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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

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

Гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, както е посочено в член 8а 
 
№ Описание Код по КН 

(1) Антидетонаторни добавки, напр. тетраетилолово 
антидетонаторни препарати на базата на тетраетилолово 
антидетонаторни препарати на базата на други оловни съединения 
други антидетонаторни препарати  

 

3811 11 10 
3811 11 90 
3811 19 00 

(2) Забавители на окисляването  
Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла: 
- забавители на окисляването,съдържащи нефтени масла:   
- други забавители на окисляването:  
Забавители на окисляването, използвани за други течности, 

използвани за същите цели както минералните масла:  

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(3) Антистатични добавки  
Антистатични добавки за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла:      
- други:          
Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели 

както минералните масла:  

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(4) Антикорозионни добавки 
Антикорозионни добавки за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла: 
- други:  
Антикорозионни добавки за други течности, използвани за същите 

цели както минералните масла:   

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(5) Инхибитори на заледяването на горивната система (добавки за 

предотвратяване на заледяването) 
Инхибитори на заледяването на горивната система за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла:       
- други:           
Инхибитори на заледяването на горивната система за други течности, 

използвани за същите цели както минералните масла:  

 

 

38112100 
38112900 

 

38119000 

(6) Инхибитори на метална катализа 
Инхибитори на метална катализа за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла:  
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№ Описание Код по КН 
- други:  
Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за 

същите цели както минералните масла: 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(7) Биоцидни добавки 
Биоцидни добавки за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла:  
- други:   
Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както 

минералните масла: 

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(8) Добавки за подобряване на термичната устойчивост 
Подобрител на термичната устойчивост за смазочни масла: 
- съдържащи нефтени масла:  
- други:   
Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани 

за същите цели както минералните масла: 

 

 

3811 21 00 
3811 29 00 

 

3811 90 00 

(9) гориво за реактивни двигатели (различно от керосин): 
Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (леки масла)  
Различно от керосин (средни масла)     

 

2710 12 70 
2710 19 29 

(10) Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)  2710 19 21 

(11) гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел1 2710 20 90 

 

                                                 
1 при условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или 

битуминозни минерални масла 


