху един и същ съд, включително
устройството за запечатването му или подвижния етикет, прикрепен към съда, и обвивката,
покриваща гърлата на бутилките;
7)
„представяне“ означава съвкупността от термини, алюзии и други подобни, отнасящи
се до вино, спиртна напитка или ароматизирано вино, използвани на етикетите и опаковките,
на съдовете, тапите, в реклами и/или търговски промоции от всякакъв вид;
8)
„опаковка“ означава предпазните опаковки, като хартия, различните видове обвивки,
картонени кутии и каси, използвани при превоза и/или продажбата на един или повече
съдове;
9)
„произведено(а)“ означава целия процес на винопроизводството, производството на
спиртни напитки или на ароматизирани вина;
10)
„вино“ означава изключително напитката, получена в резултат на пълна или частична
алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде от сортовете лози,
посочени в настоящото споразумение, или на гроздова мъст;
11)
„сортове лози“ означава сортовете растения от Vitis Vinifera, без да се засяга
законодателството, което една от страните по Споразумението може да има по отношение на
използването на различните сортове лози във виното, произвеждано в тази страна;
12)
„Споразумение за СТО“ означава Маракешкото споразумение за създаване на
Световната търговска организация, сключено на 15 април 1994 г.
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ЧЛЕН 3
Общи правила относно вноса и маркетинга
Освен ако в настоящото споразумение изрично е предвидено друго, вносът и маркетингът на
продуктите, посочени в член 2, се осъществяват съгласно законите и подзаконовите
разпоредби, действащи на територията на договарящата страна.
ДЯЛ I
РЕЦИПРОЧНА ЗАЩИТА
НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ВИНАТА, СПИРТНИТЕ НАПИТКИ
И АРОМАТИЗИРАНИТЕ ВИНА
ЧЛЕН 4
Защитени наименования
Без да се засягат членове 5, 6 и 7, защитени са:
а)

б)

по отношение на продуктите, посочени в член 2:
-

посочването на наименованието на държавата членка, от която произхожда
виното, спиртната напитка или ароматизираното вино, или други наименования,
указващи държавата членка,

-

географските означения, изброени в допълнение 1, част А, буква а) за вината,
буква б) за спиртните напитки и буква в) за ароматизираните вина,

-

традиционните наименования, изброени в част А от допълнение 2;

по отношение на вината, спиртните напитки или ароматизираните вина с произход от
Косово — географските означения, които следва да бъдат определени съгласно член 11,
параграф 4, буква а).
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ЧЛЕН 5
Защита на наименованията,
посочващи държавите членки и Косово
1.
В Косово посочването на наименованията на държавите членки и на други
наименования, използвани за указване на държава членка, с цел идентифициране на
произхода на вино, спиртна напитка и ароматизирано вино:
а)

са запазени за вина, спиртни напитки и ароматизирани вина с произход от съответната
държава членка, и

б)

не се използват от ЕС по друг начин, освен съгласно условията, предвидени в
законовите и подзаконовите актове на ЕС.

2.
В ЕС посочването на наименованието на Косово и на други наименования,
използвани за указване на Косово (независимо дали след това е посочено наименованието на
сорт лоза), с цел идентифициране на произхода на вино, спиртна напитка и ароматизирано
вино:
а)

са запазени за вина, спиртни напитки и ароматизирани вина с произход от Косово,
и

б)

не се използват от Косово по друг начин, освен съгласно условията, предвидени в
законите и подзаконовите актове на Косово.
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ЧЛЕН 6
Закрила на географските означения
1.

В Косово географските означения за ЕС, изброени в част А от допълнение 1:

а)

са защитени за вина, спиртни напитки и ароматизирани вина с произход от ЕС, и

б)

не могат да се използват по друг начин, освен съгласно условията, предвидени в
законовите и подзаконовите актове на ЕС.

2.
В ЕС географските означения за Косово, които следва да бъдат определени и
изброени в част Б от допълнение 1:
а)

са защитени за вина, спиртни напитки и ароматизирани вина с произход от Косово, и

б)

не могат да се използват по друг начин, освен съгласно условията, предвидени в
законите и подзаконовите актове на Косово.

3.
Страните по споразумението вземат всички необходими мерки, съгласно настоящото
споразумение, за реципрочна защита на наименованията по член 4, буква а), второ тире
и буква б), които се използват за описанието, етикетирането и представянето на вина,
спиртни напитки и ароматизирани вина с произход от териториите на тези страни. За тази
цел всяка от страните по споразумението използва подходящите законни средства,
упоменати в член 23 от Споразумението ТРИПС, за да осигури ефикасна закрила и да
предотврати използването на географски означения за идентифициране на вина, спиртни
напитки и ароматизирани вина, които не отговарят на въпросните означения или описания.
4.
Географските означения по член 4 са запазени изключително за продукти с произход
от територията на страната по споразумението, за която се отнасят, и могат да се използват
само при условията, определени в законите и подзаконовите актове на тази страна.
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5.
а)

Географските означения по член 4 са защитени срещу:
всяко пряко или непряко използване на защитеното наименование в търговската
дейност:
–

за сходни продукти, които не съответстват на продуктовата спецификация на
защитеното наименование, или

–

доколкото при такова използване се експлоатира известността на географското
означение;

б)

всяко неправилно използване, имитиране или намек, дори ако е отбелязан истинският
произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или
придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“,
„с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;

в)

всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на източника,
произхода, естеството или съществените качества, посочено при описанието,
представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде невярно
впечатление относно неговия произход;

г)

всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителя относно
истинския произход на продукта.

6.
Ако географските означения, изброени в допълнение 1, са омонимни, закрила се
предоставя на всяко означение, при условие то да е използвано добросъвестно. Страните
определят съвместно практическите условия за използване, според които омонимните
географски означения ще бъдат разграничавани едно от друго, като отчитат необходимостта
да се гарантират равнопоставено третиране на съответните производители и избягване на
въвеждането в заблуждение на потребителите.
7.
Ако географско означение, посочено в допълнение 1, е омонимно с географско
означение за трета страна, се прилага член 23, параграф 3 от Споразумението ТРИПС.
8.
Настоящото споразумение по никакъв начин не накърнява правото на което и да е
лице при осъществяване на търговия да използва името си или името на предшественика си в
съответната стопанска дейност, освен когато такова име се използва по начин, който
заблуждава потребителите.
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9.
Нищо от настоящото споразумение не задължава някоя от страните по него да
защитава географско означение на другата страна, посочено в списъка в допълнение 1, което
не е или е престанало да бъде защитено в своята държава на произход или вече не се
използва в тази държава.
10.
От влизането в сила на настоящото споразумение, страните повече няма да считат, че
защитените географски наименования, изброени в допълнение 1, се използват обичайно в
обикновения език на страните като общо наименование за вина, спиртни напитки и
ароматизирани вина, съгласно предвиденото в член 24, параграф 6 от Споразумението
ТРИПС.
ЧЛЕН 7
Защита на традиционните наименования
1.

В Косово традиционните наименования за ЕС, изброени в допълнение 2:

а)

не се използват за описание или представяне на вина с произход от Косово; и

б)

не могат да се използват за описание или представяне на вина с произход от ЕС по друг
начин, освен във връзка с вината с произхода, и от категорията, и на езика, посочени в
допълнение 2, и при условията, предвидени в законовите и подзаконовите актове на
ЕС.

2.
Косово взема необходимите мерки съгласно настоящото споразумение за защита на
традиционните наименования по член 4, използвани за описание и представяне на вина с
произход от територията на ЕС. За тази цел Косово осигурява подходящите законни
средства, за да гарантира ефикасна закрила и да предотврати използването на традиционните
наименования за описване на вина, които нямат право да се ползват от тях, дори когато
използваните традиционни наименования се придружават от изрази като „вид“, „тип“,
„стил“, „имитация“, „метод“ или друг подобен израз.
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3.

Защитата на традиционните наименования се прилага само:

а)

на езика или езиците, на които те са изписани в допълнение 2, а не в превод; и

б)

за категорията продукти, по отношение на която те са защитени за ЕС, както е посочено
в допълнение 2.

4.

Защитата по параграф 3 от настоящия член не засяга прилагането на член 4.
ЧЛЕН 8
Търговски марки

1.
Отговорните ведомства на страните по споразумението отказват регистрирането на
търговска марка за вино, спиртна напитка или ароматизирано вино, която е идентична или
подобна на или съдържа или се състои от указване на географско означение, защитено
съгласно член 4 от дял І от настоящото споразумение, ако използването ѝ би довело до някоя
от ситуациите, посочени в член 6, параграф 5.
2.
Отговорните ведомства на страните по споразумението отказват регистрирането на
търговска марка за вино, която съдържа или се състои от традиционно наименование,
защитено съгласно настоящото споразумение, ако въпросното вино не е сред тези, за които
традиционното наименование е запазено съгласно посоченото в допълнение 2.
3.
Косово предприема необходимите мерки за изменение на всички търговски марки,
така че да бъде премахнато всяко указване на географски означения на ЕС, защитени
съгласно член 4 от дял І от настоящото споразумение. Всички такива указвания се премахват
от момента на влизане в сила на настоящото споразумение.
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ЧЛЕН 9
Износ
Страните вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че когато вина, спиртни
напитки и ароматизирани вина с произход от една от страните се изнасят и предлагат за
продажба извън тази страна, защитените географски означения по член 4, буква а), второ
тире и член 4, буква б), а по отношение на вината — традиционните наименования на тази
страна, упоменати в член 4, буква а), трето тире, не се използват за описване и представяне
на такива продукти с произход от другата страна.
ДЯЛ II
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ВЗАИМОПОМОЩ
МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
И УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЧЛЕН 10
Работна група
1.
Създава се работна група, работеща под егидата на подкомитета по въпросите на
земеделието, който ще бъде създаден съгласно член 130 от Споразумението за стабилизиране
и асоцииране между ЕС и Косово.
2.
Работната група следи за правилното функциониране на настоящото споразумение и
разглежда всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането му.
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3.
Работната група може да отправя препоръки, да обсъжда и прави предложения по
всякакви въпроси от взаимен интерес в сектора на вината, спиртните напитки и
ароматизираните вина, които биха допринесли за постигането на целите на настоящото
споразумение. Тя заседава по искане на една от страните по споразумението, последователно
в ЕС и в Косово, по време, и на място, и по начин, определени съвместно от страните.
ЧЛЕН 11
Задължения на страните по споразумението
1.
Страните по споразумението поддържат контакт пряко или чрез работната група,
посочена в член 10, по всички въпроси, отнасящи се до прилагането и функционирането на
настоящото споразумение.
2.
Косово определя Министерството на земеделието и развитието на селските райони за
свой представителен орган. ЕС определя Генерална дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“ на Европейската комисия за свой представителен орган. Всяка от страните
уведомява другата в случай на промяна на нейния представителен орган.
3.
Представителният орган осигурява координацията на дейностите на всички органи,
отговарящи за осигуряване прилагането на настоящото споразумение.
4.

Страните по споразумението:

а)

изготвят и изменят с решение на Комитета за стабилизиране и асоцииране списъците,
посочени в член 4, така че да бъдат взети под внимание измененията на законите и
подзаконовите актове на страните;

б)

вземат съвместно решение, посредством решение на Комитета за стабилизиране и
асоцииране, за изменяне на допълненията към настоящото споразумение.
Допълненията се смятат за изменени от датата, посочена в размяна на писма между
страните или от датата на решението на работната група, в зависимост от конкретния
случай;
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в)

определят съвместно практическите условия, посочени в член 6, параграф 6;

г)

взаимно се информират за намерението си да приемат нова или да изменят действащата
правна уредба по въпроси, свързани с обществения ред, като защита на здравето или на
потребителите, които имат последици за сектора на вината, спиртните напитки и
ароматизираните вина;

д)

взаимно се нотифицират за всички законодателни, административни и съдебни
решения, отнасящи се до привеждането в действие на настоящото споразумение, и се
уведомяват взаимно за мерките, приети въз основа на тези решения.
ЧЛЕН 12
Прилагане и функциониране на споразумението

1.
Страните определят точките за контакт, посочени в допълнение 3, които да отговарят
за прилагането и функционирането на настоящото споразумение.
ЧЛЕН 13
Изпълнение и взаимопомощ между страните
1.
Ако описанието, представянето или етикетирането на вино, спиртна напитка или
ароматизирано вино е в нарушение на настоящото споразумение, страните прилагат
необходимите административни мерки и/или инициират съдебно производство с цел
противодействие на нелоялната конкуренция или предотвратяване на неправомерното
използване на защитеното наименование по всякакви други начини.
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2.

Мерките и процедурите, посочени в параграф 1, се предприемат по-специално:

а)

когато описанията или преводите на описанията, наименованията, надписите или
илюстрациите, отнасящи се до вина, спиртни напитки или ароматизирани вина, чиито
наименования са защитени съгласно настоящото споразумение, се използват, пряко или
косвено така, че да дават невярна или подвеждаща информация относно произхода,
естеството или качеството на виното, спиртната напитка или ароматизираното вино;

б)

когато използваните съдове са подвеждащи по отношение на произхода на виното.

3.

Ако някоя от страните има основание да подозира, че:

а)

вино, спиртна напитка или ароматизирано вино, съгласно определението в член 2 от
настоящия протокол, които се търгуват или са били търгувани в ЕС и Косово, не
отговаря на разпоредбите, регламентиращи сектора на вината, спиртните напитки или
ароматизираните вина в ЕС или Косово, или е в нарушение на настоящото
споразумение; и

б)

това неспазване е от съществен интерес за другата страна и би могло да послужи за
основание за прилагането на административни мерки и/или за образуването на съдебно
производство,

тя незабавно информира представителния орган на другата страна.
4.
Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно параграф 3, включва
подробни данни за неспазването на разпоредбите, регламентиращи сектора на вината,
спиртните напитки и ароматизираните вина на съответната страна, и/или на разпоредбите на
настоящото споразумение и се придружава от официални, търговски или други подходящи
документи, с данни за административните мерки или съдебните производства, които могат
да бъдат предприети при необходимост.
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ЧЛЕН 14
Консултации
1.
Страните провеждат консултации, ако едната от тях счита, че другата не е изпълнила
задължение по настоящото споразумение.
2.
Страната, поискала консултациите, предоставя на другата страна цялата информация,
необходима за подробно проучване на случая.
3.
В случаите, когато всяко забавяне би могло да застраши човешко здраве или да
намали ефективността на мерките за борба с измамите, могат да бъдат взети подходящи
временни защитни мерки без преди това да се провеждат консултации, при условие
консултациите да започнат веднага след вземането на въпросните мерки.
4.
Ако след консултациите по параграфи 1 и 3 страните не са постигнали съгласие,
страната, поискала консултациите или взела мерките, посочени в параграф 3, може да вземе
подходящи мерки съгласно член 136 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране, така
че да се осигури правилното прилагане на споразумението, съдържащо се в настоящото
приложение.
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ДЯЛ III
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛЕН 15
Транзит на малки количества
1.
Настоящото споразумение не се прилага по отношение на вина, спиртни напитки или
ароматизирани вина, които:
а)

преминават транзитно през територията на една от страните, или

б)

са с произход от една от страните по споразумението и се изпращат между страните в
малки количества при условията и процедурите, посочени в параграф 2.

2.
Следните продукти, посочени като вина, спиртни напитки или ароматизирани вина, се
смята, че са в малки количества:
а)

количества в етикетирани съдове с вместимост до 5 литра, снабдени с негодно за
повторна употреба устройство за затваряне, когато общо превозваното количество,
дори разделено на отделни пратки, не надвишава 50 литра;

б)

i)

количества, намиращи се в личния багаж на пътници, непревишаващи 30 литра;

ii)

количества, изпращани на отделни пратки от едно частно лице до друго,
непревишаващи 30 литра;

iii)

количества, явяващи се част от имуществото на частни лица, които преместват
домакинството си;
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iv)

количества, внасяни с цел научни или технически експерименти, но не повече от 1
хектолитър;

v)

количества, внасяни за дипломатически, консулски или подобни служби, като
част от определените им квоти за безмитен внос;

vi)

количества, намиращи се на борда на средства за международен превоз, като част
от хранителния им запас.

Изключението по буква а) не може да се съчетава с едно или повече от изключенията по
буква б).
ЧЛЕН 16
Продажба на съществуващи запаси
1.
Вина, спиртни напитки или ароматизирани вина, които към момента на влизане в сила
на настоящото споразумение са били произведени, подготвени, описани и представени в
съответствие с вътрешните законови и подзаконови актове на страните, но са забранени с
настоящото споразумение, могат да се продават до изчерпване на запасите.
2.
Освен ако страните по споразумението приемат разпоредби в противен смисъл,
вината, спиртните напитки или ароматизираните вина, които са били произведени,
подготвени, описани и представени в съответствие с настоящото споразумение, но чието
производство, подготовка, описание и представяне престанат да бъдат в съответствие с него
поради изменянето му, могат да продължат да се предлагат за продажба до изчерпване на
запасите.
________________
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Допълнение 1
СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ
(посочен в членове 4 и 6 от приложение II към настоящия протокол)
ЧАСТ А: В ЕС
а)

ВИНА С ПРОИЗХОД ОТ ЕС
АВСТРИЯ

1.
Защитено наименование за произход
Wachau
Weinviertel
Burgenland
Kremstal
Kamptal
Traisental
Mittelburgenland
Eisenberg
Leithaberg
Carnuntum
Kärnten
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Süd-Oststeiermark
Südburgenland
Südsteiermark

PDO-AT-A0205
PDO-AT-A0206
PDO-AT-A0207
PDO-AT-A0208
PDO-AT-A0209
PDO-AT-A0210
PDO-AT-A0214
PDO-AT-A0215
PDO-AT-A0216
PDO-AT-A0217
PDO-AT-A0218
PDO-AT-A0219
PDO-AT-A0220
PDO-AT-A0221
PDO-AT-A0223
PDO-AT-A0224
PDO-AT-A0225
PDO-AT-A0226
PDO-AT-A0227
PDO-AT-A0228
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Thermenregion
Tirol
Vorarlberg
Wagram
Weststeiermark
Wien

PDO-AT-A0229
PDO-AT-A0230
PDO-AT-A0231
PDO-AT-A0233
PDO-AT-A0234
PDO-AT-A0235

2.
Защитено географско означение
Bergland
Weinland
Steirerland

PGI-AT-A0211
PGI-AT-A0212
PGI-AT-A0213
БЕЛГИЯ

1.
Защитено наименование за произход
Côte de Sambre et Meuse
Vin mousseux de qualité de Wallonie
Crémant de Wallonie
Heuvellandse wijn
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Haspengouwse wijn
Hagelandse wijn

PDO-BE-A0009
PDO-BE-A0011
PDO-BE-A0012
PDO-BE-A1426
PDO-BE-A1430
PDO-BE-A1492
PDO-BE-A1499

2.
Защитено географско означение
Vin de pays de jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

PGI-BE-A0010
PGI-BE-A1429

2

БЪЛГАРИЯ
1.

Защитено наименование за произход

Cakap
Лозица
Върбица
Ново село
Павликени
Поморие
Асеновград
Евксиноград
Велики Преслав
Брестник
Хърсово
Лясковец
Драгоево
Враца
Ловеч
Свищов
Болярово
Шумен
Сандански
Славянци
Сухиндол
Хан Крум
Нови Пазар
Варна
Хасково
Карлово
Ивайловград

Еквивалент
Sakar
Lozitsa
Varbitsa
Novo Selo
Pavlikeni
Pomorie
Asenovgrad
Evksinograd
Veliki Preslav
Brestnik
Harsovo
Lyaskovets
Dragoevo
Vratsa
Lovech
Svishtov
Bolyarovo
Shumen
Sandanski
Slavyantsi
Suhindol
Khan Krum
Novi Pazar
Varna
Haskovo
Karlovo
Ivaylovgrad
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PDO-BG-A0013
PDO-BG-A0360
PDO-BG-A0370
PDO-BG-A0382
PDO-BG-A0420
PDO-BG-A0430
PDO-BG-A0877
PDO-BG-A0881
PDO-BG-A0885
PDO-BG-A0944
PDO-BG-A0946
PDO-BG-A0951
PDO-BG-A0952
PDO-BG-A0955
PDO-BG-A0956
PDO-BG-A0957
PDO-BG-A0985
PDO-BG-A0997
PDO-BG-A1006
PDO-BG-A1008
PDO-BG-A1018
PDO-BG-A1030
PDO-BG-A1031
PDO-BG-A1032
PDO-BG-A1043
PDO-BG-A1044
PDO-BG-A1047

Карнобат
Любимец
Ямбол
Пазарджик
Септември
Сливен
Пловдив
Монтана
Оряховица
Видин
Южно Черноморие
Шивачево
Черноморски район
Хисаря
Стара Загора
Русе
Търговище
Лом
Мелник
Долината на Струма
Перущица
Плевен
Стамболово
Сунгурларе
Нова Загора
2.

Karnobat
Lyubimets
Yambol
Pazardjik
Septemvri
Sliven
Plovdiv
Montana
Oryahovitsa
Vidin
Southern Black Sea Coast
Shivachevo
Northen Black Sea
Hisarya
Stara Zagora
Ruse
Targovishte
Lom
Melnik
Struma valley
Perushtitsa
Pleven
Stambolovo
Sungurlare
Nova Zagora

PDO-BG-A1175
PDO-BG-A1177
PDO-BG-A1179
PDO-BG-A1182
PDO-BG-A1185
PDO-BG-A1190
PDO-BG-A1297
PDO-BG-A1314
PDO-BG-A1344
PDO-BG-A1346
PDO-BG-A1347
PDO-BG-A1391
PDO-BG-A1392
PDO-BG-A1393
PDO-BG-A1394
PDO-BG-A1425
PDO-BG-A1439
PDO-BG-A1441
PDO-BG-A1472
PDO-BG-A1473
PDO-BG-A1474
PDO-BG-A1477
PDO-BG-A1487
PDO-BG-A1489
PDO-BG-A1494

Еквивалент
Danube Plain
Thracian Lowlands

PGI-BG-A1538
PGI-BG-A1552

Защитено географско означение

Дунавска равнина
Тракийска низина
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КИПЪР
1.

Защитено наименование за произход
Еквивалент
Κουμανδαρία
Commandaria
Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης
Krasohoria Lemesou - Afames
Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα
Krasohoria Lemesou - Laona
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης
Vouni Panayia – Ambelitis
Λαόνα Ακάμα
Laona Akama
Πιτσιλιά
Pitsilia
Κρασοχώρια Λεμεσού
Krasohoria Lemesou
2.

PDO-CY-A1622
PDO-CY-A1623
PDO-CY-A1624
PDO-CY-A1625
PDO-CY-A1626
PDO-CY-A1627
PDO-CY-A1628

Защитено географско означение

Πάφος
Λεμεσός
Λάρνακα
Λευκωσία

Еквивалент
Pafos
Lemesos
Larnaka
Lefkosia
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PGI-CY-A1618
PGI-CY-A1619
PGI-CY-A1620
PGI-CY-A1621

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
1.
Защитено наименование за произход
Čechy
Slovácká
Znojemská
Litoměřická
Mělnická
Velkopavlovická
Mikulovská
Morava
Znojmo
Šobeské víno
Šobes
Novosedelské Slámové víno

PDO-CZ-A0888
PDO-CZ-A0890
PDO-CZ-A0892
PDO-CZ-A0894
PDO-CZ-A0895
PDO-CZ-A0896
PDO-CZ-A0897
PDO-CZ-A0899
PDO-CZ-A1086
PDO-CZ-A1089
PDO-CZ-A1089
PDO-CZ-A1321

2.
Защитено географско означение
české
moravské

PGI-CZ-A0900
PGI-CZ-A0902
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ГЕРМАНИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstraße
Mittelrhein
Mosel
Nahe
Pfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Württemberg
Sachsen

PDO-DE-A0867
PDO-DE-A1264
PDO-DE-A1267
PDO-DE-A1268
PDO-DE-A1269
PDO-DE-A1270
PDO-DE-A1271
PDO-DE-A1272
PDO-DE-A1273
PDO-DE-A1274
PDO-DE-A1275
PDO-DE-A1276
PDO-DE-A1277
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2.
Защитено географско означение
Ahrtaler Landwein
Badischer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Brandenburger Landwein
Landwein Main
Landwein der Mosel
Landwein Neckar
Landwein Oberrhein
Landwein Rhein
Landwein Rhein-Neckar
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Mecklenburger Landwein
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheingauer Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein
Sächsischer Landwein
Schleswig-Holsteinischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Taubertäler Landwein

PGI-DE-A1278
PGI-DE-A1279
PGI-DE-A1280
PGI-DE-A1281
PGI-DE-A1282
PGI-DE-A1283
PGI-DE-A1284
PGI-DE-A1285
PGI-DE-A1286
PGI-DE-A1287
PGI-DE-A1288
PGI-DE-A1289
PGI-DE-A1290
PGI-DE-A1291
PGI-DE-A1293
PGI-DE-A1294
PGI-DE-A1296
PGI-DE-A1298
PGI-DE-A1299
PGI-DE-A1301
PGI-DE-A1302
PGI-DE-A1303
PGI-DE-A1304
PGI-DE-A1305
PGI-DE-A1306
PGI-DE-A1307
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ДАНИЯ
Защитено географско означение
Sjælland
Jylland
Fyn
Bornholm

PGI-DK-A1245
PGI-DK-A1247
PGI-DK-A1248
PGI-DK-A1249
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ФРАНЦИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Gigondas
Châteauneuf-du-Pape
Corse
Vin de Corse
Vouvray
Saumur-Champigny
Buzet
Coteaux de l’Aubance
Rosé de Loire
Vacqueyras
Haut-Montravel
Monbazillac
Châteaumeillant
Côtes du Jura
Ajaccio
Patrimonio
Savennières
Coteaux d’Aix-en-Provence
Clairette de Bellegarde
Costières de Nîmes
Pessac-Léognan
Rosette
Cheverny
Côtes de Duras
Coteaux du Vendômois
Saint-Romain
Gevrey-Chambertin
Montlouis-sur-Loire
Loupiac
Lalande-de-Pomerol
Côtes du Forez

PDO-FR-A0143
PDO-FR-A0144
PDO-FR-A0145
PDO-FR-A0145
PDO-FR-A0146
PDO-FR-A0147
PDO-FR-A0148
PDO-FR-A0149
PDO-FR-A0150
PDO-FR-A0151
PDO-FR-A0152
PDO-FR-A0153
PDO-FR-A0154
PDO-FR-A0155
PDO-FR-A0156
PDO-FR-A0157
PDO-FR-A0158
PDO-FR-A0159
PDO-FR-A0160
PDO-FR-A0161
PDO-FR-A0162
PDO-FR-A0163
PDO-FR-A0164
PDO-FR-A0165
PDO-FR-A0166
PDO-FR-A0167
PDO-FR-A0168
PDO-FR-A0169
PDO-FR-A0170
PDO-FR-A0171
PDO-FR-A0172
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Roussette de Savoie
Bugey
Marsannay
Vougeot
Châtillon-en-Diois
Saint-Estèphe
Coteaux de Saumur
Palette
Barsac
Château-Chalon
Côtes de Montravel
Saussignac
Bergerac
Côtes de Bergerac
Macvin du Jura
Pommard
Sancerre
Fitou
Malepère
Saint-Bris
Volnay
Côte Rôtie
Saint-Joseph
Côte Roannaise
Coteaux du Lyonnais
Saint-Chinian
Cabernet de Saumur
Anjou Villages Brissac
Saumur
Côtes de Blaye
Les Baux de Provence
Pomerol
Premières Côtes de Bordeaux

PDO-FR-A0173
PDO-FR-A0174
PDO-FR-A0175
PDO-FR-A0176
PDO-FR-A0177
PDO-FR-A0178
PDO-FR-A0179
PDO-FR-A0185
PDO-FR-A0186
PDO-FR-A0187
PDO-FR-A0188
PDO-FR-A0189
PDO-FR-A0190
PDO-FR-A0191
PDO-FR-A0192
PDO-FR-A0193
PDO-FR-A0194
PDO-FR-A0195
PDO-FR-A0196
PDO-FR-A0197
PDO-FR-A0198
PDO-FR-A0199
PDO-FR-A0200
PDO-FR-A0201
PDO-FR-A0202
PDO-FR-A0203
PDO-FR-A0257
PDO-FR-A0259
PDO-FR-A0260
PDO-FR-A0271
PDO-FR-A0272
PDO-FR-A0273
PDO-FR-A0274
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Gros Plant du Pays nantais
Listrac-Médoc
Alsace grand cru Florimont
Coteaux du Loir
Menetou-Salon
Clairette de Die
Cahors
Orléans
Cour-Cheverny
Bordeaux supérieur
Corton-Charlemagne
Puligny-Montrachet
Romanée-Saint-Vivant
Clos de Vougeot
Clos Vougeot
Chambertin-Clos de Bèze
Chambertin
La Romanée
Mazis-Chambertin
Chapelle-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Corton
Valençay
Echezeaux
La Tâche
Clos Saint-Denis
Clos des Lambrays
Côtes du Rhône
Gaillac premières côtes

PDO-FR-A0275
PDO-FR-A0276
PDO-FR-A0298
PDO-FR-A0299
PDO-FR-A0300
PDO-FR-A0301
PDO-FR-A0302
PDO-FR-A0303
PDO-FR-A0304
PDO-FR-A0306
PDO-FR-A0307
PDO-FR-A0308
PDO-FR-A0309
PDO-FR-A0310
PDO-FR-A0310
PDO-FR-A0311
PDO-FR-A0313
PDO-FR-A0314
PDO-FR-A0315
PDO-FR-A0316
PDO-FR-A0317
PDO-FR-A0319
PDO-FR-A0320
PDO-FR-A0321
PDO-FR-A0322
PDO-FR-A0323
PDO-FR-A0324
PDO-FR-A0325
PDO-FR-A0326

12

Tavel
Margaux
Minervois
Lirac
Alsace grand cru Marckrain
Alsace grand cru Mandelberg
Alsace grand cru Kitterlé
Alsace grand cru Bruderthal
Alsace grand cru Eichberg
Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace grand cru Brand
Alsace grand cru Rosacker
Alsace grand cru Kirchberg de Barr
Alsace grand cru Steinert
Alsace grand cru Spiegel
Alsace grand cru Frankstein
Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim
Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten
Alsace grand cru Hatschbourg
Alsace grand cru Goldert
Alsace grand cru Pfersigberg
Alsace grand cru Saering
Alsace grand cru Hengst
Alsace grand cru Gloeckelberg
Alsace grand cru Furstentum
Alsace grand cru Geisberg
Alsace grand cru Praelatenberg
Alsace grand cru Moenchberg
Alsace grand cru Froehn
Alsace grand cru Engelberg
Alsace grand cru Rangen
Alsace grand cru Pfingstberg

PDO-FR-A0328
PDO-FR-A0329
PDO-FR-A0330
PDO-FR-A0331
PDO-FR-A0333
PDO-FR-A0334
PDO-FR-A0335
PDO-FR-A0336
PDO-FR-A0338
PDO-FR-A0339
PDO-FR-A0340
PDO-FR-A0341
PDO-FR-A0343
PDO-FR-A0344
PDO-FR-A0345
PDO-FR-A0346
PDO-FR-A0348
PDO-FR-A0349
PDO-FR-A0372
PDO-FR-A0373
PDO-FR-A0374
PDO-FR-A0375
PDO-FR-A0376
PDO-FR-A0377
PDO-FR-A0378
PDO-FR-A0379
PDO-FR-A0381
PDO-FR-A0383
PDO-FR-A0384
PDO-FR-A0385
PDO-FR-A0386
PDO-FR-A0387
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Richebourg
Crozes-Ermitage
Crozes-Hermitage
Côtes du Vivarais
Crémant de Loire
Côtes de Provence
Jasnières
Coteaux du Giennois
Chinon
Cassis
Coteaux de Die
Saint-Péray
Ventoux
Orléans-Cléry
Côte de Beaune-Villages
Montrachet
Montagny
Mercurey
Anjou-Coteaux de la Loire
Entre-deux-Mers
Sainte-Foy-Bordeaux
Saint-Sardos
Vins fins de la Côte de Nuits
Côte de Nuits-Villages
Alsace grand cru Kanzlerberg
Alsace grand cru Mambourg
Alsace grand cru Osterberg
Alsace grand cru Ollwiller
Alsace grand cru Kessler
Alsace grand cru Schlossberg
Alsace grand cru Sommerberg
Alsace grand cru Muenchberg
Alsace grand cru Schoenenbourg
Alsace grand cru Kastelberg

PDO-FR-A0388
PDO-FR-A0389
PDO-FR-A0389
PDO-FR-A0390
PDO-FR-A0391
PDO-FR-A0392
PDO-FR-A0393
PDO-FR-A0394
PDO-FR-A0395
PDO-FR-A0396
PDO-FR-A0397
PDO-FR-A0398
PDO-FR-A0399
PDO-FR-A0400
PDO-FR-A0401
PDO-FR-A0402
PDO-FR-A0403
PDO-FR-A0404
PDO-FR-A0405
PDO-FR-A0406
PDO-FR-A0407
PDO-FR-A0408
PDO-FR-A0409
PDO-FR-A0409
PDO-FR-A0410
PDO-FR-A0411
PDO-FR-A0412
PDO-FR-A0413
PDO-FR-A0414
PDO-FR-A0415
PDO-FR-A0416
PDO-FR-A0417
PDO-FR-A0418
PDO-FR-A0419
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Bandol
Clairette du Languedoc
Crémant de Die
Crémant de Bordeaux
Pineau des Charentes
Bonnes-Mares
Clos de Tart
Charlemagne
Anjou Villages
Muscadet Sèvre et Maine
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet
Quincy
Coteaux du Quercy
Saint-Julien
Touraine
Gaillac
Floc de Gascogne
Vosne-Romanée
Chablis grand cru
Ruchottes-Chambertin
Charmes-Chambertin
Griotte-Chambertin
Latricières-Chambertin
Bâtard-Montrachet
Chevalier-Montrachet
Criots-Bâtard-Montrachet
Bouzeron
Saint-Véran
Givry
Nuits-Saint-Georges

PDO-FR-A0485
PDO-FR-A0486
PDO-FR-A0487
PDO-FR-A0488
PDO-FR-A0489
PDO-FR-A0490
PDO-FR-A0491
PDO-FR-A0492
PDO-FR-A0493
PDO-FR-A0494
PDO-FR-A0495
PDO-FR-A0496
PDO-FR-A0497
PDO-FR-A0498
PDO-FR-A0499
PDO-FR-A0500
PDO-FR-A0501
PDO-FR-A0502
PDO-FR-A0503
PDO-FR-A0504
PDO-FR-A0505
PDO-FR-A0559
PDO-FR-A0560
PDO-FR-A0562
PDO-FR-A0564
PDO-FR-A0571
PDO-FR-A0573
PDO-FR-A0574
PDO-FR-A0576
PDO-FR-A0577
PDO-FR-A0578
PDO-FR-A0579
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Clos de la Roche
La Grande Rue
Musigny
Grands-Echezeaux
Romanée-Conti
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Pourçain
Château-Grillet
Roussette du Bugey
Santenay
Ladoix
Irancy
Côte de Beaune
Pacherenc du Vic-Bilh
Touraine Noble Joué
Fronton
Côtes de Millau
Béarn
L’Etoile
Rivesaltes
Alsace grand cru Sonnenglanz
Alsace grand cru Sporen
Alsace grand cru Steingrubler
Alsace grand cru Vorbourg
Alsace grand cru Wineck-Schlossberg
Alsace grand cru Zinnkoepflé
Alsace grand cru Steinklotz
Alsace grand cru Wiebelsberg
Alsace grand cru Winzenberg
Fixin
Pernand-Vergelesses
Auxey-Duresses
Mâcon

PDO-FR-A0580
PDO-FR-A0581
PDO-FR-A0582
PDO-FR-A0583
PDO-FR-A0584
PDO-FR-A0585
PDO-FR-A0586
PDO-FR-A0587
PDO-FR-A0588
PDO-FR-A0589
PDO-FR-A0590
PDO-FR-A0591
PDO-FR-A0592
PDO-FR-A0593
PDO-FR-A0594
PDO-FR-A0595
PDO-FR-A0596
PDO-FR-A0597
PDO-FR-A0598
PDO-FR-A0623
PDO-FR-A0625
PDO-FR-A0628
PDO-FR-A0630
PDO-FR-A0632
PDO-FR-A0633
PDO-FR-A0635
PDO-FR-A0636
PDO-FR-A0638
PDO-FR-A0641
PDO-FR-A0642
PDO-FR-A0643
PDO-FR-A0647
PDO-FR-A0649
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Bourgogne
Pouilly-Loché
Pouilly-Fuissé
Monthélie
Petit Chablis
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Chorey-lès-Beaune
Savigny-lès-Beaune
Viré-Clessé
Vin de Bellet
Bellet
Côtes du Rhône Villages
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
Minervois-la-Livinière
Cérons
Moselle
Corbières-Boutenac
Corbières
Banyuls
Banyuls grand cru
Frontignan
Muscat de Frontignan
Vin de Frontignan
Crémant de Bourgogne
Seyssel
Vin de Savoie
Savoie
Côtes du Marmandais
Condrieu
Cadillac
Madiran
Vinsobres
Cornas
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire
Irouléguy
Côtes de Toul

PDO-FR-A0650
PDO-FR-A0652
PDO-FR-A0653
PDO-FR-A0654
PDO-FR-A0656
PDO-FR-A0657
PDO-FR-A0659
PDO-FR-A0660
PDO-FR-A0661
PDO-FR-A0663
PDO-FR-A0663
PDO-FR-A0664
PDO-FR-A0666
PDO-FR-A0667
PDO-FR-A0668
PDO-FR-A0669
PDO-FR-A0670
PDO-FR-A0671
PDO-FR-A0672
PDO-FR-A0673
PDO-FR-A0675
PDO-FR-A0675
PDO-FR-A0675
PDO-FR-A0676
PDO-FR-A0679
PDO-FR-A0681
PDO-FR-A0681
PDO-FR-A0683
PDO-FR-A0685
PDO-FR-A0686
PDO-FR-A0687
PDO-FR-A0690
PDO-FR-A0697
PDO-FR-A0707
PDO-FR-A0708
PDO-FR-A0709
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Haut-Médoc
Saint-Mont
Blaye
Pauillac
Sainte-Croix-du-Mont
Muscat de Mireval
Muscat de Beaumes-de-Venise
Muscat de Lunel
Maranges
Maury
Rasteau
Grand Roussillon
Muscat du Cap Corse
Beaumes de Venise
Coteaux Varois en Provence
Haut-Poitou
Reuilly
Bourgueil
Médoc
Moulis
Moulis-en-Médoc
Fiefs Vendéens
Tursan
Chablis
Bourgogne mousseux
Bourgogne Passe-tout-grains
Bourgogne aligoté
Crémant du Jura
Marcillac
Sauternes

PDO-FR-A0710
PDO-FR-A0711
PDO-FR-A0712
PDO-FR-A0713
PDO-FR-A0714
PDO-FR-A0715
PDO-FR-A0716
PDO-FR-A0717
PDO-FR-A0718
PDO-FR-A0719
PDO-FR-A0720
PDO-FR-A0721
PDO-FR-A0722
PDO-FR-A0724
PDO-FR-A0725
PDO-FR-A0726
PDO-FR-A0727
PDO-FR-A0729
PDO-FR-A0730
PDO-FR-A0731
PDO-FR-A0731
PDO-FR-A0733
PDO-FR-A0734
PDO-FR-A0736
PDO-FR-A0737
PDO-FR-A0738
PDO-FR-A0739
PDO-FR-A0740
PDO-FR-A0818
PDO-FR-A0819

18

Anjou
Bordeaux
Saint-Aubin
Pécharmant
Pouilly-Fumé
Blanc Fumé de Pouilly
Pouilly-sur-Loire
Coteaux du Layon
Jurançon
Bourg
Côtes de Bourg
Bourgeais
Quarts de Chaume
Chiroubles
Régnié
Morey-Saint-Denis
Alsace grand cru Kaefferkopf
Alsace grand cru Altenberg de Bergheim
Alsace grand cru Zotzenberg
Crémant d’Alsace
Pierrevert
Côtes du Roussillon
Luberon
Limoux
Coteaux du Languedoc
Languedoc
Montravel
Canon Fronsac
Côtes d’Auvergne
Bonnezeaux
Graves de Vayres
Coteaux d’Ancenis
Grignan-les-Adhémar

PDO-FR-A0820
PDO-FR-A0821
PDO-FR-A0822
PDO-FR-A0823
PDO-FR-A0824
PDO-FR-A0824
PDO-FR-A0825
PDO-FR-A0826
PDO-FR-A0827
PDO-FR-A0828
PDO-FR-A0828
PDO-FR-A0828
PDO-FR-A0829
PDO-FR-A0911
PDO-FR-A0912
PDO-FR-A0913
PDO-FR-A0914
PDO-FR-A0915
PDO-FR-A0916
PDO-FR-A0917
PDO-FR-A0918
PDO-FR-A0919
PDO-FR-A0920
PDO-FR-A0921
PDO-FR-A0922
PDO-FR-A0922
PDO-FR-A0923
PDO-FR-A0924
PDO-FR-A0925
PDO-FR-A0926
PDO-FR-A0927
PDO-FR-A0928
PDO-FR-A0929
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Fleurie
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne ordinaire
Coteaux Bourguignons
Aloxe-Corton
Moulin-à-Vent
Beaujolais
Brouilly
Pouilly-Vinzelles
Rully
Savennières Roche aux Moines
Savennières Coulée de Serrant
Brulhois
Entraygues - Le Fel
Côtes de Bordeaux
Saint-Emilion
Montagne-Saint-Emilion
Saint-Georges-Saint-Emilion
Puisseguin Saint-Emilion
Saint-Emilion Grand Cru
Arbois
Faugères
Côtes du Roussillon Villages
Estaing
L’Hermitage
Ermitage
Hermitage
L’Ermitage
Crémant de Limoux
Cabernet d’Anjou
Rosé d’Anjou

PDO-FR-A0930
PDO-FR-A0931
PDO-FR-A0931
PDO-FR-A0931
PDO-FR-A0932
PDO-FR-A0933
PDO-FR-A0934
PDO-FR-A0935
PDO-FR-A0936
PDO-FR-A0937
PDO-FR-A0982
PDO-FR-A0983
PDO-FR-A0984
PDO-FR-A0986
PDO-FR-A0987
PDO-FR-A0988
PDO-FR-A0990
PDO-FR-A0991
PDO-FR-A0992
PDO-FR-A0993
PDO-FR-A0994
PDO-FR-A0996
PDO-FR-A0999
PDO-FR-A1000
PDO-FR-A1002
PDO-FR-A1002
PDO-FR-A1002
PDO-FR-A1002
PDO-FR-A1003
PDO-FR-A1005
PDO-FR-A1007
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Cabardès
Graves
Graves supérieures
Chambolle-Musigny
Meursault
Chassagne-Montrachet
Beaune
Blagny
Morgon
Juliénas
Côte de Brouilly
Saint-Amour
Chénas
Collioure
Alsace
Vin d’Alsace
Muscat de Rivesaltes
Fronsac
Lussac Saint-Emilion
Champagne
Rosé des Riceys
Coteaux champenois

PDO-FR-A1011
PDO-FR-A1012
PDO-FR-A1014
PDO-FR-A1016
PDO-FR-A1017
PDO-FR-A1021
PDO-FR-A1022
PDO-FR-A1023
PDO-FR-A1024
PDO-FR-A1025
PDO-FR-A1027
PDO-FR-A1028
PDO-FR-A1029
PDO-FR-A1049
PDO-FR-A1101
PDO-FR-A1101
PDO-FR-A1102
PDO-FR-A1103
PDO-FR-A1200
PDO-FR-A1359
PDO-FR-A1363
PDO-FR-A1364
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2.
Защитено географско означение
Périgord
Vicomté d’Aumelas
Ariège
Côtes de Thongue
Torgan
Sainte-Marie-la-Blanche
Alpes-de-Haute-Provence
Urfé
Yonne
Coteaux de Coiffy
Drôme
Collines Rhodaniennes
Haute Vallée de l’Aude
Corrèze
Coteaux du Cher et de l’Arnon
Gard
Coteaux du Pont du Gard
Coteaux de Tannay
Côtes Catalanes
Lavilledieu
Vallée du Paradis
Saint-Guilhem-le-Désert
Allobrogie
Var
Coteaux du Libron
Alpes-Maritimes
Aveyron
Haute-Marne
Cévennes
Maures
Isère
Méditerranée
Côte Vermeille
Côtes de Meuse
Haute-Vienne
Coteaux des Baronnies

PGI-FR-A1105
PGI-FR-A1107
PGI-FR-A1109
PGI-FR-A1110
PGI-FR-A1112
PGI-FR-A1113
PGI-FR-A1115
PGI-FR-A1116
PGI-FR-A1117
PGI-FR-A1120
PGI-FR-A1121
PGI-FR-A1125
PGI-FR-A1126
PGI-FR-A1127
PGI-FR-A1129
PGI-FR-A1130
PGI-FR-A1131
PGI-FR-A1134
PGI-FR-A1135
PGI-FR-A1136
PGI-FR-A1141
PGI-FR-A1143
PGI-FR-A1144
PGI-FR-A1145
PGI-FR-A1146
PGI-FR-A1148
PGI-FR-A1149
PGI-FR-A1150
PGI-FR-A1151
PGI-FR-A1152
PGI-FR-A1153
PGI-FR-A1154
PGI-FR-A1155
PGI-FR-A1156
PGI-FR-A1157
PGI-FR-A1159
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Ain
Côtes du Tarn
Côtes de Gascogne
Haute Vallée de l’Orb
Duché d’Uzès
Île de Beauté
Coteaux d’Ensérune
Charentais
Alpilles
Ardèche
Coteaux de Narbonne
Cité de Carcassonne
Thézac-Perricard
Mont Caume
Agenais
Hautes-Alpes
Vaucluse
Puy-de-Dôme
Saône-et-Loire
Aude
Coteaux de Glanes
Franche-Comté
Lot
Landes
Gers
Calvados
Bouches-du-Rhône
Val de Loire
Sables du Golfe du Lion
Côtes de Thau
Comtés Rhodaniens
Comté Tolosan
Coteaux de l’Auxois
Atlantique
Pays d’Oc
Pays d’Hérault
Coteaux de Peyriac
Coteaux Charitois
Cathare

PGI-FR-A1160
PGI-FR-A1161
PGI-FR-A1162
PGI-FR-A1163
PGI-FR-A1165
PGI-FR-A1166
PGI-FR-A1168
PGI-FR-A1196
PGI-FR-A1197
PGI-FR-A1198
PGI-FR-A1202
PGI-FR-A1203
PGI-FR-A1204
PGI-FR-A1206
PGI-FR-A1207
PGI-FR-A1208
PGI-FR-A1209
PGI-FR-A1211
PGI-FR-A1212
PGI-FR-A1215
PGI-FR-A1216
PGI-FR-A1217
PGI-FR-A1218
PGI-FR-A1219
PGI-FR-A1221
PGI-FR-A1222
PGI-FR-A1223
PGI-FR-A1225
PGI-FR-A1227
PGI-FR-A1229
PGI-FR-A1230
PGI-FR-A1231
PGI-FR-A1233
PGI-FR-A1365
PGI-FR-A1367
PGI-FR-A1370
PGI-FR-A1371
PGI-FR-A1372
PGI-FR-A1374
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ГЪРЦИЯ
1.

Защитено наименование за произход
Еквивалент
Αγχίαλος
Anchialos
Αμύνταιο
Amyndeon
Αρχάνες
Archanes
Γουμένισσα
Goumenissa
Δαφνές
Dafnes
Ζίτσα
Zitsa
Λήμνος
Limnos
Malvasia Πάρος
Malvasia Paros
Malvasia Σητείας
Malvasia Sitia
Malvasia Χάνδακας-Candia
Malvasia Χάνδακας-Candia
Μαντινεία
Mantinia
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας
Mavrodaphne of
Kefalonia/Mavrodafne of
Cephalonia
Μαυροδάφνη Πατρών
Mavrodafni of
Patra/Mavrodaphne of Patra
Μεσενικόλα
Mesenikola
Μονεμβασία- Malvasia
Monemvasia-Malvasia
Μοσχάτο Πατρών
Muscat of Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας
Muscat of Kefalonia/Muscat de
Cephalonie / Muscat of
Cephalonia
Μοσχάτος Λήμνου
Muscat of Limnos
Μοσχάτος Ρίου Πάτρας
Μuscat of Rio Patra
Μοσχάτος Ρόδου
Muscat of Rodos
Νάουσα
Naoussa
Νεμέα
Nemea
Πάρος
Paros
Πάτρα
Patra
Πεζά
Peza
Πλαγιές Μελίτωνα
Slopes of Meliton
Ραψάνη
Rapsani
Ρόδος
Rodos/Rhodes
Ρομπόλα Κεφαλληνίας
Robola of Kefalonia
Σάμος
Samos
Σαντορίνη
Santorini
Σητεία
Sitia
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PDO-GR-A1484
PDO-GR-A1395
PDO-GR-A1340
PDO-GR-A1251
PDO-GR-A1390
PDO-GR-A1532
PDO-GR-A1614
PDO-GR-A1607
PDO-GR-A1608
PDO-GR-A1617
PDO-GR-A1554
PDO-GR-A1055

PDO-GR-A1048
PDO-GR-A1253
PDO-GR-A1533
PDO-GR-A1087
PDO-GR-A1566

PDO-GR-A1432
PDO-GR-A1316
PDO-GR-A1567
PDO-GR-A1610
PDO-GR-A1573
PDO-GR-A1570
PDO-GR-A1239
PDO-GR-A1401
PDO-GR-A1096
PDO-GR-A0116
PDO-GR-A1612
PDO-GR-A1240
PDO-GR-A1564
PDO-GR-A1065
PDO-GR-A1613

Χάνδακας - Candia

Candia
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PDO-GR-A1615

2.

Защитено географско означение
Еквивалент

Άβδηρα
Άγιο Όρος

Αγορά
Αιγαίο Πέλαγος
Ανάβυσσος
Αργολίδα
Αρκαδία
Αττική
Αχαΐα
Βελβεντό
Βερντέα Ζακύνθου

Γεράνεια
Γρεβενά
Δράμα
Δωδεκάνησος
Έβρος
Ελασσόνα
Επανομή
Εύβοια
Ζάκυνθος
Ηλεία
Ημαθία
Ήπειρος
Ηράκλειο

Avdira
Mount Athos/ Holly Mount
Athos/Holly Mountain
Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος
Άθως
Agora
Aegean Sea/Aigaio Pelagos
Anavyssos
Argolida
Arkadia
Attiki
Achaia
Velvento
Verdea Onomasia kata paradosi
Zakynthou/ Verdea
Zakynthos/Verntea Zakynthos
Gerania
Grevena
Drama
Dodekanese
Evros
Elassona
Epanomi
Evia
Zakynthos
Ilia
Imathia
Epirus
Iraklio
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PGI-GR-A0861
PGI-GR-A0873

PGI-GR-A0267
PGI-GR-A1602
PGI-GR-A0859
PGI-GR-A0850
PGI-GR-A1331
PGI-GR-A1569
PGI-GR-A1568
PGI-GR-A1529
PGI-GR-A1050

PGI-GR-A0840
PGI-GR-A1051
PGI-GR-A1057
PGI-GR-A1580
PGI-GR-A1045
PGI-GR-A0868
PGI-GR-A0858
PGI-GR-A1559
PGI-GR-A0945
PGI-GR-A0140
PGI-GR-A1524
PGI-GR-A1604
PGI-GR-A1565

Θάσος
Θαψανά
Θεσσαλία
Θεσσαλονίκη
Θήβα
Θράκη
Ικαρία
Ίλιον
Ίσμαρος
Ιωάννινα
Καβάλα
Καρδίτσα
Κάρυστος
Καστοριά
Κέρκυρα
Κίσσαμος
Κλημέντι
Κοζάνη
Κοιλάδα Αταλάντης
Κόρινθος
Κρανιά
Κραννώνα
Κρήτη
Κυκλάδες
Kως
Λακωνία
Λασίθι
Λέσβος
Λετρίνοι
Λευκάδα
Ληλάντιο Πεδίο

Thasos
Thapsana
Thessalia
Thessaloniki
Thiva
Thrace
Ikaria
Ilion
Ismaros
Ioannina
Kavala
Karditsa
Karystos
Kastoria
Corfu
Kissamos
Klimenti
Kozani
Atalanti Valley
Κορινθία /Korinthos/Korinthia
Krania
Krannona
Crete
Cyclades
Kos
Lakonia
Lasithi
Lesvos
Letrini
Lefkada
Lilantio Pedio/Lilantio Field
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PGI-GR-A0121
PGI-GR-A1039
PGI-GR-A1601
PGI-GR-A0126
PGI-GR-A1195
PGI-GR-A1611
PGI-GR-A0836
PGI-GR-A0204
PGI-GR-A0423
PGI-GR-A1058
PGI-GR-A0137
PGI-GR-A1592
PGI-GR-A1334
PGI-GR-A1013
PGI-GR-A0141
PGI-GR-A0422
PGI-GR-A0268
PGI-GR-A1386
PGI-GR-A1521
PGI-GR-A1593
PGI-GR-A0424
PGI-GR-A0142
PGI-GR-A1605
PGI-GR-A1343
PGI-GR-A0981
PGI-GR-A1528
PGI-GR-A0830
PGI-GR-A0125
PGI-GR-A0421
PGI-GR-A0866
PGI-GR-A0131

Μαγνησία
Μακεδονία
Μαντζαβινάτα
Μαρκόπουλο
Μαρτίνο
Μεσσηνία
Μεταξάτων
Μετέωρα
Μέτσοβο
Νέα Μεσημβρία
Οπούντια Λοκρίδας
Παγγαίο
Παλλήνη
Παρνασσός
Πέλλα
Πελοπόννησος
Πιερία
Πισάτις
Πλαγιές Αιγιαλείας
Πλαγιές Αίνου
Πλαγιές Αμπέλου
Πλαγιές Βερτίσκου
Πλαγιές Κιθαιρώνα
Πλαγιές Κνημίδας
Πλαγιές Πάικου
Πλαγιές Πάρνηθας
Πλαγιές Πεντελικού
Πυλία
Ρέθυμνο

Magnisia
Macedonia
Mantzavinata
Markopoulo
Martino
Messinia
Metaxata
Meteora
Metsovo
Nea Mesimvria
Opountia Locris
Paggeo /Pangeon
Pallini
Parnassos
Pella
Peloponnese
Pieria
Pisatis
Slopes of Aigialia
Slopes of Ainos
Slopes of ampelos
Slopes of Vertiskos
Slopes of Kithaironas
Slopes of Knimida
Slopes of Paiko
Slopes of Parnitha
Slopes of Pendeliko
Pylia
Rethimno
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PGI-GR-A0860
PGI-GR-A1616
PGI-GR-A0998
PGI-GR-A0943
PGI-GR-A1531
PGI-GR-A1009
PGI-GR-A1019
PGI-GR-A1530
PGI-GR-A0942
PGI-GR-A1574
PGI-GR-A1562
PGI-GR-A0865
PGI-GR-A0265
PGI-GR-A1026
PGI-GR-A0425
PGI-GR-A1606
PGI-GR-A0869
PGI-GR-A0269
PGI-GR-A1563
PGI-GR-A1578
PGI-GR-A0841
PGI-GR-A0266
PGI-GR-A1603
PGI-GR-A1553
PGI-GR-A1088
PGI-GR-A1327
PGI-GR-A0863
PGI-GR-A1033
PGI-GR-A1060

Ρετσίνα Αττικής
Ρετσίνα Βοιωτίας
Ρετσίνα Γιάλτρων
Ρετσίνα Εύβοιας
Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)
Ρετσίνα Καρύστου
Ρετσίνα Κορωπίου

Ρετσίνα Κρωπίας
Ρετσίνα Παιανίας

Ρετσίνα Λιοπεσίου
Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)
Ρετσίνα Μεγάρων

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)
Ρετσίνα Παλλήνης

Ρετσίνα Πικερμίου

Ρετσίνα Σπάτων

Retsina of Attiki
Retsina of Viotia
Retsina of Gialtra
Retsina of Evoia
Retsina of Thebes (Voiotias)
Retsina of Karystos
Ρετσίνα Κορωπίου
Αττικής/Retsina of
Koropi/Retsina of Koropi Attiki
Ρετσίνα Παιανίας
Αττικής/Retsina of Paiania
/Retsina of Paiania Attiki
Retsina of Markopoulo (Attiki)
Ρετσίνα Μεγάρων
Αττικής/Retsina of Megara
(Attiki)/ Retsina of Megara Attiki
Retsina of Mesogia (Attiki)
Ρετσίνα Παλλήνης
Αττικής/Retsina of
Pallini/Retsina of Pallini Attiki
Ρετσίνα Πικερμίου
Αττικής/Retsina of Pikermi
Attiki/Retsina of Pikermi
Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina
of Spata/Retsina of Spata Attiki
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PGI-GR-A1428
PGI-GR-A1572
PGI-GR-A1052
PGI-GR-A1476
PGI-GR-A1004
PGI-GR-A1020
PGI-GR-A1595

PGI-GR-A1595
PGI-GR-A1597

PGI-GR-A1597
PGI-GR-A1226
PGI-GR-A1596

PGI-GR-A1091
PGI-GR-A1600

PGI-GR-A1599

PGI-GR-A1594

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)
Ριτσώνα
Σέρρες
Σιάτιστα
Σιθωνία
Σπάτα
Στερεά Ελλάδα
Τεγέα
Τριφυλία
Τύρναβος
Φθιώτιδα
Φλώρινα
Χαλικούνα
Χαλκιδική
Χανιά
Χίος

Retsina of Halkida (Evoia)
Ritsona
Serres
Siatista
Sithonia
Spata
Sterea Ellada
Tegea
Trifilia
Tyrnavos
Fthiotida/Phthiotis
Florina
Halikouna
Halkidiki
Chania
Chios
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PGI-GR-A1420
PGI-GR-A1527
PGI-GR-A1090
PGI-GR-A1326
PGI-GR-A0989
PGI-GR-A0831
PGI-GR-A1609
PGI-GR-A0123
PGI-GR-A0063
PGI-GR-A0122
PGI-GR-A1571
PGI-GR-A1080
PGI-GR-A0832
PGI-GR-A1403
PGI-GR-A1059
PGI-GR-A0118

ХЪРВАТИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Dalmatinska zagora
Dingač
Hrvatsko primorje
Istočna kontinentalna Hrvatska
Hrvatska Istra
Moslavina
Plešivica
Hrvatsko Podunavlje
Pokuplje
Prigorje-Bilogora
Primorska Hrvatska
Sjeverna Dalmacija
Slavonija
Srednja i Južna Dalmacija
Zagorje – Međimurje
Zapadna kontinentalna Hrvatska

PDO-HR-A1648
PDO-HR-A1649
PDO-HR-A1650
PDO-HR-A1651
PDO-HR-A1652
PDO-HR-A1653
PDO-HR-A1654
PDO-HR-A1655
PDO-HR-A1656
PDO-HR-A1657
PDO-HR-A1658
PDO-HR-A1659
PDO-HR-A1660
PDO-HR-A1661
PDO-HR-A1662
PDO-HR-A1663
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УНГАРИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Tokaji
Tokaj
Egri
Eger
Kunsági
Kunság
Mór
Móri
Neszmély
Neszmélyi
Pannonhalmi
Pannonhalma
Izsáki Arany Sárfehér
Duna
Dunai
Szekszárd
Szekszárdi
Etyek-Buda
Etyek-Budai
Tolnai
Tolna
Mátrai
Mátra
Debrői Hárslevelű
Somló
Somlói
Balatonboglári
Balatonboglár
Pannon

PDO-HU-A1254
PDO-HU-A1254
PDO-HU-A1328
PDO-HU-A1328
PDO-HU-A1332
PDO-HU-A1332
PDO-HU-A1333
PDO-HU-A1333
PDO-HU-A1335
PDO-HU-A1335
PDO-HU-A1338
PDO-HU-A1338
PDO-HU-A1341
PDO-HU-A1345
PDO-HU-A1345
PDO-HU-A1349
PDO-HU-A1349
PDO-HU-A1350
PDO-HU-A1350
PDO-HU-A1353
PDO-HU-A1353
PDO-HU-A1368
PDO-HU-A1368
PDO-HU-A1373
PDO-HU-A1376
PDO-HU-A1376
PDO-HU-A1378
PDO-HU-A1378
PDO-HU-A1380
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Villányi
Villány
Csongrád
Csongrádi
Pécs
Hajós-Baja
Bükk
Bükki
Nagy-Somló
Nagy-Somlói
Zalai
Zala
Tihanyi
Tihany
Sopron
Soproni
Káli
Badacsonyi
Badacsony
Balatoni
Balaton
Balaton-felvidéki
Balaton-felvidék
Balatonfüred-Csopak
Balatonfüred-Csopaki

PDO-HU-A1381
PDO-HU-A1381
PDO-HU-A1383
PDO-HU-A1383
PDO-HU-A1385
PDO-HU-A1388
PDO-HU-A1500
PDO-HU-A1500
PDO-HU-A1501
PDO-HU-A1501
PDO-HU-A1502
PDO-HU-A1502
PDO-HU-A1503
PDO-HU-A1503
PDO-HU-A1504
PDO-HU-A1504
PDO-HU-A1505
PDO-HU-A1506
PDO-HU-A1506
PDO-HU-A1507
PDO-HU-A1507
PDO-HU-A1509
PDO-HU-A1509
PDO-HU-A1516
PDO-HU-A1516

2.
Защитено географско указание
Felső-Magyarország
Felső-Magyarországi
Duna-Tisza-közi
Dunántúli
Dunántúl
Zemplén
Zempléni
Balatonmelléki

PGI-HU-A1329
PGI-HU-A1329
PGI-HU-A1342
PGI-HU-A1351
PGI-HU-A1351
PGI-HU-A1375
PGI-HU-A1375
PGI-HU-A1508
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ИТАЛИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Aglianico del Vulture
Fiano di Avellino
Greco di Tufo
Taurasi
Aversa
Campi Flegrei
Capri
Casavecchia di Pontelatone
Castel San Lorenzo
Cilento
Falanghina del Sannio
Falerno del Massico
Galluccio
Ischia
Vesuvio
Aglianico del Taburno
Costa d'Amalfi
Irpinia
Penisola Sorrentina
Sannio
Colli Bolognesi Classico Pignoletto
Romagna Albana
Bosco Eliceo
Colli Bolognesi
Colli d'Imola
Colli di Faenza
Colli di Parma
dell'Alto Adige

PDO-IT-A0222
PDO-IT-A0232
PDO-IT-A0236
PDO-IT-A0237
PDO-IT-A0238
PDO-IT-A0239
PDO-IT-A0240
PDO-IT-A0241
PDO-IT-A0242
PDO-IT-A0243
PDO-IT-A0248
PDO-IT-A0249
PDO-IT-A0250
PDO-IT-A0251
PDO-IT-A0252
PDO-IT-A0277
PDO-IT-A0278
PDO-IT-A0279
PDO-IT-A0280
PDO-IT-A0281
PDO-IT-A0284
PDO-IT-A0285
PDO-IT-A0287
PDO-IT-A0289
PDO-IT-A0290
PDO-IT-A0291
PDO-IT-A0292
PDO-IT-A0293
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Südtiroler
Südtirol
Alto Adige
Lago di Caldaro
Kalterersee
Kalterer
Caldaro
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli Piacentini
Colli Romagna centrale
Gutturnio
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Salamino di Santa Croce
di Modena
Modena
Ortrugo
Reggiano
Cinque Terre Sciacchetrà
Cinque Terre
Colli di Luni
Colline di Levanto
Portofino
Golfo del Tigullio - Portofino
Pornassio
Ormeasco di Pornassio
Riviera ligure di Ponente

PDO-IT-A0293
PDO-IT-A0293
PDO-IT-A0293
PDO-IT-A0294
PDO-IT-A0294
PDO-IT-A0294
PDO-IT-A0294
PDO-IT-A0296
PDO-IT-A0296
PDO-IT-A0297
PDO-IT-A0305
PDO-IT-A0312
PDO-IT-A0318
PDO-IT-A0327
PDO-IT-A0332
PDO-IT-A0337
PDO-IT-A0342
PDO-IT-A0347
PDO-IT-A0347
PDO-IT-A0350
PDO-IT-A0351
PDO-IT-A0352
PDO-IT-A0352
PDO-IT-A0353
PDO-IT-A0354
PDO-IT-A0355
PDO-IT-A0355
PDO-IT-A0356
PDO-IT-A0356
PDO-IT-A0357
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Dolceacqua
Rossese di Dolceacqua
Val Polcèvera
Rosazzo
San Ginesio
Piceno
Rosso Piceno
Rosso Cònero
Pergola
Lacrima di Morro d'Alba
Lacrima di Morro
I Terreni di Sanseverino
Falerio
Esino
Amarone della Valpolicella
Bardolino
Bardolino Superiore
Arcole
Breganze
Merlara
Recioto della Valpolicella
Valpolicella
Colli Maceratesi
Bianchello del Metauro
Vernaccia di Serrapetrona
Valpolicella Ripasso
Durello Lessini
Lessini Durello
Cònero
Colli Berici
Serrapetrona

PDO-IT-A0358
PDO-IT-A0358
PDO-IT-A0359
PDO-IT-A0367
PDO-IT-A0426
PDO-IT-A0427
PDO-IT-A0427
PDO-IT-A0428
PDO-IT-A0429
PDO-IT-A0431
PDO-IT-A0431
PDO-IT-A0432
PDO-IT-A0433
PDO-IT-A0434
PDO-IT-A0435
PDO-IT-A0436
PDO-IT-A0437
PDO-IT-A0438
PDO-IT-A0439
PDO-IT-A0440
PDO-IT-A0441
PDO-IT-A0442
PDO-IT-A0443
PDO-IT-A0444
PDO-IT-A0445
PDO-IT-A0446
PDO-IT-A0447
PDO-IT-A0447
PDO-IT-A0449
PDO-IT-A0450
PDO-IT-A0451
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Colli di Conegliano
Colli Euganei
Colli Euganei Fior d'Arancio
Fior d'Arancio Colli Euganei
Corti Benedettine del Padovano
Lison
Colli Pesaresi
Lison-Pramaggiore
Montello - Colli Asolani
Montello
Montello Rosso
Monti Lessini
Piave Malanotte
Malanotte del Piave
Piave
Recioto di Soave
Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bagnoli Friularo
Friularo di Bagnoli
Custoza
Bianco di Custoza
Gambellara
Recioto di Gambellara
Riviera del Brenta
Soave
Soave Superiore
Valdadige
Etschtaler
Terradeiforti
Valdadige Terradeiforti
Vicenza

PDO-IT-A0453
PDO-IT-A0454
PDO-IT-A0455
PDO-IT-A0455
PDO-IT-A0456
PDO-IT-A0457
PDO-IT-A0458
PDO-IT-A0459
PDO-IT-A0460
PDO-IT-A0461
PDO-IT-A0461
PDO-IT-A0462
PDO-IT-A0463
PDO-IT-A0463
PDO-IT-A0464
PDO-IT-A0465
PDO-IT-A0466
PDO-IT-A0466
PDO-IT-A0467
PDO-IT-A0467
PDO-IT-A0468
PDO-IT-A0468
PDO-IT-A0469
PDO-IT-A0470
PDO-IT-A0471
PDO-IT-A0472
PDO-IT-A0473
PDO-IT-A0474
PDO-IT-A0474
PDO-IT-A0475
PDO-IT-A0475
PDO-IT-A0476
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Offida
Serenissima
Vigneti della Serenissima
Terre di Offida
Verdicchio di Matelica Riserva
Verdicchio di Matelica
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva
Reno
Romagna
Asolo - Prosecco
Colli Asolani - Prosecco
Conegliano - Prosecco
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco
Valdobbiadene - Prosecco
Prosecco
Venezia
Aglianico del Vulture Superiore
Grottino di Roccanova
Terre dell'Alta Val d'Agri
Matera
Primitivo di Manduria Dolce Naturale
Castel del Monte Bombino Nero
Castel del Monte Nero di Troia Riserva
Castel del Monte Rosso Riserva
Aleatico di Puglia
Alezio
Barletta
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Castel del Monte
Colline Joniche Tarantine
Copertino

PDO-IT-A0477
PDO-IT-A0478
PDO-IT-A0478
PDO-IT-A0479
PDO-IT-A0480
PDO-IT-A0481
PDO-IT-A0482
PDO-IT-A0483
PDO-IT-A0506
PDO-IT-A0507
PDO-IT-A0514
PDO-IT-A0514
PDO-IT-A0515
PDO-IT-A0515
PDO-IT-A0515
PDO-IT-A0516
PDO-IT-A0517
PDO-IT-A0527
PDO-IT-A0528
PDO-IT-A0530
PDO-IT-A0533
PDO-IT-A0535
PDO-IT-A0537
PDO-IT-A0538
PDO-IT-A0539
PDO-IT-A0540
PDO-IT-A0541
PDO-IT-A0542
PDO-IT-A0543
PDO-IT-A0544
PDO-IT-A0545
PDO-IT-A0546
PDO-IT-A0547
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Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Lizzano
Locorotondo
Martina
Martina Franca
Matino
Moscato di Trani
Nardò
Negroamaro di Terra d'Otranto
Orta Nova
Ostuni
Leverano
Primitivo di Manduria
Rosso di Cerignola
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tavoliere
Tavoliere delle Puglie
Terra d'Otranto
del Molise
Molise
Bivongi
Cirò
Greco di Bianco
Lamezia
Melissa
Savuto
Scavigna
Terre di Cosenza
S. Anna di Isola Capo Rizzuto

PDO-IT-A0548
PDO-IT-A0549
PDO-IT-A0550
PDO-IT-A0551
PDO-IT-A0552
PDO-IT-A0553
PDO-IT-A0553
PDO-IT-A0554
PDO-IT-A0555
PDO-IT-A0556
PDO-IT-A0557
PDO-IT-A0558
PDO-IT-A0561
PDO-IT-A0563
PDO-IT-A0565
PDO-IT-A0566
PDO-IT-A0567
PDO-IT-A0568
PDO-IT-A0569
PDO-IT-A0570
PDO-IT-A0570
PDO-IT-A0572
PDO-IT-A0575
PDO-IT-A0575
PDO-IT-A0605
PDO-IT-A0610
PDO-IT-A0617
PDO-IT-A0618
PDO-IT-A0619
PDO-IT-A0620
PDO-IT-A0621
PDO-IT-A0627
PDO-IT-A0629
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Biferno
Tintilia del Molise
Cannellino di Frascati
Cesanese del Piglio
Piglio
Frascati Superiore
Pentro di Isernia
Pentro
Aleatico di Gradoli
Aprilia
Atina
Bianco Capena
Castelli Romani
Cerveteri
Affile
Cesanese di Affile
Cesanese di Olevano Romano
Olevano Romano
Circeo
Colli Albani
Colli della Sabina
Tuscia
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Lanuvini
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Cori
Montepulciano d'Abruzzo
Trebbiano d'Abruzzo
Terre Tollesi
Tullum
Cerasuolo d'Abruzzo
Casteller
Teroldego Rotaliano

PDO-IT-A0674
PDO-IT-A0677
PDO-IT-A0678
PDO-IT-A0680
PDO-IT-A0680
PDO-IT-A0682
PDO-IT-A0684
PDO-IT-A0684
PDO-IT-A0689
PDO-IT-A0691
PDO-IT-A0692
PDO-IT-A0694
PDO-IT-A0695
PDO-IT-A0696
PDO-IT-A0698
PDO-IT-A0698
PDO-IT-A0699
PDO-IT-A0699
PDO-IT-A0700
PDO-IT-A0701
PDO-IT-A0702
PDO-IT-A0703
PDO-IT-A0703
PDO-IT-A0704
PDO-IT-A0705
PDO-IT-A0706
PDO-IT-A0723
PDO-IT-A0728
PDO-IT-A0742
PDO-IT-A0742
PDO-IT-A0743
PDO-IT-A0748
PDO-IT-A0749

40

Frascati
Genazzano
Trento
Marino
Trentino
Montecompatri
Montecompatri Colonna
Colonna
Nettuno
Roma
Tarquinia
Terracina
Moscato di Terracina
Velletri
Vignanello
Zagarolo
Cerasuolo di Vittoria
Alcamo
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Delia Nivolelli
Eloro
Erice
Etna
Faro
Malvasia delle Lipari
Mamertino
Mamertino di Milazzo
Marsala
Menfi
Monreale

PDO-IT-A0750
PDO-IT-A0751
PDO-IT-A0752
PDO-IT-A0753
PDO-IT-A0754
PDO-IT-A0757
PDO-IT-A0757
PDO-IT-A0757
PDO-IT-A0758
PDO-IT-A0759
PDO-IT-A0760
PDO-IT-A0761
PDO-IT-A0761
PDO-IT-A0762
PDO-IT-A0763
PDO-IT-A0764
PDO-IT-A0773
PDO-IT-A0774
PDO-IT-A0775
PDO-IT-A0776
PDO-IT-A0777
PDO-IT-A0778
PDO-IT-A0779
PDO-IT-A0780
PDO-IT-A0781
PDO-IT-A0782
PDO-IT-A0783
PDO-IT-A0783
PDO-IT-A0785
PDO-IT-A0786
PDO-IT-A0787
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Noto
Moscato di Pantelleria
Pantelleria
Passito di Pantelleria
Riesi
Salaparuta
Sambuca di Sicilia
Santa Margherita di Belice
Sciacca
Sicilia
Siracusa
Vittoria
Montefalco Sagrantino
Torgiano Rosso Riserva
Amelia
Assisi
Colli Altotiberini
Trasimeno
Colli del Trasimeno
Colli Martani
Colli Perugini
Lago di Corbara
Montefalco
Orvieto
Rosso Orvietano
Orvietano Rosso
Spoleto
Todi
Torgiano
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane
Controguerra

PDO-IT-A0790
PDO-IT-A0792
PDO-IT-A0792
PDO-IT-A0792
PDO-IT-A0793
PDO-IT-A0795
PDO-IT-A0797
PDO-IT-A0798
PDO-IT-A0800
PDO-IT-A0801
PDO-IT-A0802
PDO-IT-A0803
PDO-IT-A0833
PDO-IT-A0834
PDO-IT-A0835
PDO-IT-A0837
PDO-IT-A0838
PDO-IT-A0839
PDO-IT-A0839
PDO-IT-A0842
PDO-IT-A0843
PDO-IT-A0844
PDO-IT-A0845
PDO-IT-A0846
PDO-IT-A0847
PDO-IT-A0847
PDO-IT-A0848
PDO-IT-A0849
PDO-IT-A0851
PDO-IT-A0876
PDO-IT-A0879
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Abruzzo
Villamagna
Vermentino di Gallura
Alghero
Friuli Annia
Arborea
Malvasia di Bosa
Collio
Collio Goriziano
Moscato di Sennori
Moscato di Sorso - Sennori
Moscato di Sorso
Carso - Kras
Carso
Colli Orientali del Friuli Picolit
Ramandolo
Moscato di Scanzo
Scanzo
Friuli Aquileia
Friuli Colli Orientali
Friuli Grave
Oltrepò Pavese metodo classico
Friuli Isonzo
Isonzo del Friuli
Oltrepò Pavese
Bonarda dell'Oltrepò Pavese
Casteggio
Friuli Latisana
Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese
Buttafuoco
Sangue di Giuda
Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

PDO-IT-A0880
PDO-IT-A0883
PDO-IT-A0903
PDO-IT-A0904
PDO-IT-A0905
PDO-IT-A0906
PDO-IT-A0907
PDO-IT-A0908
PDO-IT-A0908
PDO-IT-A0909
PDO-IT-A0909
PDO-IT-A0909
PDO-IT-A0910
PDO-IT-A0910
PDO-IT-A0938
PDO-IT-A0939
PDO-IT-A0949
PDO-IT-A0949
PDO-IT-A0950
PDO-IT-A0953
PDO-IT-A0954
PDO-IT-A0958
PDO-IT-A0959
PDO-IT-A0959
PDO-IT-A0971
PDO-IT-A0973
PDO-IT-A0974
PDO-IT-A0976
PDO-IT-A0978
PDO-IT-A0978
PDO-IT-A0979
PDO-IT-A0979
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Pinot nero dell'Oltrepò Pavese
Oltrepò Pavese Pinot grigio
Franciacorta
Sforzato di Valtellina
Sfursat di Valtellina
Valtellina Superiore
Curtefranca
Sardegna Semidano
San Colombano
San Colombano al Lambro
Alba
Albugnano
Barbera d'Alba
Garda Colli Mantovani
Barbera del Monferrato
Lambrusco Mantovano
Boca
Bramaterra
Canavese
Carema
Cisterna d'Asti
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Cannonau di Sardegna
Colline Novaresi
Botticino
Colline Saluzzesi
Cellatica
Cortese dell'Alto Monferrato
Calosso
Girò di Cagliari
Capriano del Colle
Nasco di Cagliari
Garda Bresciano
Riviera del Garda Bresciano
Coste della Sesia
Dolcetto d'Acqui

PDO-IT-A1001
PDO-IT-A1010
PDO-IT-A1034
PDO-IT-A1035
PDO-IT-A1035
PDO-IT-A1036
PDO-IT-A1042
PDO-IT-A1046
PDO-IT-A1054
PDO-IT-A1054
PDO-IT-A1063
PDO-IT-A1066
PDO-IT-A1068
PDO-IT-A1070
PDO-IT-A1071
PDO-IT-A1073
PDO-IT-A1074
PDO-IT-A1075
PDO-IT-A1083
PDO-IT-A1084
PDO-IT-A1092
PDO-IT-A1097
PDO-IT-A1098
PDO-IT-A1099
PDO-IT-A1100
PDO-IT-A1104
PDO-IT-A1106
PDO-IT-A1108
PDO-IT-A1111
PDO-IT-A1118
PDO-IT-A1122
PDO-IT-A1124
PDO-IT-A1133
PDO-IT-A1137
PDO-IT-A1137
PDO-IT-A1138
PDO-IT-A1139
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Dolcetto d'Alba
Moscato di Sardegna
Monica di Sardegna
Nuragus di Cagliari
Campidano di Terralba
Terralba
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano
Mandrolisai
Carignano del Sulcis
Dolcetto d'Asti
Dolcetto di Ovada
Fara
Freisa d'Asti
Freisa di Chieri
Gabiano
Ortona
Grignolino d'Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Valtènesi
Langhe
Lessona
Loazzolo
Malvasia di Casorzo
Malvasia di Casorzo d'Asti
Casorzo
Brunello di Montalcino
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Monferrato
Nebbiolo d'Alba

PDO-IT-A1142
PDO-IT-A1147
PDO-IT-A1158
PDO-IT-A1164
PDO-IT-A1167
PDO-IT-A1167
PDO-IT-A1169
PDO-IT-A1170
PDO-IT-A1171
PDO-IT-A1172
PDO-IT-A1174
PDO-IT-A1176
PDO-IT-A1178
PDO-IT-A1180
PDO-IT-A1181
PDO-IT-A1183
PDO-IT-A1184
PDO-IT-A1186
PDO-IT-A1187
PDO-IT-A1188
PDO-IT-A1189
PDO-IT-A1191
PDO-IT-A1192
PDO-IT-A1194
PDO-IT-A1194
PDO-IT-A1194
PDO-IT-A1199
PDO-IT-A1201
PDO-IT-A1210
PDO-IT-A1213
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Carmignano
Piemonte
Chianti
Pinerolese
Rubino di Cantavenna
Chianti Classico
Sizzano
Aleatico Passito dell'Elba
Elba Aleatico Passito
Strevi
Terre Alfieri
Valli Ossolane
Valsusa
Verduno
Verduno Pelaverga
Montecucco Sangiovese
Alta Langa
Ruchè di Castagnole Monferrato
Morellino di Scansano
Roero
Rosso della Val di Cornia
Val di Cornia Rosso
Ghemme
Suvereto
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
Gavi
Cortese di Gavi
Gattinara
Ansonica Costa dell'Argentario
Cagliari
Erbaluce di Caluso
Caluso
San Martino della Battaglia
Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore

PDO-IT-A1220
PDO-IT-A1224
PDO-IT-A1228
PDO-IT-A1232
PDO-IT-A1234
PDO-IT-A1235
PDO-IT-A1236
PDO-IT-A1237
PDO-IT-A1237
PDO-IT-A1238
PDO-IT-A1241
PDO-IT-A1242
PDO-IT-A1243
PDO-IT-A1244
PDO-IT-A1244
PDO-IT-A1246
PDO-IT-A1252
PDO-IT-A1258
PDO-IT-A1260
PDO-IT-A1261
PDO-IT-A1262
PDO-IT-A1262
PDO-IT-A1263
PDO-IT-A1266
PDO-IT-A1292
PDO-IT-A1308
PDO-IT-A1310
PDO-IT-A1310
PDO-IT-A1311
PDO-IT-A1312
PDO-IT-A1313
PDO-IT-A1315
PDO-IT-A1315
PDO-IT-A1318
PDO-IT-A1319
PDO-IT-A1319
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Garda
Lugana
Rosso di Valtellina
Valtellina rosso
Dolcetto di Diano d'Alba
Diano d'Alba
Rosato di Carmignano
Vin Santo di Carmignano
Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice
Barco Reale di Carmignano
Dogliani
Bianco dell'Empolese
Bianco di Pitigliano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Terre del Colleoni
Colleoni
Valcalepio
Candia dei Colli Apuani
Capalbio
Acqui
Brachetto d'Acqui
Colli dell'Etruria Centrale
Colline Lucchesi
Barolo
Asti
Barbera del Monferrato Superiore
Barbera d’Asti
Barbaresco

PDO-IT-A1320
PDO-IT-A1322
PDO-IT-A1323
PDO-IT-A1323
PDO-IT-A1324
PDO-IT-A1324
PDO-IT-A1325
PDO-IT-A1325
PDO-IT-A1325
PDO-IT-A1325
PDO-IT-A1330
PDO-IT-A1337
PDO-IT-A1339
PDO-IT-A1348
PDO-IT-A1348
PDO-IT-A1358
PDO-IT-A1358
PDO-IT-A1366
PDO-IT-A1377
PDO-IT-A1379
PDO-IT-A1382
PDO-IT-A1382
PDO-IT-A1384
PDO-IT-A1387
PDO-IT-A1389
PDO-IT-A1396
PDO-IT-A1397
PDO-IT-A1398
PDO-IT-A1399
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Grance Senesi
Maremma toscana
Montecarlo
Montecucco
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Moscadello di Montalcino
Orcia
Parrina
Pomino
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
San Gimignano
Sant'Antimo
San Torpè
Sovana
Terratico di Bibbona
Terre di Casole
Terre di Pisa
Val d'Arbia
Valdarno di Sopra
Val d'Arno di Sopra
Val di Cornia
Valdichiana toscana
Valdinievole
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Cortona
Elba

PDO-IT-A1400
PDO-IT-A1413
PDO-IT-A1421
PDO-IT-A1433
PDO-IT-A1435
PDO-IT-A1437
PDO-IT-A1440
PDO-IT-A1442
PDO-IT-A1451
PDO-IT-A1453
PDO-IT-A1456
PDO-IT-A1458
PDO-IT-A1464
PDO-IT-A1486
PDO-IT-A1488
PDO-IT-A1490
PDO-IT-A1491
PDO-IT-A1493
PDO-IT-A1495
PDO-IT-A1496
PDO-IT-A1497
PDO-IT-A1497
PDO-IT-A1498
PDO-IT-A1510
PDO-IT-A1512
PDO-IT-A1513
PDO-IT-A1514
PDO-IT-A1515
PDO-IT-A1518
PDO-IT-A1519
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2.
Защитено географско указание:
Campania
Catalanesca del Monte Somma
Colli di Salerno
Dugenta
Epomeo
Paestum
Pompeiano
Roccamonfina
Terre del Volturno
Beneventano
Benevento
Mitterberg
Colline del Genovesato
Colline Savonesi
Liguria di Levante
Terrazze dell'Imperiese
Marche
Bianco di Castelfranco Emilia
Emilia
dell'Emilia
Forlì
Fortana del Taro
Colli Trevigiani
Conselvano
Marca Trevigiana
Veneto
Veneto Orientale
Ravenna
Veronese
Verona
Provincia di Verona
Rubicone
Bianco del Sillaro
Sillaro
Terre di Veleja

PGI-IT-A0253
PGI-IT-A0254
PGI-IT-A0255
PGI-IT-A0256
PGI-IT-A0258
PGI-IT-A0261
PGI-IT-A0262
PGI-IT-A0263
PGI-IT-A0264
PGI-IT-A0283
PGI-IT-A0283
PGI-IT-A0295
PGI-IT-A0361
PGI-IT-A0362
PGI-IT-A0363
PGI-IT-A0364
PGI-IT-A0484
PGI-IT-A0508
PGI-IT-A0509
PGI-IT-A0509
PGI-IT-A0512
PGI-IT-A0513
PGI-IT-A0518
PGI-IT-A0519
PGI-IT-A0520
PGI-IT-A0521
PGI-IT-A0522
PGI-IT-A0523
PGI-IT-A0524
PGI-IT-A0524
PGI-IT-A0524
PGI-IT-A0525
PGI-IT-A0526
PGI-IT-A0526
PGI-IT-A0529
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Basilicata
Val Tidone
Daunia
Murgia
Puglia
Salento
Tarantino
Valle d'Itria
Calabria
Costa Viola
Locride
Palizzi
Pellaro
Scilla
Val di Neto
Valdamato
Arghillà
Lipuda
Rotae
Osco
Terre degli Osci
Colli del Sangro
Colline Frentane
Vigneti delle Dolomiti
Weinberg Dolomiten
Vallagarina
Anagni
Civitella d'Agliano
Colli Cimini
Costa Etrusco Romana

PGI-IT-A0531
PGI-IT-A0532
PGI-IT-A0599
PGI-IT-A0600
PGI-IT-A0601
PGI-IT-A0602
PGI-IT-A0603
PGI-IT-A0604
PGI-IT-A0637
PGI-IT-A0640
PGI-IT-A0644
PGI-IT-A0645
PGI-IT-A0648
PGI-IT-A0651
PGI-IT-A0655
PGI-IT-A0658
PGI-IT-A0662
PGI-IT-A0665
PGI-IT-A0688
PGI-IT-A0693
PGI-IT-A0693
PGI-IT-A0744
PGI-IT-A0745
PGI-IT-A0755
PGI-IT-A0755
PGI-IT-A0756
PGI-IT-A0765
PGI-IT-A0766
PGI-IT-A0767
PGI-IT-A0768
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del Frusinate
Frusinate
Lazio
Barbagia
Colli del Limbara
Marmilla
Nurra
Ogliastra
Parteolla
Planargia
Avola
Camarro
Fontanarossa di Cerda
Salemi
Provincia di Nuoro
Salina
Terre Siciliane
Valle Belice
Romangia
Sibiola
Tharros
Trexenta
Valle del Tirso
Valli di Porto Pino
Allerona
Bettona
Cannara
Narni
Spello
Umbria
Delle Venezie
Alto Livenza

PGI-IT-A0770
PGI-IT-A0770
PGI-IT-A0771
PGI-IT-A0784
PGI-IT-A0788
PGI-IT-A0789
PGI-IT-A0791
PGI-IT-A0794
PGI-IT-A0796
PGI-IT-A0799
PGI-IT-A0804
PGI-IT-A0805
PGI-IT-A0806
PGI-IT-A0807
PGI-IT-A0808
PGI-IT-A0809
PGI-IT-A0810
PGI-IT-A0811
PGI-IT-A0812
PGI-IT-A0813
PGI-IT-A0814
PGI-IT-A0815
PGI-IT-A0816
PGI-IT-A0817
PGI-IT-A0852
PGI-IT-A0853
PGI-IT-A0854
PGI-IT-A0855
PGI-IT-A0856
PGI-IT-A0857
PGI-IT-A0862
PGI-IT-A0864
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Colli Aprutini
Colline Pescaresi
Colline Teatine
Histonium
del Vastese
Terre Aquilane
Terre de L'Aquila
Terre di Chieti
Venezia Giulia
Provincia di Pavia
Ronchi Varesini
Sebino
Collina del Milanese
Terre Lariane
Alto Mincio
Provincia di Mantova
Quistello
Sabbioneta
Isola dei Nuraghi
Benaco Bresciano
Montenetto di Brescia
Ronchi di Brescia
Valcamonica
Terrazze Retiche di Sondrio
Bergamasca
Val di Magra
Costa Toscana
Colli della Toscana centrale
Montecastelli
Alta Valle della Greve
Toscana
Toscano

PGI-IT-A0884
PGI-IT-A0887
PGI-IT-A0891
PGI-IT-A0893
PGI-IT-A0893
PGI-IT-A0898
PGI-IT-A0898
PGI-IT-A0901
PGI-IT-A0977
PGI-IT-A1015
PGI-IT-A1037
PGI-IT-A1041
PGI-IT-A1053
PGI-IT-A1069
PGI-IT-A1076
PGI-IT-A1078
PGI-IT-A1081
PGI-IT-A1082
PGI-IT-A1140
PGI-IT-A1205
PGI-IT-A1256
PGI-IT-A1265
PGI-IT-A1317
PGI-IT-A1352
PGI-IT-A1369
PGI-IT-A1431
PGI-IT-A1434
PGI-IT-A1436
PGI-IT-A1438
PGI-IT-A1443
PGI-IT-A1517
PGI-IT-A1517
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ЛЮКСЕМБУРГ
Защитено наименование за произход
Moselle Luxembourgeoise

PDO-LU-A0452
МАЛТА

1.
Защитено наименование за произход
Gozo
Għawdex
Malta

PDO-MT-A1629
PDO-MT-A1629
PDO-MT-A1630

2.
Защитено географско указание
Maltese Islands

PGI-MT-A1631
НИДЕРЛАНДИЯ

Защитено географско указание
Flevoland
Limburg
Gelderland
Zeeland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Overijssel
Drenthe
Groningen
Friesland

PGI-NL-A0380
PGI-NL-A0961
PGI-NL-A0962
PGI-NL-A0963
PGI-NL-A0964
PGI-NL-A0965
PGI-NL-A0966
PGI-NL-A0967
PGI-NL-A0968
PGI-NL-A0969
PGI-NL-A0970
PGI-NL-A0972
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ПОРТУГАЛИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Madeira
Vinho da Madeira
Vin de Madère
Madère
Madera
Madeira Wijn
Vino di Madera
Madeira Wein
Madeira Wine
Madeirense
Biscoitos
Pico
Graciosa
Tavira
Lagoa
Portimão
Lagos
Lafões
Setúbal
Palmela
Colares
Carcavelos
Bucelas
Torres Vedras
Trás-os-Montes
Alenquer
Óbidos
Encostas d’Aire
Arruda
Dão
Bairrada
Douro

PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0038
PDO-PT-A0039
PDO-PT-A1444
PDO-PT-A1445
PDO-PT-A1446
PDO-PT-A1449
PDO-PT-A1450
PDO-PT-A1452
PDO-PT-A1454
PDO-PT-A1455
PDO-PT-A1457
PDO-PT-A1460
PDO-PT-A1461
PDO-PT-A1462
PDO-PT-A1463
PDO-PT-A1465
PDO-PT-A1466
PDO-PT-A1468
PDO-PT-A1469
PDO-PT-A1470
PDO-PT-A1471
PDO-PT-A1534
PDO-PT-A1537
PDO-PT-A1539
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Port Wine
Port
vinho do Porto
Porto
vin de Porto
Oporto
Portvin
Portwein
Portwijn
Távora-Varosa
Alentejo
DoTejo
Vinho Verde
Beira Interior

PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1540
PDO-PT-A1541
PDO-PT-A1542
PDO-PT-A1544
PDO-PT-A1545
PDO-PT-A1546

2.
Защитено географско указание
Terras Madeirenses
Duriense
Açores
Algarve
Península de Setúbal
Transmontano
Lisboa
Minho
Alentejano
Tejo

PGI-PT-A0040
PGI-PT-A0124
PGI-PT-A1447
PGI-PT-A1448
PGI-PT-A1459
PGI-PT-A1467
PGI-PT-A1535
PGI-PT-A1536
PGI-PT-A1543
PGI-PT-A1547
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РУМЪНИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Recaş
Banat
Miniş
Murfatlar
Crişana
Dealu Bujorului
Nicoreşti
Pietroasa
Cotnari
Iana
Bohotin
Iaşi
Sâmbureşti
Drăgăşani
Târnave
Aiud
Alba Iulia
Lechinţa
Sebeş-Apold
Oltina
Murfatlar
Dealu Mare
Târnave
Dealu Mare
Mehedinţi
Dealu Mare
Panciu
Panciu
Segarcea
Ştefăneşti

PDO-RO-A0027
PDO-RO-A0028
PDO-RO-A0029
PDO-RO-A0030
PDO-RO-A0105
PDO-RO-A0132
PDO-RO-A0133
PDO-RO-A0134
PDO-RO-A0135
PDO-RO-A0136
PDO-RO-A0138
PDO-RO-A0139
PDO-RO-A0282
PDO-RO-A0286
PDO-RO-A0365
PDO-RO-A0366
PDO-RO-A0368
PDO-RO-A0369
PDO-RO-A0371
PDO-RO-A0611
PDO-RO-A0624
PDO-RO-A1062
PDO-RO-A1064
PDO-RO-A1067
PDO-RO-A1072
PDO-RO-A1079
PDO-RO-A1093
PDO-RO-A1193
PDO-RO-A1214
PDO-RO-A1309
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Dealu Mare
Babadag
Banu Mărăcine
Sarica Niculiţel
Coteşti
Huşi
Panciu
Odobeşti

PDO-RO-A1336
PDO-RO-A1424
PDO-RO-A1558
PDO-RO-A1575
PDO-RO-A1577
PDO-RO-A1583
PDO-RO-A1584
PDO-RO-A1586

2.
Защитено географско указание
Dealurile Zarandului
Viile Caraşului
Dealurile Crişanei
Dealurile Sătmarului
Viile Timişului
Dealurile Transilvaniei
Colinele Dobrogei
Terasele Dunării
Dealurile Munteniei
Dealurile Olteniei
Dealurile Munteniei
Dealurile Vrancei
Dealurile Moldovei

PGI-RO-A0031
PGI-RO-A0032
PGI-RO-A0106
PGI-RO-A0107
PGI-RO-A0108
PGI-RO-A0288
PGI-RO-A0612
PGI-RO-A1077
PGI-RO-A1085
PGI-RO-A1095
PGI-RO-A1427
PGI-RO-A1582
PGI-RO-A1591
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СЛОВАКИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Vinohradnícka oblasť Tokaj
Východoslovenský
Východoslovenské
Východoslovenská
Stredoslovenský
Stredoslovenské
Stredoslovenská
Južnoslovenská
Južnoslovenský
Južnoslovenské
Nitrianska
Nitriansky
Nitrianske
Malokarpatský
Malokarpatské
Malokarpatská
Karpatská perla

PDO-SK-A0120
PDO-SK-A1354
PDO-SK-A1354
PDO-SK-A1354
PDO-SK-A1355
PDO-SK-A1355
PDO-SK-A1355
PDO-SK-A1356
PDO-SK-A1356
PDO-SK-A1356
PDO-SK-A1357
PDO-SK-A1357
PDO-SK-A1357
PDO-SK-A1360
PDO-SK-A1360
PDO-SK-A1360
PDO-SK-A1598

2.
Защитено географско указание
Slovenské
Slovenský
Slovenská

PGI-SK-A1361
PGI-SK-A1361
PGI-SK-A1361
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СЛОВЕНИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Goriška Brda
Vipavska dolina
Slovenska Istra
Kras
Štajerska Slovenija
Prekmurje
Bizeljsko Sremič
Dolenjska
Bela krajina
Bizeljčan
Cviček
Belokranjec
Metliška črnina
Teran

PDO-SI-A0270
PDO-SI-A0448
PDO-SI-A0609
PDO-SI-A0616
PDO-SI-A0639
PDO-SI-A0769
PDO-SI-A0772
PDO-SI-A0871
PDO-SI-A0878
PDO-SI-A1520
PDO-SI-A1561
PDO-SI-A1576
PDO-SI-A1579
PDO-SI-A1581

2.
Защитено географско указание
Podravje
Posavje
Primorska

PGI-SI-A0995
PGI-SI-A1061
PGI-SI-A1094
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ИСПАНИЯ
1.
Защитено наименование за произход
Cariñena
Almansa
La Mancha
Manchuela
Méntrida
Mondéjar
Ribera del Júcar
Uclés
Valdepeñas
Dominio de Valdepusa
Finca Élez
Dehesa del Carrizal
Campo de La Guardia
Calzadilla
Pago Florentino
Guijoso
Casa del Blanco
Jumilla
La Gomera
Gran Canaria
Lanzarote
Ycoden-Daute-Isora
Tacoronte-Acentejo
Rioja
Cangas
Navarra
Campo de Borja
Prado de Irache
Pago de Arínzano
Pago de Otazu
Calatayud

PDO-ES-A0043
PDO-ES-A0044
PDO-ES-A0045
PDO-ES-A0046
PDO-ES-A0047
PDO-ES-A0048
PDO-ES-A0049
PDO-ES-A0050
PDO-ES-A0051
PDO-ES-A0052
PDO-ES-A0053
PDO-ES-A0054
PDO-ES-A0055
PDO-ES-A0056
PDO-ES-A0057
PDO-ES-A0058
PDO-ES-A0060
PDO-ES-A0109
PDO-ES-A0111
PDO-ES-A0112
PDO-ES-A0113
PDO-ES-A0114
PDO-ES-A0115
PDO-ES-A0117
PDO-ES-A0119
PDO-ES-A0127
PDO-ES-A0180
PDO-ES-A0182
PDO-ES-A0183
PDO-ES-A0184
PDO-ES-A0247
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La Palma
Somontano
Bullas
Yecla
Arlanza
Arribes
Bierzo
Cigales
Ribera del Duero
Sierra de Salamanca
Tierra del Vino de Zamora
Valles de Benavente
Chacolí de Álava
Txakolí de Álava
Arabako Txakolina
Cava
Chacolí de Getaria
Txakolí de Getaria
Getariako Txakolina
Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Bizkaia
Txakolí de Bizkaia
Valtiendas
Valencia
Utiel-Requena
Tierra de León
Toro
Rueda
El Terrerazo
Los Balagueses
Abona
Valle de Güímar
Pla i Llevant

PDO-ES-A0510
PDO-ES-A0534
PDO-ES-A0536
PDO-ES-A0606
PDO-ES-A0613
PDO-ES-A0614
PDO-ES-A0615
PDO-ES-A0622
PDO-ES-A0626
PDO-ES-A0631
PDO-ES-A0634
PDO-ES-A0646
PDO-ES-A0732
PDO-ES-A0732
PDO-ES-A0732
PDO-ES-A0735
PDO-ES-A0741
PDO-ES-A0741
PDO-ES-A0741
PDO-ES-A0746
PDO-ES-A0746
PDO-ES-A0746
PDO-ES-A0747
PDO-ES-A0872
PDO-ES-A0874
PDO-ES-A0882
PDO-ES-A0886
PDO-ES-A0889
PDO-ES-A0940
PDO-ES-A0941
PDO-ES-A0975
PDO-ES-A0980
PDO-ES-A1038
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Valle de la Orotava
Binissalem
Monterrei
Rías Baixas
Ribeiro
Ribeira Sacra
Valdeorras
El Hierro
Ribera del Guadiana
Conca de Barberà
Alella
Granada
Lebrija
Montilla-Moriles
Sierras de Málaga
Málaga
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Manzanilla
Jerez-Xérès-Sherry
Jerez
Xérès
Sherry
Condado de Huelva
Islas Canarias
Aylés
Costers del Segre
Vinos de Madrid
Alicante
Empordà
Cataluña
Montsant
Penedès
Tarragona
Terra Alta
Pla de Bages
Priorat

PDO-ES-A1040
PDO-ES-A1056
PDO-ES-A1114
PDO-ES-A1119
PDO-ES-A1123
PDO-ES-A1128
PDO-ES-A1132
PDO-ES-A1250
PDO-ES-A1295
PDO-ES-A1422
PDO-ES-A1423
PDO-ES-A1475
PDO-ES-A1478
PDO-ES-A1479
PDO-ES-A1480
PDO-ES-A1481
PDO-ES-A1482
PDO-ES-A1482
PDO-ES-A1483
PDO-ES-A1483
PDO-ES-A1483
PDO-ES-A1483
PDO-ES-A1485
PDO-ES-A1511
PDO-ES-A1522
PDO-ES-A1523
PDO-ES-A1525
PDO-ES-A1526
PDO-ES-A1548
PDO-ES-A1549
PDO-ES-A1550
PDO-ES-A1551
PDO-ES-A1555
PDO-ES-A1556
PDO-ES-A1557
PDO-ES-A1560
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2.
Защитено географско указание
Castilla
Ribera del Queiles
Serra de Tramuntana-Costa Nord
Eivissa
Ibiza
3 Riberas
Costa de Cantabria
Liébana
Valle del Cinca
Ribera del Jiloca
Ribera del Gállego - Cinco Villas
Valdejalón
Valles de Sadacia
Campo de Cartagena
Murcia
Illa de Menorca
Isla de Menorca
Formentera
Illes Balears
Castilla y León
Mallorca
Castelló
Barbanza e Iria
Betanzos
Valle del Miño-Ourense
Val do Miño-Ourense
Extremadura
Bajo Aragón
Altiplano de Sierra Nevada
Bailén
Cádiz
Córdoba
Cumbres del Guadalfeo
Desierto de Almería
Laderas del Genil

PGI-ES-A0059
PGI-ES-A0083
PGI-ES-A0103
PGI-ES-A0110
PGI-ES-A0110
PGI-ES-A0128
PGI-ES-A0129
PGI-ES-A0130
PGI-ES-A0181
PGI-ES-A0244
PGI-ES-A0245
PGI-ES-A0246
PGI-ES-A0511
PGI-ES-A0607
PGI-ES-A0608
PGI-ES-A0870
PGI-ES-A0870
PGI-ES-A0875
PGI-ES-A0947
PGI-ES-A0948
PGI-ES-A0960
PGI-ES-A1173
PGI-ES-A1255
PGI-ES-A1257
PGI-ES-A1259
PGI-ES-A1259
PGI-ES-A1300
PGI-ES-A1362
PGI-ES-A1402
PGI-ES-A1404
PGI-ES-A1405
PGI-ES-A1406
PGI-ES-A1407
PGI-ES-A1408
PGI-ES-A1409
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Laujar-Alpujarra
Los Palacios
Norte de Almería
Ribera del Andarax
Sierra Norte de Sevilla
Sierra Sur de Jaén
Sierras de Las Estancias y Los Filabres
Torreperogil
Villaviciosa de Córdoba

PGI-ES-A1410
PGI-ES-A1411
PGI-ES-A1412
PGI-ES-A1414
PGI-ES-A1415
PGI-ES-A1416
PGI-ES-A1417
PGI-ES-A1418
PGI-ES-A1419

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
1.
Защитено наименование за произход
English
Welsh

PDO-GB-A1585
PDO-GB-A1587

2.
Защитено географско указание
English Regional
Welsh Regional

PGI-GB-A1589
PGI-GB-A1590
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б)

СПИРТНИ НАПИТКИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕС
АВСТРИЯ

Korn/Kornbrand
Grossglockner Alpenbitter
Inländerrum
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Mariazeller Jagasaftl
Mariazeller Magenlikör
Puchheimer Bitter
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenbrand
Wachauer Marillenlikör
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Pálinka
БЕЛГИЯ
Korn/Kornbrand
Balegemse jenever
Hasseltse jenever/Hasselt
O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever
Peket-Pekêt/
Pèket-Pèkèt de Wallonie
Jonge jenever/jonge genever
Oude jenever/oude genever
Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten
Fruchtgenever

65

БЪЛГАРИЯ
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/
Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova
rakya from Bourgas
Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova
rakya/muscatova rakya from Dobrudja
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova
rakya from Karlovo
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from
Lovech
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova
rakya from Pomorie
Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova
rakya/Biserna grozdova rakya from Russe
Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva
rakya/Kaysieva rakya from Silistra
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla
(Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova
rakya/Muscatova rakya from Straldja
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova
rakya/Grozdova rakya from Suhindol
Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya
from Tervel
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from
Troyan
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КИПЪР
Ζιβανία/Τζιβανία /Ζιβάνα/Zivania
Ouzo/Ούζο
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Karlovarská Hořká
ДАНИЯ
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
ЕСТОНИЯ
Estonian vodka
ФИНЛАНДИЯ
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/FinskBärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish
berry liqueur/Finnish fruit liqueur
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
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ФРАНЦИЯ
Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever
Armagnac
Armagnac-Ténarèze
Bas-Armagnac
Blanche Armagnac
Brandy français/
Brandy de France
Calvados
Calvados Domfrontais
Calvados Pays d'Auge
Cassis de Bourgogne
Cassis de Dijon
Cassis de Saintonge
Cassis du Dauphiné
Cognac
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie de Faugères/Faugères
Eau-de-vie de Jura
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de poiré du Maine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Eau-de-vie des Charentes

68

Fine Bordeaux
Fine de Bourgogne
Framboise d'Alsace
Haut-Armagnac
Kirsch d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Marc d'Auvergne
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne
Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Marc de Lorraine
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Marc du Jura
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Mirabelle d'Alsace
Mirabelle de Lorraine
Pommeau de Bretagne
Pommeau de Normandie
Pommeau du Maine
Quetsch d'Alsace
Ratafia de Champagne
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Guyane
Rhum de la Martinique
Rhum de la Réunion
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-mer
Ron de Málaga
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace
Whisky breton/Whisky de Bretagne
Williams d'Orléans
Genièvre Flandres Artois
Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi
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ГЕРМАНИЯ
Bärwurz
Bayerischer Gebirgsenzian
Bayerischer Kräuterlikör
Benediktbeurer Klosterlikör
Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand
Berliner Kümmel
Blutwurz
Chiemseer Klosterlikör
Deutscher Weinbrand
Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand
Ettaler Klosterlikör
Fränkischer Obstler
Fränkisches Kirschwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Hamburger Kümmel
Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand
Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand
Hüttentee
Königsberger Bärenfang
Münchener Kümmel
Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand
Ostfriesischer Korngenever
Ostpreußischer Bärenfang
Pfälzer Weinbrand
Rheinberger Kräuter
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Mirabellenwasse
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand
Steinhäger
Korn/Kornbrand
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever
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ГЪРЦИЯ
Ouzo/Ούζο
Brandy Αττικής/Brandy of Attica
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece
Brandy Πελοποννήσου/
Brandy of the Peloponnese
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu
Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios
Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου/
Ouzo of Plomari
Τεντούρα/Tentoura
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete
Τσικουδιά/Tsikoudia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos
Τσίπουρο/Tsipouro
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ХЪРВАТИЯ
Hrvatska loza
Hrvatska stara šljivovica
Hrvatska travarica
Hrvatski pelinkovac
Slavonska šljivovica
Zadarski maraschino
УНГАРИЯ
Békési Szilvapálinka
Gönci Barackpálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Szabolcsi Almapálinka
Szatmári Szilvapálinka
Törkölypálinka
Pálinka
ИРЛАНДИЯ
Irish Cream
Irish Poteen/Irish Poitín
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/
Irish Whisky
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ИТАЛИЯ
Génépi des Alpes/(Genepì degli Alpi
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino
Brandy italiano
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino
Genepì del Piemonte
Genepì della Valle d'Aosta
Genziana trentina/enziana del Trentino
Grappa
Grappa di Barolo Italie
Grappa di Marsala
Grappa friulana/Grappa del Friuli
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte
Grappa siciliana/Grappa di Sicilia
Grappa trentina/Grappa del Trentino
Grappa veneta/Grappa del Veneto
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto/
Kirschwasser Veneto
Liquore di limone della Costa d'Amalfi
Liquore di limone di Sorrento
Mirto di Sardegna
Nocino di Modena
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino
Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige
Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Williams friulano/Williams del Friuli
Williams trentino/Williams del Trentino
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ЛАТВИЯ
Allažu Ķimelis
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
ЛИТВА
Čepkelių
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian Vodka
Samanė
Trauktinė
Trauktinė Dainava
Trauktinė Palanga
Trejos devynerios
Vilniaus Džinas/Vilnius Gin
ЛЮКСЕМБУРГ
Cassis de Beaufort
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
НИДЕРЛАНДИЯ
Oude jenever, oude genever
Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever
Genièvre/Jenever/Genever
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever
ПОЛША
Polish Cherry
Polska Wódka/Polish Vodka
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka
ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
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ПОРТУГАЛИЯ
Aguardente Bagaceira Alentejo
Aguardente Bagaceira Bairrada
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho
Aguardente de pêra da Lousã
Aguardente de Vinho Alentejo
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho
Aguardente de Vinho Douro
Aguardente de Vinho Lourinhã
Aguardente de Vinho Ribatejo
Anis português
Évora anisada
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Medronho do Algarve
Medronho do Buçaco
Poncha da Madeira
Rum da Madeira
РУМЪНИЯ
Horincă de Cămârzana
Horincă de Chioar
Horincă de Lăpuş
Horincă de Maramureş
Horincă de Seini
Pălincă
Ţuică Ardelenească de Bistriţa
Ţuică de Argeş
Ţuică de Buzău
Ţuică de Valea Milcovului
Ţuică de Zalău
Ţuică Zetea de Medieşu Aurit
Turţ de Maramureş
Turţ de Oaş
Vinars Murfatlar
Vinars Segarcea
Vinars Târnave
Vinars Vaslui
Vinars Vrancea
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СЛОВАКИЯ
Bošácka slivovica
Demänovka bylinná horká
Demänovka Bylinný Likér
Inovecká borovička
Karpatské brandy špeciál
Laugarício vodka
Liptovská borovička
Slovenská borovička
Slovenská borovička Juniperus
Spišská borovička
СЛОВЕНИЯ
Brinjevec
Dolenjski sadjevec
Domači rum
Janeževec
Orehovec
Pelinkovec
Slovenska travarica
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ИСПАНИЯ
Aguardiente de hierbas de Galicia
Aguardiente de sidra de Asturias
Anís español
Anís Paloma Monforte del Cid
Aperitivo Café de Alcoy
Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Cantueso Alicantino
Cazalla
Chinchón
Gin de Mahón
Herbero de la Sierra de Mariola
Hierbas de Mallorca
Hierbas Ibicencas
Licor café de Galicia
Licor de hierbas de Galicia
Ojén
Orujo de Galicia
Pacharán
Pacharán navarro
Palo de Mallorca
Ratafia catalana
Ron de Granada
Ronmiel
Ronmiel de Canarias
Rute
Whisky español
ШВЕЦИЯ
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
Svensk Punsch/Swedish Punch
Svensk Vodka/Swedish Vodka
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Plymouth Gin
Somerset Cider Brandy
Scotch Whisky
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в)

АРОМАТИЗИРАНО ВИНО
ХЪРВАТИЯ

Samoborski bermet
ГЕРМАНИЯ
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
ФРАНЦИЯ
Vermouth de Chambéry
ИТАЛИЯ
Vermouth di Torino
ИСПАНИЯ
Vino Naranja del Condado de Huelva
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ЧАСТ Б: В КОСОВО
а)

ВИНА С ПРОИЗХОД ОТ КОСОВО

б)

СПИРТНИ НАПИТКИ С ПРОИЗХОД ОТ КОСОВО

в)

АРОМАТИЗИРАНИ ВИНА С ПРОИЗХОД ОТ КОСОВО
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Допълнение 2
СПИСЪК НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ И
ТЕРМИНИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВИНОТО В ЕС
(посочени в членове 4 и 7 от приложение II към протокол 2)
Традиционни наименования

Съответни вина

Категория вино

Език

pozdní sběr
archivní víno
panenské víno

всички
всички
всички

Qualitätswein
Qualitätswein garantierten
Ursprungs / Q.g. U
Qualitätswein mit Prädikät / at/
Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein

всички

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
ГЕРМАНИЯ
Качествено вино, произведено в определен район

всички

Качествено вино, произведено в определен район

немски

всички

Качествено вино, произведено в определен район

немски

1

чешки
чешки
чешки
немски

Традиционни наименования
Qualitätsschaumwein
garantierten Ursprungs / Q.g. U
Auslese
Beerenauslese
Eiswein
Kabinett
Spätlese
Trockenbeerenauslese
Landwein
Affentaler

Badisch Rotgold
Ehrentrudis
Hock

Съответни вина

Категория вино

Език

всички

Качествени пенливи вина, произведени в определен район

немски

всички
всички
всички
всички
всички
всички
всички
Altschweier, Bühl, Eisental,
Neusatz / Bühl, Bühlertal,
Neuweier / Baden-Baden
Baden
Baden
Rhein, Ahr, Hessische
Bergstraße, Mittelrhein,
Nahe, Rheinhessen, Pfalz,
Rheingau

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

немски
немски
немски
немски
немски
немски

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

немски
немски

Трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район

немски
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Традиционни наименования
Klassik / Classic
Liebfrau(en)milch
Moseltaler
Riesling-Hochgewächs
Schillerwein
Weißherbst
Winzersekt
Ονομασια Προελεύσεως
Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)
(Appellation d'origine
controlée)
Ονομασια Προελεύσεως
Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ)
(Appellation d'origine de
qualité supérieure)

Съответни вина
всички
Nahe, Rheinhessen, Pfalz,
Rheingau
Mosel-Saar-Ruwer
всички
Württemburg
всички
всички

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район

Език
немски

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено пенливо вино, произведено в определен район
ГЪРЦИЯ

немски
немски
немски
немски
немски

всички

Качествено вино, произведено в определен район

гръцко

всички

Качествено вино, произведено в определен район

гръцки
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Традиционни наименования
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin
doux naturel)

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin
naturellement doux)

Съответни вина
Μoσχάτος Κεφαλληνίας
(Muscat de Céphalonie),
Μοσχάτος Πατρών (Muscat
de Patras), Μοσχάτος ΡίουΠατρών (Muscat Rion de
Patras), Μοσχάτος Λήμνου
(Muscat de Lemnos),
Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de
Rhodos), Μαυροδάφνη
Πατρών (Mavrodaphne de
Patras), Μαυροδάφνη
Κεφαλληνίας (Mavrodaphne
de Céphalonie), Σάμος
(Samos), Σητεία (Sitia),
Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη
(Santorini)
Vins de paille: Κεφαλληνίας
(de Céphalonie), Δαφνές (de
Dafnès), Λήμνου (de
Lemnos), Πατρών (de
Patras), Ρίου-Πατρών (de
Rion de Patras), Ρόδου (de
Rhodos), Σάμος(de Samos),
Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη
(Santorini)

Категория вино

Език

Качествено ликьорно вино от определен район

гръцки

Качествено вино, произведено в определен район

гръцки
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Традиционни наименования
Ονομασία κατά παράδοση
(Onomasia kata paradosi)
Τοπικός Οίνος (vins de pays)
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)
Αμπέλι (Ampeli)
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas
ès)
Aρχοντικό (Archontiko)
Κάβα1 (Cava)
Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)

1

Съответни вина

Категория вино

Език

всички

Трапезно вино с географско означение

гръцки

всички
всички
всички

Трапезно вино с географско означение
Трапезно вино с географско означение
Трапезно вино с географско означение

гръцки
гръцки
гръцки

всички

Трапезно вино с географско означение

гръцки

всички
всички
Μoσχάτος Κεφαλληνίας
(Muscat de Céphalonie),
Μοσχάτος Πατρών (Muscat
de Patras), Μοσχάτος ΡίουΠατρών (Muscat Rion de
Patras), Μοσχάτος Λήμνου
(Muscat de Lemnos),
Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de
Rhodos), Σάμος (Samos)

Трапезно вино с географско означение
Трапезно вино с географско означение

гръцки
гръцки

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

гръцки

Защитата на термина „cava“, предвидена в Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на
пазара на вино (ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1), не засяга защитата на географското означение, приложимо за качествени пенливи вина,
произведени в определен район „Cava“.
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Традиционни наименования
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand
réserve)
Κάστρο (Kastro)
Κτήμα (Ktima)
Λιαστός (Liastos)
Μετόχι (Metochi)
Μοναστήρι (Monastiri)
Νάμα (Nama)
Νυχτέρι (Nychteri)
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)
Ορεινός αμπελώνας (Orinos
Ampelonas)
Πύργος (Pyrgos)
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)
Βερντέα (Verntea)
Vinsanto

Съответни вина
всички
всички
всички
всички
всички
всички
всички
Σαντορίνη
всички
всички
всички
всички
всички
Ζάκυνθος
Σαντορίνη

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, качествено ликьорно вино,
произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вина, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино от определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено ликьорно
вино, произведено в определен район
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Език
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки
гръцки

Традиционни наименования

Съответни вина

Denominacion de origen (DO)
всички
Denominacion de origen
calificada (DOCa)

Vino dulce natural
Vino generoso
Vino generoso de licor
Vino de la Tierra
Aloque
Amontillado

1
2

всички
всички
1
2

всички
DO Valdepeñas
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla Moriles

Категория вино
ИСПАНИЯ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

Език

испанско

испански
испански
испански
испански
испански
испански

Съответните вина са качествени ликьорни вина, произведени в определен район, както е предвидено в буква М, точка 8 от
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999.
Съответните вина са качествени ликьорни вина, произведени в определен район, както е предвидено в буква М, точка 11 от
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999.
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Традиционни наименования
Añejo
Añejo
Chacoli / Txakolina

Clásico

Съответни вина
всички
DO Malaga
DO Chacoli de Bizkaia
DO Chacoli de Getaria
DO Chacoli de Alava
DO Abona
DO El Hierro
DO Lanzarote
DO La Palma
DO Tacoronte-Acentejo
DO Tarragona
DO Valle de Güimar
DO Valle de la Orotava
DO Ycoden-Daute-Isora

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено вино, произведено в определен район

испански

Качествено вино, произведено в определен район

испански
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Език
испански

Традиционни наименования
Cream

Criadera

Criaderas y Soleras

Съответни вина
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva

Категория вино

Език

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

английски

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански
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Традиционни наименования
Crianza
Dorado
Fino

Fondillon
Gran Reserva

Lágrima
Noble
Noble
Oloroso

Съответни вина
всички
DO Rueda
DO Malaga
DO Montilla Moriles
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Alicante
Всички качествени вина от
определен район
Cava
DO Málaga
всички
DO Malaga
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla- Moriles

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район

Език
испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено вино, произведено в определен район

испански

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено пенливо вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански
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испански
испански

Традиционни наименования
Pajarete
Pálido

Palo Cortado

Primero de cosecha
Rancio
Raya
Reserva
Sobremadre
Solera

Съответни вина
DO Málaga
DO Condado de Huelva
DO Rueda
DO Málaga
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla- Moriles
DO Valencia
всички
DO Montilla-Moriles
всички
DO vinos de Madrid
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y
Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda
DO Montilla Moriles
DO Málaga
DO Condado de Huelva

Категория вино
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

Език
испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

испански

Качествено вино, произведено в определен район
Качествени вина, произведени в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

испански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
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испански
испански
испански
испански

испански

Традиционни наименования
Superior
Trasañejo
Vino Maestro
Vendimia inicial
Viejo

Съответни вина
всички
DO Málaga
DO Málaga
DO Utiel-Requena
всички

Vino de tea

DO La Palma

Appellation d'origine contrôlée
всички
Appellation contrôlée
всички
Appellation d’origine Vin
Délimité de qualité supérieure

всички

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
ФРАНЦИЯ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
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Език
испански
испански
испански
испански
испански
испански

френски

френски

Традиционни наименования
Vin doux naturel

Vin de pays
Ambré

Съответни вина
AOC Banyuls, Banyuls
Grand Cru, Muscat de
Frontignan, Grand
Roussillon, Maury, Muscat de
Beaume de Venise, Muscat
du Cap Corse, Muscat de
Lunel, Muscat de Mireval,
Muscat de Rivesaltes, Muscat
de St Jean de Minervois,
Rasteau, Rivesaltes
всички
всички

Château
всички
Clairet
Claret
Clos

AOC Bourgogne AOC
Bordeaux
AOC Bordeaux
всички

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc,
Margaux, Moulis, Listrac, St
Julien, Pauillac, St Estèphe

Категория вино

Език

Качествено вино, произведено в определен район

френски

Трапезно вино с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район,
трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район

френски
френски
френски

Качествено вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район
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френски

френски

Традиционни наименования
Cru Bourgeois

Cru Classé,
евентуално предшествано
от:
Grand,
Premier Grand,
Deuxième,
Troisième,
Quatrième,
Cinquième.
Edelzwicker

Съответни вина
AOC Médoc, Haut-Médoc,
Margaux, Moulis, Listrac, St
Julien, Pauillac, St Estèphe

Категория вино

Език

Качествено вино, произведено в определен район

френски

AOC Côtes de Provence,
Graves, St Emilion Grand
Cru, Haut-Médoc, Margaux,
St Julien, Pauillac, St
Estèphe, Sauternes, Pessac
Léognan, Barsac

Качествено вино, произведено в определен район

френски

AOC Alsace

Качествено вино, произведено в определен район

немски
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Традиционни наименования
Grand Cru

Съответни вина
AOC Alsace, Banyuls,
Bonnes Mares, Chablis,
Chambertin, Chapelle
Chambertin, Chambertin
Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou
Charmes Chambertin,
Latricières-Chambertin,
Mazis Chambertin, Ruchottes
Chambertin, GriottesChambertin, Clos de la
Roche, Clos Saint Denis,
Clos de Tart, Clos de
Vougeot, Clos des Lambray,
Corton, Corton Charlemagne,
Charlemagne, Echézeaux,
Grand Echézeaux, La Grande
Rue, Montrachet, ChevalierMontrachet, BâtardMontrachet, BienvenuesBâtard-Montrachet, CriotsBâtard-Montrachet, Musigny,
Romanée St Vivant,
Richebourg, Romanée-Conti,
La Romanée, La Tâche, St
Emilion

Категория вино

Език

Качествено вино, произведено в определен район

френски
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Традиционни наименования
Grand Cru
Hors d'âge
Passe-tout-grains
Premier Cru

Primeur

Съответни вина
Champagne
AOC Rivesaltes
AOC Bourgogne
AOC Aloxe Corton, Auxey
Duresses, Beaune, Blagny,
Chablis, Chambolle Musigny,
Chassagne Montrachet,
Champagne, Côtes de
Brouilly, Fixin, Gevrey
Chambertin, Givry, Ladoix,
Maranges, Mercurey,
Meursault, Monthélie,
Montagny, Morey St Denis,
Musigny, Nuits, Nuits-SaintGeorges, PernandVergelesses, Pommard,
Puligny-Montrachet, Rully,
Santenay, Savigny-lesBeaune,St Aubin, Volnay,
Vougeot, Vosne-Romanée
Всички

Категория вино
Качествено пенливо вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

Език
френски
френски
френски

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

френски
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Традиционни наименования
Rancio

Sélection de grains nobles

Sur Lie

Tuilé
Vendanges tardives

Съответни вина
AOC Grand Roussillon,
Rivesaltes, Banyuls, Banyuls
grand cru, Maury, Clairet--te
du Languedoc, Rasteau
AOC Alsace, Alsace Grand
cru, Monbazillac, Graves
supérieures, Bonnezeaux,
Jurançon, Cérons, Quarts de
Chaume, Sauternes, Loupiac,
Côteaux du Layon, Barsac,
Ste Croix du Mont, Coteaux
de l'Aubance, Cadillac
AOC Muscadet, Muscadet—
Coteaux de la Loire,
Muscadet-Côtes de
Grandlieu, Muscadet-Sèvres
et Maine, AOVDQS Gros
Plant du Pays Nantais, VDT
avec IG Vin de pays d'Oc et
Vin de pays des Sables du
Golfe du Lion
AOC Rivesaltes
AOC Alsace, Jurançon

Категория вино

Език

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

френски

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

френски
френски
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Традиционни наименования
Villages

Vin de paille
Vin jaune

Съответни вина
AOC Anjou, Beaujolais, Côte
de Beaune, Côte de Nuits,
Côtes du Rhône, Côtes du
Roussillon, Mâcon
AOC Côtes du Jura, Arbois,
L'Etoile, Hermitage
AOC du Jura (Côtes du Jura,
Arbois, L'Etoile, ChâteauChâlon)

Denominazione di Origine
Controllata / D.O.C.
Всички

Denominazione di Origine
Controllata e Garantita /
D.O.C.G.

Vino Dolce Naturale

Всички

Всички

Категория вино

Език

Качествено вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район

френски

Качествено вино, произведено в определен район

френски

ИТАЛИЯ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, частично
ферментирала гроздова мъст с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, частично
ферментирала гроздова мъст с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
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италиански

италиански

италиански

Традиционни наименования
Inticazione geografica tipica
(IGT)
Landwein

Vin de pays
Alberata o vigneti ad alberata
Amarone
Ambra
Ambrato
Annoso
Apianum

Съответни вина
Всички
Вино с географско
означение от автономната
провинция Bolzano
Вино с географско
означение от регион Aosta
DOC Aversa
DOC Valpolicella
DOC Marsala
DOC Malvasia delle Lipari
DOC Vernaccia di Oristano
DOC Controguerra
DOC Fiano di Avellino

Категория вино
Трапезно вино, "vin de pays", вино, получено от презряло грозде
и частично ферментирала гроздова мъст с географско означение
Трапезно вино, "vin de pays", вино, получено от презряло грозде
и частично ферментирала гроздова мъст с географско означение
Трапезно вино, "vin de pays", вино, получено от презряло грозде
и частично ферментирала гроздова мъст с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
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Език
италиански
немски
френски
италиански
италиански
италиански
италиански
италиански
латински

Традиционни наименования
Auslese
Barco Reale
Brunello
Buttafuoco
Cacc’e mitte
Cagnina
Cannellino
Cerasuolo

Съответни вина
DOC Caldaro e Caldaro
classico- Alto Adige
DOC Barco Reale di
Carmignano
DOC Brunello di Montalcino
DOC Oltrepò Pavese
DOC Cacc’e Mitte di Lucera
DOC Cagnina di Romagna
DOC Frascati
DOC Cerasuolo di Vittoria
DOC Montepulciano
d'Abruzzo

Chiaretto
Всички
Ciaret

DOC Monferrato

Категория вино

Език

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
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италиански
италиански
италиански
италиански
италиански

италиански
италиански

Традиционни наименования
Château

Съответни вина
DOC de la région Valle
d’Aosta

Classico
Всички
Dunkel
Est ! Est ! ! Est ! ! !
Falerno
Fine
Fior d'Arancio

DOC Alto Adige
DOC Trentino
DOC Est ! Est ! ! Est ! ! ! di
Montefiascone
DOC Falerno del Massico
DOC Marsala
DOC Colli Euganei

Falerio
Flétri

DOC Falerio dei colli
Ascolani
DOC Valle d'Aosta o Vallée
d'Aoste

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

Език
френски

италиански
немски
латински
италиански
италиански
италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански
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Традиционни наименования
Garibaldi Dolce (ou GD)
Governo all'uso toscano

Gutturnio
Italia Particolare (ou IP)
Klassisch / Klassisches
Ursprungsgebiet

Kretzer

Lacrima
Lacryma Christi
Lambiccato
London Particolar (ou LP ou
Inghilterra)

Съответни вина
DOC Marsala
DOCG Chianti / Chianti
Classico
IGT Colli della Toscana
Centrale
DOC Colli Piacentini
DOC Marsala
DOC Caldaro
DOC Alto Adige (avec la
dénomination Santa
Maddalena e Terlano)
DOC Alto Adige
DOC Trentino
DOC Teroldego Rotaliano
DOC Lacrima di Morro
d'Alba

Категория вино
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

Език
италиански

Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение

италиански

Качествени вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

DOC Castel San Lorenzo

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

DOC Vesuvio

италиански
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италиански
италиански
италиански

Традиционни наименования
Morellino
Occhio di Pernice

Oro
Pagadebit

Съответни вина
DOC Morellino di Scansano
DOC Bolgheri, Vin Santo Di
Carmignano, Colli
dell'Etruria Centrale, Colline
Lucchesi, Cortona, Elba,
Montecarlo, Monteregio di
Massa Maritima, San
Gimignano, Sant'Antimo, Vin
Santo del Chianti, Vin Santo
del Chianti Classico, Vin
Santo di Montepulciano
DOC Marsala
DOC pagadebit di Romagna

Passito
Всички
Ramie
Rebola
Recioto

DOC Pinerolese
DOC Colli di Rimini
DOC Valpolicella
DOC Gambellara
DOCG Recioto di Soave

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район

Език
италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
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италиански
италиански
италиански
италиански
италиански

Традиционни наименования
Riserva

Съответни вина
Всички

Rubino

Rubino
Sangue di Giuda
Scelto
Sciacchetrà
Sciac-trà
Sforzato, Sfursàt
Spätlese
Soleras
Stravecchio
Strohwein

DOC Garda Colli Mantovani
DOC Rubino di Cantavenna
DOC Teroldego Rotaliano
DOC Trentino
DOC Marsala
DOC Oltrepò Pavese
Всички
DOC Cinque Terre
DOC Pornassio o Ormeasco
di Pornassio
DO Valtellina
DOC / IGT de Bolzano
DOC Marsala
DOC Marsala
DOC / IGT de Bolzano

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

Език
италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествени вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение

италиански
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италиански
италиански
италиански

немски
италиански
италиански
немски

Традиционни наименования
Superiore

Съответни вина
Всички

Superiore Old Marsala (ou
SOM)
Torchiato
Torcolato
Vecchio

Vermiglio
Vino Fiore
Vino Nobile

италиански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

италиански

DOC Colli di Conegliano
DOC Breganze
DOC Rosso Barletta,
Aglianico del Vuture,
Marsala, Falerno del Massico

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

италиански
италиански

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

италиански

Всички

Vergine

Език

DOC Marsala

Vendemmia Tardiva

Verdolino

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

Всички
DOC Marsala
DOC Val di Chiana
DOC Colli dell Etruria
Centrale
Всички
Vino Nobile di
Montepulciano

Качествени вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

италиански
италиански
италиански

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Качествено вино, произведено в определен район

италиански
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Традиционни наименования
Vino Novello o Novello
Vin santo / Vino Santo /
Vinsanto

Съответни вина
Всички

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение

Език
италиански

DOC et DOCG Bianco
dell'Empolese, Bianco della
Valdinievole, Bianco Pisano
di San Torpé, Bolgheri,
Candia dei Colli Apuani,
Capalbio, Carmignano, Colli
dell'Etruria Centrale, Colline
Lucchesi, Colli del
Trasimeno, Colli Perugini,
Colli Piacentini, Cortona,
Elba, Gambellera,
Montecarlo, Monteregio di
Massa Maritima,
Montescudaio, Offida, Orcia,
Pomino, San Gimignano,
San'Antimo, Val d'Arbia, Val
di Chiana, Vin Santo del
Chianti, Vin Santo del
Chianti Classico, Vin Santo
di Montepulciano, Trentino

Качествено вино, произведено в определен район

италиански

Всички

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение

италиански

Vivace
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Традиционни наименования

Съответни вина

Категория вино

Език

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

гръцки

Всички

Трапезно вино с географско означение

гръцки

КИПЪР
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας
Προέλευσης
(ΟΕΟΠ)
Τοπικός Οίνος
(Регионално вино)
Μοναστήρι (Monastiri)

Всички

Κτήμα (Ktima)

Всички

Αμπελώνας (-ες)
(Ampelonas (-es))

Всички

Μονή (Moni)

Всички

Marque nationale
Crémant du Luxembourg
Grand premier cru
Premier cru

Всички
Всички
Всички

Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
ЛЮКСЕМБУРГ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
Качествено пенливо вино
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
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гръцки
гръцки
гръцки
гръцки

френски
френски
френски
френски

Традиционни наименования
Vendanges tardives
Vin classé
Vin de glace
Vin de paille
Château

Съответни вина

Всички
Всички
Tokaj / -i
Tokaj / -i
Tokaj / -i

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район
УНГАРИЯ
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

minőségi bor
különleges minőségű bor
fordítás
máslás
szamorodni
Aszú... puttonyos, (мястото,
обозначено с точки, трябва
да се попълни с цифрите 3-6
aszúeszencia
eszencia

унгарски
унгарски
унгарски
унгарски
унгарски

Tokaj / -i

Качествено вино, произведено в определен район

унгарски

Tokaj / -i
Tokaj / -i

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

унгарски
унгарски

Всички
Всички
Всички
Всички
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Език
френски
френски
френски
френски
френски

Традиционни наименования
tájbor
bikavér
késői szüretelésű bor
válogatott szüretelésű bor
muzeális bor
siller

Съответни вина
Всички
Eger, Szekszárd
Всички
Всички
Всички

Език
унгарски
унгарски
унгарски
унгарски
унгарски

Всички

Категория вино
Трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение и качествени вино,
произведено в определен район
АВСТРИЯ
Качествено вино, произведено в определен район

Qualitätswein
Qualitätswein besonderer
Reife und Leseart /
Prädikatswein
Qualitätswein mit staatlicher
Prüfnummer
Ausbruch/Ausbruchwein
Auslese/Auslesewein
Beerenauslese (wein)
Eiswein
Kabinett/Kabinettwein
Schilfwein
Spätlese/Spätlesewein
Strohwein

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

немски

Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски

Всички
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унгарски
немски

Традиционни наименования
Trockenbeerenauslese
Landwein
Ausstich
Auswahl
Bergwein
Klassik / Classic
Erste Wahl
Hausmarke
Heuriger
Jubiläumswein
Reserve
Schilcher
Sturm

Съответни вина
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Steiermark
Всички

Категория вино
Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествени вино, произведено в определен район и трапезно
вино с географско означение
Частично ферментирала гроздова мъст с географско означение
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Език
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски
немски

Традиционни наименования

Съответни вина

Denominação de origem (DO)
Всички
Denominação de origem
controlada (DOC)

Indicação de proveniencia
regulamentada (IPR)

Vinho doce natural
Vinho generoso
Vinho regional
Canteiro
Colheita Seleccionada
Crusted / Crusting
Escolha
Escuro

Всички

Всички
Всички
DO Porto, Madeira, Moscatel
de Setúbal, Carcavelos
Всички
DO Madeira
Всички
DO Porto
Всички
DO Madeira

Категория вино
ПОРТУГАЛИЯ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

Език

португалски

португалски

португалски
португалски

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

португалски

Трапезно вино с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

португалски
португалски
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португалски
английски
португалски
португалски

Традиционни наименования
Fino
Frasqueira
Garrafeira

Съответни вина
DO Porto
DO Madeira
DO Madeira
Всички

Lágrima
Leve

Nobre
Reserva

DO Porto
Трапезно вино с географско
означение Estremadura и
Ribatejano
DO Madeira, DO Porto
DO Dão
Всички

Reserva velha (или grande
reserva)
Ruby
Solera

DO Madeira
DO Porto
DO Madeira

Категория вино

Език

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

португалски

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, трапезно вино
с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

португалски

Трапезно вино с географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествени вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено пенливо вино, произведено в определен район,
качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
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португалски
португалски
португалски
португалски
португалски

португалски
английски
португалски

Традиционни наименования
Super reserva
„Превъзходни“

Съответни вина
Всички

Език
португалски

DO Porto

Категория вино
Качествено пенливо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
ликьорно вино, произведено в определен район, трапезно вино с
географско означение
Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

Всички

португалски

Tawny
Vintage с допълнение от
бутилка Late (LVB) или
Character
Vintage

DO Porto

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

английски

DO Porto

английски

Peninа
pozna trgatev
izbor
jagodni izbor
suhi jagodni izbor
ledeno vino
arhivsko vino
mlado vino
Cviček
Teran

Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Dolenjska
Kras

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район
СЛОВЕНИЯ
Качествено пенливо вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

33

английски

словенски
словенски
словенски
словенски
словенски
словенски
словенски
словенски
словенски
словенски

Традиционни наименования
forditáš
mášláš
samorodné
výber … putňový, (мястото,
обозначено с точки, трябва
да се попълни с цифрите 3-6)
výberová esencia
esencia
Гарантирано наименование
за произход (ГНП)
(guaranteed appellation of
origin)
Гарантирано и контролирано
наименование за произход
(ГКНП)
(guaranteed and controlled
appellation of origin)

Съответни вина

Категория вино

Език

Tokaj/-ská/-ský/-ské
Tokaj/-ská/-ský/-ské
Tokaj/-ská/-ský/-ské

СЛОВАКИЯ
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

словашки
словашки
словашки

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Качествено вино, произведено в определен район

словашки

Tokaj/-ská/-ský/-ské
Tokaj/-ská/-ský/-ské

Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район
БЪЛГАРИЯ
Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино , произведено в определен район и качествено
ликьорно вино, произведено в определен район

словашки
словашки

Всички

Всички

Качествено вино, произведено в определен район, качествено
пенливо вино, произведено в определен район, качествено
искрящо вино , произведено в определен район и качествено
ликьорно вино, произведено в определен район
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български

български

Традиционни наименования
Благородно сладко вино
(БСВ)
(noble sweet wine)
регионално вино
(Regional wine)
Ново
(young)
Премиум
(premium)
Резерва
(reserve)
Премиум резерва
(premium reserve)
Специална резерва
(special reserve)
Специална селекция (special
selection)
Колекционно (collection)

Съответни вина

Категория вино

Език

Всички

Качествено ликьорно вино, произведено в определен район

български

Всички

Трапезно вино с географско означение

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

български

Всички

Трапезно вино с географско означение

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район
Трапезно вино с географско означение

български

Всички

Трапезно вино с географско означение

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български
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Традиционни наименования
Премиум оук, или първо
зареждане в бъчва
(premium oak)
Беритба на презряло грозде
(vintage of overripe grapes)
Розенталер
(Rosenthaler)

Съответни вина

Категория вино

Език

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

български

РУМЪНИЯ
Vin cu denumire de origine
controlată
(D.O.C.)
Cules la maturitate deplină
(C.M.D.)
Cules târziu (C.T.)
Cules la înnobilarea boabelor
(C.I.B.)
Vin cu indicaţie geografică
Rezervă
Vin de vinotecă

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

румънски

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

румънски

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

румънски

Всички

Качествено вино, произведено в определен район

румънски

Всички
Всички
Всички

Трапезно вино с географско означение
Качествено вино, произведено в определен район
Качествено вино, произведено в определен район

румънски
румънски
румънски
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Допълнение 3
СПИСЪК НА ЗВЕНАТА ЗА КОНТАКТ
(упоменати в член 12 от приложение II към настоящия протокол)
а)

Косово

Ministry of Agriculture and Rural Development
Department of Wineries and Vineyards
Director of Department for Wineries and Vineyards
Pristina
Kosovo
Тел.: +38138211834
Ел. поща: mbpzhr@rks-gov.net
б)

Европейски съюз

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate A International Bilateral Relations
Head of Unit A.4 Neighbourhood policy, EEA, EFTA and Enlargement
B-1049 Bruxelles / Brussel
Belgium
Тел.: + 32 2 299 11 11
Факс: + 32 2 296 62 92
Ел. поща: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu
________________
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ПРОТОКОЛ III
ОТНОСНО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

1

ЧЛЕН 1
Приложими правила за произход
За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и
съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за
паневросредиземноморските преференциални правила за произход1 (наричана по-долу
„Регионалната конвенция“).
Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I към Регионалната
конвенция и в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция се
тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

ЧЛЕН 2
Кумулация
Без да се засягат разпоредбите на член 16, параграф 5 и член 21, параграф 3 от допълнение I
към Регионалната конвенция, когато кумулацията обхваща само държавите от ЕАСТ,
Фарьорските острови, Турция, Фарьорските острови и участниците в процеса на
стабилизиране и асоцииране, доказателството за произход може да бъде сертификат за
движение EUR.1 или декларация за произход.

1

ОВ L 54, 26.2.2013 г., стр. 4.
2

ЧЛЕН 3
Уреждане на спорове
При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32 от допълнение I
към Регионалната конвенция, които не могат да бъдат уредени между митническите органи,
изискващи проверката, и митническите органи, отговорни за провеждането ѝ, тези спорове
се отнасят до ССА.
Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на
страната вносител се извършва съгласно законодателството на тази страна.

ЧЛЕН 4
Изменения на протокола
ССА може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия протокол.

3

ЧЛЕН 5
Оттегляне от Регионалната конвенция
1.

Ако ЕС или Косово изпрати писмено предизвестие до депозитаря на Регионалната

конвенция относно намерението си да се оттегли от нея съгласно нейния член 9, двете страни
започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на
настоящото споразумение.
2.

До началото на прилагането на тези нови договорени правила за произход, правилата

за произход, които се съдържат в допълнение I към Регионалната конвенция и, когато е
уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция,
приложими към момента на оттеглянето, продължават да се прилагат към настоящото
споразумение. Независимо от това, от момента на оттеглянето правилата за произход, които
се съдържат в допълнение I към Регионалната конвенция и, когато е уместно, в съответните
разпоредби от допълнение II към нея, се тълкуват така, че да позволяват двустранна
кумулация единствено между ЕС и Косово.
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ПРОТОКОЛ IV
ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА ВЗАИМОПОМОЩ
ПО МИТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1

ЧЛЕН 1
Определения
За целите на настоящия протокол:
а)

„митническо законодателство“ означава всички законови или подзаконови разпоредби,
приложими на територията на страните по споразумението, които уреждат вноса,
износа и транзита на стоки и тяхното поставяне под всякакъв друг митнически режим
или процедура, включително мерките за забрана, ограничение и контрол;

б)

„запитващ орган“ означава компетентен административен орган, определен от всяка
страна за тази цел, който е отправил искане за помощ въз основа на настоящия
протокол;

в)

„запитан орган“ означава компетентен административен орган, определен от всяка
страна за тази цел, и който получава искане за помощ въз основа на настоящия
протокол;

г)

„лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, чиято
самоличност е определена или може да бъде определена;

д)

„операция в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение
или опит за нарушение на митническото законодателство.
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ЧЛЕН 2
Приложно поле
1.

Страните си оказват взаимопомощ в областите от своята компетентност по начина и

при условията, определени в настоящия протокол, за да гарантират правилното прилагане на
митническото законодателство, по-специално чрез предотвратяване, разследване и борба с
операциите, нарушаващи това законодателство.
2.

Помощта по митнически въпроси, както е предвидена в настоящия протокол, се

прилага за всеки административен орган на страните, който е компетентен за прилагането на
настоящия протокол. Тя не засяга правилата, които уреждат взаимопомощта по
наказателноправни въпроси. Също така, тя не включва информация, получена съгласно
правомощия, упражнявани по искане на съдебен орган, освен ако разпространението на
такава информация е разрешено от този орган.
3.

Помощта по въпроси, свързани с възстановяването на мита, данъци или глоби, не

влиза в приложното поле на настоящия протокол.
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ЧЛЕН 3
Помощ при отправено искане
1.

По искане на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата съответна

информация, която да му позволи да следи за правилното прилагане на митническото
законодателство, включително информация относно набелязани или планирани дейности,
които представляват или могат да представляват операции в нарушение на митническото
законодателство.
2.
а)

По искане на запитващия орган запитаният орган го информира:
дали стоките, изнесени от територията на една от страните по споразумението, са били
редовно внесени на територията на другата страна по споразумението, като уточнява,
където е целесъобразно, приложения по отношение на стоките митнически режим;

б)

дали стоките, внесени на територията на една от страните по споразумението, са били
редовно изнесени от територията на другата страна по споразумението, като уточнява,
където е целесъобразно, приложения по отношение на стоките митнически режим.
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3.

По искане на запитващия орган запитаният орган предприема необходимите мерки в

рамките на законовите или подзаконовите разпоредби, регламентиращи дейността му, за да
гарантира упражняването на специален надзор върху:
а)

физически или юридически лица, по отношение на които са налице основателни
причини да се счита, че участват или са участвали в операции в нарушение на
митническото законодателство,

б)

места, където са складирани или могат да бъдат складирани стоки по такъв начин, че са
налице основателни причини да се счита, че тези стоки са предназначени за използване
при операции в нарушение на митническото законодателство;

в)

стоки, които са транспортирани или могат да бъдат транспортирани по такъв начин, че
са налице основателни причини да се счита, че са предназначени за използване при
операции в нарушение на митническото законодателство;

г)

транспортни средства, които са използвани или могат да бъдат използвани по такъв
начин, че са налице основателни причини да се счита, че са предназначени за
използване при операции в нарушение на митническото законодателство.
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ЧЛЕН 4
Помощ без отправено искане
Страните се подпомагат взаимно по своя собствена преценка и в съответствие със своите
законови или подзаконови разпоредби, ако смятат това за необходимо за правилното
прилагане на митническото законодателство, и по-специално чрез предоставянето на
получена информация, която се отнася до:
а)

дейности, които са операции в нарушение на митническото законодателство или
изглежда, че са такива, и които могат да бъдат от интерес за другата страна;

б)

нови средства или методи, използвани за извършване на операции в нарушение на
митническото законодателство;

в)

стоки, за които е известно, че са предмет на операции в нарушение на митническото
законодателство;

г)

физически или юридически лица, по отношение на които са налице основателни
причини да се счита, че участват или са участвали в операции в нарушение на
митническото законодателство;

д)

транспортни средства, по отношение на които са налице основателни причини да се
счита, че са били използвани, използват се или могат да бъдат използвани при операции
в нарушение на митническото законодателство.
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ЧЛЕН 5
Предоставяне и уведомяване
По искане на запитващият орган, запитаният орган, в съответствие със законовите или
подзаконови разпоредби, уреждащи дейността му, взема всички необходими мерки с цел:
а)

предоставянето на каквито и да е документи, или

б)

уведомяването за решения,

взети от запитващия орган и попадащи в приложното поле на настоящия протокол, по
отношение на адресати, които пребивават или са установени на територията на запитания
орган.
Исканията за предоставяне на документи или за уведомяване относно решения се изготвят в
писмен вид на един от официалните езици на запитания орган или на език, приемлив за този
орган.
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ЧЛЕН 6
Форма и съдържание на исканията за помощ
1.

Исканията в съответствие с настоящия протокол се отправят в писмен вид. Те се

придружават от документите, необходими за удовлетворяване на искането. Когато
неотложни обстоятелства го налагат, могат да се приемат и устни искания, които обаче
трябва да бъдат незабавно потвърдени в писмен вид.
2.

Исканията в съответствие с параграф 1 включват следната информация:

а)

наименованието на запитващия орган;

б)

исканата мярка;

в)

предмета и основанието за отправяне на искането;

г)

законовите или подзаконовите разпоредби и другите свързани правни елементи;

д)

възможно най-точни и пълни сведения за физическите или юридическите лица, които
са обект на разследванията;
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е)
3.

обобщение на съответните факти и вече проведените разследвания.
Исканията се отправят на език, който е официален за запитания орган, или на език,

приемлив за този орган. Това изискване не се прилага за документите, които придружават
искането по параграф 1.
4.

Ако искането не отговаря на определените по-горе формални изисквания, запитаният

орган може да поиска неговото коригиране или допълване. Междувременно, докато се
изчаква това коригиране или допълване, могат да бъдат предприети предохранителни мерки.

ЧЛЕН 7
Изпълнение на исканията
1.

С цел съобразяване с искането за помощ, запитаният орган пристъпва към действие, в

рамките на своята компетентност и налични ресурси така, както би действал от свое име или
по искане на други органи на същата договаряща се страна, като представя притежаваната от
него информация, провежда или организира провеждането на подходящи разследвания. Тази
разпоредба се прилага също за всеки друг орган, до който искането е било отнесено от
запитания орган, когато последният не може да действа самостоятелно.
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2.

Исканията за помощ се изпълняват в съответствие със законовите или подзаконови

разпоредби на запитаната страна.
3.

Надлежно упълномощени служители на дадена страна по споразумението могат, със

съгласието на другата страна по него и при поставените от нея условия, да присъстват и да
получат, в помещенията на запитания орган или на всеки друг съответен орган съгласно
параграф 1, информация във връзка с действията, които са или може да представляват
операции в нарушение на митническото законодателство, и от която информация
запитващият орган се нуждае за целите на настоящия протокол.
4.

Надлежно упълномощени длъжностни лица на една от страните може, със съгласието

на другата страна, да участват, и при условията, определени от последната, да присъстват
при провеждане на разследвания на територията на последната.

ЧЛЕН 8
Форма на предоставяната информация
1.

Запитаният орган предоставя на запитващия орган резултатите от разследванията в

писмен вид заедно със съответните документи, заверени копия или други материали.
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2.

Тази информация може да бъде в електронна форма.

3.

Оригиналите на документите се изпращат единствено при поискване, в случаите,

когато заверените копия са недостатъчни. Тези оригинали се връщат при първа възможност.

ЧЛЕН 9
Изключения от задължението за оказване на помощ
1.

Оказването на помощ може да бъде отказано или да бъде обвързано с изпълнението

на определени условия или изисквания, в случаите когато някоя от страните по
споразумението е на мнение, че оказването на помощ по настоящия протокол:
а)

би засегнало устоите на обществения ред, сигурността или други съществени интереси,
по-специално предвидените в член 10, параграф 2 случаи; или

б)

би нарушило промишлена, търговска или професионална тайна.
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2.

Помощта може да бъде отложена от запитания орган, на основание, че тя ще попречи

на текущо разследване, съдебно преследване или съдебно производство. В такъв случай
запитаният орган се консултира със запитващия орган, за да прецени дали помощта може да
бъде предоставена в съответствие с реда или условията, които запитаният орган може да
изисква.
3.

Ако запитващият орган търси помощ, която самият той не би могъл да предостави,

ако това се поиска от него, в своето искане той обръща внимание на този факт. В такива
случаи се оставя на преценката на запитания орган как да отговори на такова искане.
4.

За случаите, посочени в параграфи 1 и 2, решението на запитания орган и причините

за него трябва да бъдат незабавно съобщени на запитващия орган.

ЧЛЕН 10
Обмен на информация и поверителност
1.

Всякаква информация, съобщена под каквато и да било форма в съответствие с

настоящия протокол, е поверителна или с ограничен достъп, в зависимост от правилата,
приложими във всяка от страните по споразумението. Тя влиза в обхвата на задължението за
опазване на служебна тайна и се ползва от защитата, на която подлежи подобна информация
съгласно съответното законодателство на страната, която я е получила.
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2.

Лични данни могат да бъдат обменяни само когато страната, която може да ги получи,

се задължи да им осигури защита, считана за подходяща от страната, която може да ги
предостави.
3.

Използването в административни и други свързани производства, образувани по

отношение на операции в нарушение на митническото законодателство, на информация,
получена съгласно настоящия протокол, се счита за използване за целите на настоящия
протокол. Поради това в своите доказателствени протоколи, доклади, свидетелски показания,
както и в рамките на обвинения, повдигнати в контекста на административни и други
свързани производства, страните могат да използват като доказателство получената
информация и консултираните в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол
документи. Компетентният орган, който е предоставил тази информация или е дал достъп до
тези документи, бива уведомен за това използване.
4.

Получената информация се използва единствено за целите на настоящия протокол.

Когато една от страните по споразумението желае да използва тази информация за други
цели, тя трябва да получи предварителното писмено съгласие на органа, който я е
предоставил. В такъв случай това използване подлежи на всички ограничения, установени от
този орган.
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ЧЛЕН 11
Вещи лица и свидетели
Служител на запитания орган може да бъде упълномощен да се яви, в рамките на границите
на предоставените му пълномощия, като вещо лице или свидетел в административни или
други свързани производство по въпросите, попадащи в приложното поле на настоящия
протокол и да представи вещи, документи или заверени копия от тях, които могат да се
окажат необходими при съответните производства или процедури. Молбата за явяване
трябва изрично да посочва пред кой орган ще трябва да се яви длъжностното лице, по какви
въпроси и в какво качество ще бъде разпитвано.

ЧЛЕН 12
Разходи във връзка с помощта
Страните по споразумението се отказват от всякакви взаимни претенции за възстановяване
на разходите по прилагането на настоящия протокол, с изключение на разходите за вещи
лица и свидетели, когато е целесъобразно, както и на разходите за устни и писмени
преводачи, които не са държавни служители.
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ЧЛЕН 13
Прилагане
1.

Прилагането на настоящия протокол се възлага от една страна на митническите

органи на Косово и от друга страна, на компетентните служби на Европейската комисия и на
митническите органи на държавите членки, когато това е уместно. Те вземат решение
относно всички практически мерки и разпоредби, необходими за неговото прилагане, като
вземат предвид действащите законови разпоредби, и по-специално тези в областта на
защитата на данните. Те могат да препоръчат на компетентните органи изменения, които
според тях следва да бъдат внесени в настоящия протокол.
2.

Страните по споразумението провеждат консултации помежду си и впоследствие се

информират взаимно относно подробните правила за прилагане, които са приети в
съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.
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ЧЛЕН 14
Други споразумения
1.

Като се вземат предвид съответните области на компетентност на Европейския съюз и

на държавите членки, разпоредбите на настоящия протокол:
а)

не засягат задълженията на страните по никое друго международно споразумение или
конвенция;

б)

се считат за допълващи към споразуменията за взаимопомощ, които са сключени или
могат да бъдат сключени между отделни държави членки и Косово;

и
в)

не засягат разпоредбите на ЕС, уреждащи предаването между компетентните служби на
Европейската комисия и митническите органи на държавите членки на всяка
информация, получена на основание на настоящия протокол, която може да бъде от
интерес за ЕС.
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2.

Независимо от разпоредбите на параграф 1, разпоредбите на настоящия протокол

имат предимство пред разпоредбите на всяко двустранно споразумение за взаимопомощ,
което е било или може да бъде сключено между отделни държави членки и Косово,
доколкото разпоредбите на последното са несъвместими с тези на настоящия протокол.
3.

По отношение на въпроси, свързани с приложимостта на настоящия протокол,

страните се консултират взаимно за разрешаване на въпроси в рамките на Комитета за
стабилизиране и асоцииране, създаден на основание член 129 от настоящото споразумение.
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ПРОТОКОЛ V
УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1

ГЛАВА I
ЦЕЛ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

ЧЛЕН 1
Цел
Целта на настоящия протокол е да предотвратява и урежда спорове между страните за
постигането на взаимно приемливи решения.

2

ЧЛЕН 2
Приложно поле
Разпоредбите на настоящия протокол се прилагат само по отношение на различия, засягащи
тълкуването и прилагането на следните разпоредби, включително когато едната страна
смята, че приетата от другата страна мярка или бездействието на другата страна е в
нарушение на задълженията ѝ съгласно тези разпоредби:
а)

Дял IV (Свободно движение на стоки) с изключение на членове 35, 42, 43, параграфи 1,
4 и 5 (доколкото те засягат мерки, приети съгласно член 43, параграф 1 и член 49;

б)

Дял V (Установяване, предоставяне на услуги и капитал):
-

Глава I Установяване (членове 50—54)

-

Глава II Предоставяне на услуги (членове 55, 58 и 59),

-

Глава IIІ Транзитен трафик (членове 61, 62 и 63),

-

Глава IV Текущи плащания и движение на капитали (членове 64 и 65)

-

Глава V Общи разпоредби (членове 67—73);

3

в)

Дял VI (Сближаване на правото на Косово с достиженията на правото на ЕС,
правоприлагане и правила за конкуренцията):
-

Член 78, параграф 1 (Свързани с търговията аспекти на интелектуалната
собственост) и член 79, параграфи 1, 2, първа алинея, 3—5 и 8 (Обществени
поръчки).

4

ГЛАВА II
ПРОЦЕДУРИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

РАЗДЕЛ I
АРБИТРАЖНА ПРОЦЕДУРА

ЧЛЕН 3
Започване на арбитражна процедура
1.

Когато страните не са успели да решат спора, страната ищец може съгласно условията

на член 137 от настоящото споразумение да отправи писмено искане за сформирането на
арбитражен състав до страната ответник и до Комитета за стабилизиране и асоцииране.
2.

Страната ищец посочва в искането си предмета на спора и в зависимост от случая

мярката, предприета от другата страна, или съответното бездействие, които според нея са в
нарушение на разпоредбите, цитирани в член 2.
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ЧЛЕН 4
Състав на арбитражния състав
1.

Арбитражният състав се състои от трима арбитри.

2.

В срок от десет дни от датата на отправяне на искането за сформиране на арбитражен

състав до Комитета за стабилизиране и асоцииране страните провеждат консултации, за да
постигнат споразумение относно състава на арбитражния състав.
3.

В случай, че страните не успеят да постигнат съгласие за състава в срока, предвиден в

параграф 2, всяка от страните може да поиска от председателя на Комитета за стабилизиране
и асоцииране или негов представител да избере чрез жребий трима членове от списъка,
изготвен съгласно член 15 — един от арбитрите, предложени от страната ищец, един от
арбитрите, предложени от страната ответник, и един от арбитрите, избрани от страните да
изпълняват функциите на председател.
В случай че страните постигнат съгласие за един или повече от членовете на арбитражния
състав, останалите членове се назначават по същата процедура.
4.

Избирането на арбитри от председателя на Комитета за стабилизиране и асоцииране

или негов представител се прави в присъствието на представител на всяка страна.
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5.

Датата на сформиране на арбитражния състав е датата, на която председателят на

състава е уведомен за назначаването по общо съгласие между страните на тримата арбитри,
или в зависимост от случая датата на тяхното избиране в съответствие с параграф 3.
6.

Когато едната страна смята, че даден арбитър не изпълнява изискванията на Кодекса

за поведение по член 18, страните се консултират помежду си и ако постигнат съгласие,
сменят арбитъра и избират негов заместник съгласно параграф 7. Ако страните не постигнат
съгласие за необходимостта от смяна на даден арбитър, въпросът се отнася до председателя
на арбитражния състав, чието решение е окончателно.
Когато едната страна смята, че председателят на арбитражния състав не спазва Кодекса за
поведение по член 18, въпросът се отнася до някой от останалите арбитри от списъка с
арбитри, избрани да изпълняват функциите на председател, като той се избира чрез жребий,
изтеглен от председателя на Комитета за стабилизиране и асоцииране или от негов
представител в присъствието на представител на всяка страна, освен ако страните не се
договорят за друго.
7.

Ако даден арбитър не може да участва в арбитражната процедура, се оттегли или бъде

заменен съгласно параграф 6, неговият заместник се избира в срок от пет дни в съответствие
с процедурите за избиране, които са били следвани при избирането на първоначалния
арбитър. Арбитражната процедура се спира за времето, необходимо за провеждането на тази
процедура.
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ЧЛЕН 5
Арбитражно решение на арбитражния състав
1.

Арбитражният състав съобщава арбитражното си решение на страните и на Комитета

за стабилизиране и асоцииране в срок от 90 дни от датата на сформирането си. Когато счете,
че този срок не може да бъде спазен, председателят на състава трябва да уведоми писмено
страните и Комитета за стабилизиране и асоцииране, като посочи причините за
закъснението. При никакви обстоятелства арбитражното решение не трябва да бъде
постановено по-късно от 120 дни от датата на сформиране на състава.
2.

При спешни случаи, включително такива, които са свързани с нетрайни стоки,

арбитражният състав полага всички усилия, за да постанови арбитражното си решение в срок
от 45 дни от датата на сформирането си. При никакви обстоятелства това не трябва да отнеме
повече от 100 дни от датата на сформиране на панела. В срок от десет дни от своето
съставяне арбитражният състав може да се произнесе с предварително арбитражно решение
по въпроса дали смята, че случаят е спешен.
3.

В арбитражното решение се посочват фактическите констатации, приложимостта на

съответните разпоредби от настоящото споразумение и мотивите за всяка констатация и
заключение, които се правят в него. Арбитражното решение може да съдържа препоръки
относно мерките, които да бъдат приети за неговото изпълнение.
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4.

Страната ищец може да оттегли иска си, като уведоми писмено за това председателя

на арбитражния състав, страната ответник и Комитета за стабилизиране и асоцииране във
всеки момент, преди страните и Комитетът за стабилизиране и асоцииране да бъдат
уведомени за арбитражното решение. Това оттегляне не засяга правото на страната ищец покъсно да подаде нов иск във връзка със същата мярка.
5.

По искане на двете страни арбитражният състав спира работата си във всеки момент

за срок, не по-дълъг от 12 месеца. Когато срокът от 12 месеца изтече, основанието за
сформиране на състава се погасява, без това да засяга правото на страната ищец да поиска на
по-късен етап сформирането на арбитражен състав относно същата мярка.

9

РАЗДЕЛ II
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЧЛЕН 6
Изпълнение на арбитражното решение на арбитражния състав
Всяка страна взема необходимите мерки, за да се съобрази с арбитражното решение на
арбитражния състав, и страните полагат усилия, за да се договорят за разумен срок, в който
да изпълнят арбитражното решение.

ЧЛЕН 7
Разумен срок за изпълнение
1.

Не по-късно от 30 дни след като страните бъдат уведомени за арбитражното решение

на арбитражния състав, страната ответник уведомява страната ищец за срока, който ще ѝ е
необходим за изпълнение на решението (наричан по-нататък „разумен срок“). Страните
полагат усилия, за да се договорят за разумен срок.
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2.

Ако между страните има несъгласие по отношение на разумния срок за изпълнение на

арбитражното решение на арбитражния състав, страната ищец може да поиска от Комитета
за стабилизиране и асоцииране в срок от 20 дни от уведомяването съгласно параграф 1 да
свика отново първоначалния арбитражен състав, който да определи продължителността на
разумния срок. Арбитражният състав съобщава своето арбитражно решение в срок от 20 дни
от датата на отправяне на искането.
3.

В случай че първоначалният състав или някои от неговите членове не могат да бъдат

свикани отново, се прилагат процедурите по член 4. Срокът за съобщаване на арбитражното
решение остава 20 дни от датата на сформиране на състава.

ЧЛЕН 8
Преразглеждане на мярка, предприета с цел изпълнение
на арбитражното решение на арбитражния състав
1.

Страната ответник уведомява другата страна и Комитета за стабилизиране и

асоцииране преди изтичане на разумния срок за всяка мярка, която е предприела, за да
изпълни арбитражното решение на арбитражния състав.
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2.

При разногласия между страните относно съвместимостта на съобщена по параграф 1

от настоящия член мярка с разпоредбите, цитирани в член 2, страната ищец може да поиска
от първоначалния арбитражен състав да се произнесе по въпроса. В искането се посочва
защо мярката не е съвместима с настоящото споразумение. След като бъде отново свикан,
арбитражният състав постановява арбитражното си решение в срок от 45 дни от датата на
повторното му сформиране.
3.

В случай че първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове не

могат да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите по член 4. Срокът за съобщаване на
арбитражното решение остава 45 дни от датата на сформиране на състава.

ЧЛЕН 9
Временни средства за защита в случай на неизпълнение
1.

Ако страната ответник не съобщи мярката, която е предприела в изпълнение на

арбитражното решение на арбитражния състав преди изтичането на разумния срок, или ако
арбитражният състав постанови, че мярката, съобщена съгласно член 8, параграф 1, не е в
съответствие със задълженията на тази страна по настоящото споразумение, страната
ответник представя предложение за временно обезщетение, ако страната ищец поиска това.
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2.

Ако не бъде постигнато споразумение за обезщетение в срок от 30 дни от края на

разумния срок или от арбитражното решение на арбитражния състав по член 8,
установяващо че взетата мярка за изпълнение не е в съответствие със споразумението,
страната ищец има право, след като уведоми другата страна и Комитета за стабилизиране и
асоцииране, да спре прилагането на ползите, предоставени съгласно разпоредбите, цитирани
в член 2 от настоящия протокол, до равнище, равностойно на отрицателния икономически
ефект, предизвикан от нарушението. Страната ищец може да спре прилагането на ползите
десет дни след датата, на която е съобщила за това, освен ако страната ответник не поиска
арбитраж съгласно параграф 3.
3.

Ако страната ответник смята, че равнището на спиране на ползите не е равностойно

на отрицателния икономически ефект, предизвикан от нарушението, тя може писмено и
преди изтичането на 10-дневния срок по параграф 2, да поиска от председателя на
първоначалния арбитражен състав повторното свикване на въпросния първоначален
арбитражен състав. Арбитражният състав уведомява страните и Комитета за стабилизиране и
асоцииране за своето арбитражно решение относно равнището на спиране на ползите в срок
от 30 дни от датата на отправяне на искането. Ползите не се спират, докато арбитражният
състав не постанови арбитражното си решение, и всяко спиране трябва е в съответствие с
арбитражното решение на арбитражния състав.
4.

Спирането на ползите е временно и се прилага само докато мярката, за която е

установено, че нарушава настоящото споразумение, бъде оттеглена или изменена, така че да
бъде в съответствие с него, или докато страните не се споразумеят за уреждане на спора.
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ЧЛЕН 10
Преразглеждане на мярка, предприета с цел изпълнение,
след спирането на ползите
1.

Страната ответник уведомява другата страна и Комитета за стабилизиране и

асоцииране за всяка мярка, които е предприела, за да изпълни арбитражното решение на
арбитражния състав, и за искането си за отмяна на спирането на ползите, прилагано от
страната ищец.
2.

Ако страните не постигнат споразумение относно съвместимостта на съобщената

мярка с настоящото споразумение в срок от 30 дни от датата на изпращане на
уведомлението, страната ищец може писмено да поиска от председателя на първоначалния
арбитражен състав да се произнесе по въпроса. За това искане едновременно се уведомяват
другата страна и Комитетът за стабилизиране и асоцииране. Арбитражното решение на
арбитражния състав трябва да бъде съобщено в срок от 45 дни от датата на отправяне на
искането. Ако арбитражният състав реши, че предприетата мярка за изпълнение не е в
съответствие със споразумението, той определя дали страната ищец може да продължи
спирането на ползите на първоначалното или на различно равнище. Ако арбитражният
състав реши, че предприетата мярка за изпълнение е в съответствие със споразумението,
спирането на ползите се прекратява.
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3.

В случай че първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове не

могат да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите по член 4. Срокът за съобщаване на
арбитражното решение остава 45 дни от датата на сформиране на състава.

РАЗДЕЛ III
ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 11
Публични заседания
Заседанията на арбитражния състав са публични при условията, установени в Процедурния
правилник по член 18, освен ако арбитражният състав не реши друго по собствена преценка
или по искане на страните.
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ЧЛЕН 12
Информация и технически консултации
По искане на една от страните или по собствена преценка съставът може да потърси
информация от всеки подходящ според него източник, която да използва в арбитражната
процедура. Съставът има също така правото да потърси становището на вещи лица, когато
смята това за уместно. Всяка информация, получена по тази начин, трябва да бъде съобщена
и на двете страни, като те могат да подават становища по нея.
Заинтересованите страни имат правото да отправят до арбитражния състав кратки изложения
в качеството на amicus curiae съгласно условията на Процедурния правилник по член 18.

ЧЛЕН 13
Принципи за тълкуване
Арбитражният състав прилага и тълкува разпоредбите на настоящото споразумение в
съответствие с обичайните правила за тълкуване на международното публично право,
включително на Виенската конвенция за правото на договорите. Арбитражният състав не
тълкува достиженията на правото на ЕС. Фактът, че дадена разпоредба е еднаква по
същество с разпоредба на Договора за Европейския съюз или Договора за функционирането
на Европейския съюз, не е решаващ при тълкуването на тази разпоредба.
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ЧЛЕН 14
Решения и арбитражни решения на арбитражния състав
1.

Всички решения на арбитражния състав, включително постановяването на

арбитражно решение, се вземат с мнозинство на гласовете.
2.

Всички решения на арбитражния състав са задължителни за страните. Те се

съобщават на страните и на Комитета за стабилизиране и асоцииране, който ги оповестява
публично, освен ако с консенсус реши да не го прави.
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ГЛАВА III
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 15
Списък на арбитрите
1.

Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящия протокол Комитетът

за стабилизиране и асоцииране съставя списък от 15 лица, които желаят и са способни да
изпълняват функциите на арбитри. Всяка страна избира пет лица, които да изпълняват
функцията на арбитри. Страните се споразумяват също така за пет лица, които да изпълняват
функцията на председател на арбитражния състав. Комитетът за стабилизиране и асоцииране
следи за това списъкът да се поддържа пълен.
2.

Арбитрите следва да имат специализирани познания и опит в областта на правото,

включително международното право, правото на ЕС и/или международната търговия. Те
трябва да са независими, да изпълняват функциите си лично, да не са свързани, нито да
приемат инструкции от организации или правителства, и да спазват Кодекса за поведение по
член 18.
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ЧЛЕН 16
Връзка със задълженията, поети в рамките на СТО
Ако Косово се присъедини към Световната търговска организация (СТО) и обективните
обстоятелства го позволяват, се прилага следното:
а)

Арбитражните състави, създадени съгласно настоящия протокол, няма да са
компетентни по спорове относно правата и задълженията на всяка страна по
Споразумението за създаване на Световната търговска организация.

б)

Правото на всяка от страните да използва разпоредбите за уреждане на спорове на
настоящия протокол не засяга подадените искове в рамките на СТО, включително
исковете за уреждане на спорове. Когато обаче едната страна е започнала процедура за
уреждане на спор относно определена мярка по член 3, параграф 1 от настоящия
протокол или по Споразумението за СТО, тя не може да предприема процедура за
уреждане на спор относно същата мярка пред другата от двете инстанции, докато не
приключи първата процедура. За целите на настоящия параграф смята се, че едната
страна започва процедура за уреждане на спорове по Споразумението за СТО, когато тя
поиска създаването на комитет съгласно член 6 от Договореността относно правилата и
процедурите за уреждане на спорове на СТО;
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в)

Настоящият протокол не възпрепятства дадена страна да спре изпълнението на
задълженията си, разрешено от Органа за уреждане на спорове на СТО.

ЧЛЕН 17
Срокове
1.

Всички срокове, установени в настоящия протокол, се броят в календарни дни от деня

след действието или факта, за който се отнасят.
2.

Всеки срок, предвиден в настоящия протокол, може да бъде удължен по взаимно

съгласие на страните.
3.

Всеки срок, предвиден в настоящия протокол, може също така да бъде удължен от

председателя на арбитражния състав въз основа на обосновано искане на една от страните
или по собствена преценка.
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ЧЛЕН 18
Процедурен правилник, Кодекс за поведение
и изменение на настоящия протокол
1.

В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия протокол ССА изготвя

Процедурен правилник за провеждане на процедурите на арбитражния състав.
2.

В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия протокол ССА допълва

Процедурния правилник с Кодекс за поведение, гарантиращ независимостта и
безпристрастността на арбитрите.
3.

ССА може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия протокол.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Европейският съюз (наричан по-долу „ЕС“) припомня задължението на държавите,
установили митнически съюз с ЕС, да приведат своя търговски режим в съответствие с този
на ЕС, както и задължението на някои от тях да сключат преференциални споразумения с
търговски партньори, които имат преференциални споразумения с ЕС.
В този смисъл страните по споразумението отбелязват, че Косово започва преговори с
държавите:
а)

които са установили митнически съюз с ЕС; и

б)

чиито продукти не се ползват от тарифни отстъпки по настоящото споразумение,

с цел сключването на двустранно споразумение за установяване на зона за свободна търговия
в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.
(ГАТТ от 1994 г.). Косово започва преговори възможно най-скоро с цел влизането в сила на
горепосочените споразумения възможно най-бързо.

________________
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