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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Съвместно предложение за 
 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед 
на положението в Сирия 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Съвместно предложение за 
 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед 
на положението в Сирия 

 

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХІ 

Списък на стоките, посочени в член 11в 

С код по КН Описание на продукта 

9705 00 00 

9706 00 00 

1. Археологически предмети, по-стари от 100 години, 
които са продукт на, които са продукт на:  

разкопки и находки на сушата или под водата  

археологически обекти  

археологически колекции 

 

9705 00 00  

9706 00 00 

2. Елементи, формиращи неразделна част от 
художествени, исторически или религиозни 
монументи, които са разделени и са на възраст над 
100 години 

 

9701 

 

 

3. Картини и живопис, различни от тези, които са 
включени в категория 3А или 4, рисувани изцяло на 
ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал, 
които са по-стари от 50 години и не принадлежат на 
техните изобретатели 

 

9701 3А. Картини и живопис с водни бои, гваши и 
пастели, рисувани изцяло на ръка с всякакви 
средства и върху всякакъв материал, които са по-
стари от 50 години и не принадлежат на техните 
изобретатели 

 

6914  

9701 

4. Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на 
ръка, различни от тези, попадащи в категория 1 или 
2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло 
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на ръка върху всеки материал, които са по-стари от 
50 години и не принадлежат на техните 
изобретатели  

 

Глава 49  

9702 00 00  

8442 50 80 

5. Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и 
литографии с техните плочи и оригинални постери, 
които са по-стари от 50 години и не принадлежат на 
техните изобретатели 

 

9703 00 00 6. Оригинални скулптури или статуи и копия, 
получени по същия начин както оригинала, които са 
по-стари от 50 години и не принадлежат на техните 
изобретатели, с изключение на тези в категория 1 

 

3704  

3705  

3706  

4911 91 00 

7. Фотографии, филми и негативи от тях, които са по- 
стари от 50 години и не принадлежат на техните 
изобретатели 

 

 

9702 00 00  

9706 00 00  

4901 10 00  

4901 99 00  

4904 00 00  

4905 91 00  

4905 99 00  

4906 00 00 

 

8. Старопечатни книги и ръкописи, включително карти 
и музикални партитури, самостоятелно или в 
колекции, които са по-стари от 50 години и не 
принадлежат на техните изобретатели 

9705 00 00  

9706 00 00 

 

9. Книги, датиращи отпреди 100 години, единично или 
в колекции 

9706 00 00 10. Печатни карти, датиращи отпреди 200 години 

 

3704  

3705  

3706  

11. Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или 
средство, които са по-стари от 50 години 
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4901  

4906  

9705 00 00  

9706 00 00 

 

9705 00 00  

9705 00 00 

12. а) Колекции, дефинирани от Съда в неговото 
решение 252/841, и образци от зоологически, 
ботанически, минералогични или анатомични 
колекции;  

б) Колекции, дефинирани от Съда в неговото 
решение 252/84, от исторически, 
палеонтологически, етнографски или нумизматичен 
интерес 

9705 00 00  

глави 86—89 

13. Транспортни средства, които са по-стари от 75 
години 

 

 

 

 

 

Глава 95  

7013  

7114  

Глава 94  

Глава 90  

Глава 92  

Глава 91  

Глава 44  

Глава 69  

5805 00 00  

Глава 57  

4814  

14. Всякакви други антични предмети, които не са 
включени в категориите 1-13 

а) на възраст между 50 и 100 години:  

играчки, игри  

стъкларски предмети  

предмети, изработени от злато или сребро  

мебели  

оптическа, фотографска или кинематографична 
апаратура  

музикални инструменти  

стенни и ръчни часовници и части към тях  

предмети от дърво  

грънчарски изделия  

гоблени  

килими  

тапети  

                                                 
1 Колекционерски предмети, по смисъла на позиция 97.05 от Общата митническа тарифа, 

са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, 
с други думи, предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват за 
оригиналното си предназначение, както и са обект на специфични транзакции извън 
обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена. 
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Глава 93  

9706 00 00 

оръжия  

б) по-стари от 100 години 

 


