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Адаптиране съобразно процедурата по регулиране с контрол 
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относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
СЪВЕТА 

Адаптиране съобразно процедурата по регулиране с контрол 
 

Обяснителен меморандум, общ за предложенията за изменение на актовете, които 
трябва да се адаптират с оглед Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. 
относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО на 

Съвета от 17 юли 2006 г. 

(Текст от значение за ЕИП) 

Настоящото съобщение представя обяснителен меморандум, общ за всички 
предложения за изменение на актове, подлежащи на адаптиране съобразно процедурата 
по регулиране с контрол, предвидена в Решение 2006/512/ЕО на Съвета от 17 юли 2006 
г. за изменение на Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. РЕШЕНИЕ 2006/512/ЕО НА СЪВЕТА И НОВАТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕГУЛИРАНЕ С 
КОНТРОЛ 

Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и 
реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1, 
беше изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета от 17 юли 2006 г.2 

Член 5а на измененото Решение 1999/468/ЕО въвежда нова процедура по регулиране с 
контрол за мерки от общ характер, които имат за цел да изменят несъществени 
елементи на даден основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, 
включително като заличат някои от тези елементи или добавят нови несъществени 
елементи. 

2. ПРИОРИТЕТНО ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ 

В съвместна декларация3 Парламентът, Съветът и Комисията приеха списък на 
основните актове, които спешно трябва да се адаптират съобразно измененото решение, 
за да се въведе в тях новата процедура по регулиране с контрол (приоритетно 
привеждане в съответствие). Списъкът на съответните основни актове, които подлежат 
на приоритетно привеждане в съответствие, се съдържа в Съобщението на Комисията 
до Европейския парламент и Съвета от 22 декември 2006 г.4 

Комисията вече представи всички предложения, свързани с приоритетното привеждане 
в съответствие. От декември 2006 г. насам те се разглеждат от Парламента и Съвета. 
Комисията напомня, че е важно тези предложения да бъдат приети бързо и подчертава 
необходимостта от строго и последователно прилагане на критериите, изложени в 
Решение 1999/468/ЕО, изменено през юли 2006 г. 

3. ОБЩО ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ  

За да се прилага процедурата по регулиране с контрол към другите актове, приети 
съгласно процедурата за съвместно вземане на решение и действащи към момента на 
влизане в сила на Решение 2006/512/ЕО, съвместната декларация призовава да бъдат 
адаптирани и тези актове, в съответствие с приложимите процедури (общо привеждане 
в съответствие). В декларация, която не е публикувана в Официален вестник5, 
Комисията се ангажира да направи преглед на всички тези правни инструменти, за да 
ги адаптира, ако е необходимо, съобразно процедурата по регулиране с контрол. В тази 
връзка Комисията пое ангажимента да внесе законодателни предложения до края на 
2007 г. 

                                                 
1 OВ C 203, 17.07.1999, стр. 1. 
2 ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11. 
3 OВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1. 
4 COM(2006) 900 окончателен. 
5 PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (декларация, приложена към доклада на Парламента)  
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В третия параграф на съвместната декларация трите институции признават също, че 
принципите на доброто законодателство изискват изпълнителните правомощия да се 
предоставят на Комисията безсрочно. По тази причина Комисията се възползва от 
приоритетното привеждане в съответствие, за да предложи премахването на 
разпоредби в тези актове, там където има такива, които предвиждат срок на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. Комисията ще процедира по 
същия начин и по отношение на общото привеждане в съответствие на останалите 
основни актове, доколкото те съдържат подобни разпоредби, ограничаващи срока на 
предоставените изпълнителни правомощия. 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА АДАПТАЦИЯТА. 

Целта на адаптацията е да въведе в действащите правни актове процедурата по 
регулиране с контрол, така както е предвидена в член 5а от измененото Решение 
1999/468/ЕО.  

В тази връзка и в съответствие с параграф 5 на цитирания по-горе член 5а, там където е 
оправдано, особено с оглед на характера на предвидените мерки, адаптирането може да 
включва разпоредби за удължаването или съкращаването на сроковете, които 
обикновено се прилагат в контекста на процедурата по регулиране с контрол.  

Съгласно параграф 6 на цитирания член 5а може да се предвиди и прилагане на 
процедурата по спешност, когато обстоятелствата го налагат. 

5. МЕТОД НА АДАПТИРАНЕ 

Комисията направи внимателен преглед на всички инструменти, приети по 
процедурата за съвместно вземане на решение, за да обособи онези, които 
оправомощават Комисията да приема мерки от общ характер за изменение на 
несъществени елементи на съответния основен акт. Така Комисията успя да 
идентифицира над 200 акта, които подлежат на адаптиране.  

С изключение на актовете, които спадат към програмата за кодифициране или 
подлежат на законодателни изменения, простиращи се извън присъщите на 
комитологията аспекти, адаптирането на другите актове ще се осъществи посредством 
глобални регламенти за изменение (т.нар. „омнибус“ регламенти). Всеки регламент ще 
обхваща и изменя едновременно няколко десетки акта. С този метод се цели 
рационално и съгласувано управление на привеждането в съответствие. Той 
благоприятства по-ефективния и бърз преглед от страна на законодателите и улеснява 
последователния хоризонтален подход. Когато съдържанието на основните актове не 
подлежи на никакви промени, този метод позволява вниманието да се съсредоточи 
върху юридическите аспекти на текстовете. 

Тъй като прилагането на новата процедура по регулиране с контрол е подчинена на 
едни и същи правила независимо от предмета на текстовете, тези регламенти застъпват 
различни области. Те ще бъдат приети по процедурата, предвидена в член 251 от 
Договора за създаване на Европейската общност. Основните актове обаче, приети в 
съответствие с дял ІV от част ІІІ на Договора за създаване на Европейската общност, 
ще бъдат групирани в отделен регламент за изменение, за да се отчетат специалните 
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разпоредби, които се прилагат за Дания, Обединеното кралство и Ирландия в тази 
област, съобразно протоколите относно позицията на тези държави, приложени към 
Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. 

6. СПИСЪЦИ НА ОСНОВНИТЕ АКТОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБЩО ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

6.1. Общ списък. 

По-долу следва списък на актовете, които трябва да се адаптират към новата процедура 
по регулиране с контрол посредством глобални регламенти за изменение (т.нар. 
„омнибус“ регламенти). Само фигуриращите в този списък актове са обхванати от 
общото привеждане в съответствие в същинския смисъл на думата. 

Комисията си запазва правото да прави промени в списъка.  

6.2. Списък на актовете, които са в процес на кодификация. 

Сред актовете, които следва да се адаптират съобразно процедурата по регулиране с 
контрол, има такива, които фигурират в програмата за кодификация на Комисията. 

Адаптирането на тези актове към новата процедура ще се извърши или чрез 
законодателно изменение, или чрез преработване на кодифицираното предложение в 
зависимост от етапа, до който е стигнал процесът на кодификация. Следва списък на 
актовете, подлежащи на тези две процедури. 

6.3. Списък на останалите актове, които следва да бъдат адаптирани. 

Накрая е поместен списък на основни актове, подлежащи на адаптиране към 
процедурата по регулиране с контрол. Част от тях ще се адаптират със съществени 
изменения на основния акт, излизащи извън аспектите на комитология, а при други 
адаптацията ще се окаже безпредметна в резултат на отменянето на акта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1-ВИ СПИСЪК - ОБЩ СПИСЪК 

ОБЛАСТИ АКТ Дата 

„Земеделие и 
развитие на 
селските райони“ 
(AGRI) 

Директива 1999/4/EO на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 февруари 1999 година относно 
екстрактите от кафе и екстрактите от цикория 

1999-02-22

„Земеделие и 
развитие на 
селските райони“ 
(AGRI) 

Директива 2000/36/EO на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юни 2000 година относно какаовите и 
шоколадовите продукти, предназначени за консумация 
от човека 

2000-06-23

„Хуманитарна 
помощ“ (ECHO) 

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 
година относно хуманитарната помощ 

1996-06-20

„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 
година за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на 
работниците на работното място 

1989-06-12

„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година 
относно минималните изисквания за безопасност и 
здраве за подобряване на медицинското обслужване на 
борда на плавателните съдове  

1992-03-31

„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 2002/44/ ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 юни 2002 година относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рисковете от 
физически агенти (вибрации)  

2002-06-25

„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 2003/10/ ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 февруари 2003 година относно 
минималните изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците на рисковете 
от физически агенти (шум)  

2003-02-06
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„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 2004/40/ ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рисковете от 
физически агенти (електромагнитни полета)  

2004-04-29

„Трудова 
заетост, 
социални 
въпроси и равни 
възможности“ 
(EMPL) 

Директива 2006/25/ ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2006 година относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рисковете от 
физически агенти (изкуствени оптични лъчения) 

2006-04-05

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 
година oтносно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки  

1975-05-20

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 
година за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки 
относно ограниченията за пускането на пазара и 
употребата на някои опасни вещества и препарати  

1976-07-27

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 
година за сближаване на законодателството на 
държавите-членки относно общите разпоредби за 
уредите под налягане и методите за контрол на тези 
уреди 

1976-07-27

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година 
относно хармонизиране на разпоредбите, свързани с 
пускането на пазара и надзора на взривни вещества с 
гражданско предназначение  

1993-04-05

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 юни 1994 година за сближаване на 
законoвите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно плавателните 
съдове с развлекателна цел 

1994-06-16

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 1996 година относно някои 
методи за количествен анализ на двукомпонентни 
смеси от текстилни влакна  

1996-12-16
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„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 1997 година относно 
сближаване законодателствата на държавите-членки 
във връзка с мерките за ограничаване емисиите на 
газообразни и прахообразни замърсители от двигатели 
с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна 
подвижна техника 

1997-12-16

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 1998 година относно 
диагностичните медицински изделия in vitro 

1998-10-27

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 1999 година относно 
радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното 
признаване на тяхното съответствие, изменен с 
Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 септември 2003 година  

1999-03-09

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 май 1999 година за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно 
класифицирането, опаковането и етикетирането на 
опасни препарати 

1999-05-31

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 1999 година за лекарствата-
сираци  

1999-12-16

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 8 май 2000 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки във връзка с 
шумовите емисии на съоръжения, предназначени за 
употреба извън сградите  

2000-05-08

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 април 2001 година относно сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно прилагането 
на добрата клинична практика при провеждането на 
клинични изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба  

2001-04-04

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 ноември 2001 година относно кодекса на 
Общността за ветеринарните лекарствени продукти  

2001-11-06
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„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 март 2002 година относно типовото 
одобрение на дву- и триколесни моторни превозни 
средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на 
Съвета6 

 

2002-03-18

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 май 2003 година относно типовото 
одобрение на селскостопански или горски трактори, на 
техните ремаркета и на теглително-прикачно 
оборудване, заедно с техните системи, компоненти и 
обособени технически възли, и за отмяна на Директива 
74/150/ЕИО7  

 

2003-05-26

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година 
относно торовете 

2003-10-13

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 година относно 
инспектирането и верифицирането на добрата 
лабораторна практика (ДЛП) (Кодифициран вариант)  

2004-02-11

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 година относно 
хармонизиране на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, свързани с 
прилагането на принципите на добра лабораторна 
практика и верифицирането на тяхното прилагане при 
изпитвания на химически вещества 

2004-02-11

                                                 
6 Привеждането в съответствие на Директива 2002/24/EО засяга следните законови актове: 

Директива 93/14/ЕИО на Съвета, Директива 93/29/ЕИО на Съвета, Директива 93/30/ЕИО на 
Съвета, Директива 93/31/ЕИО на Съвета, Директива 93/32/ЕИО на Съвета, Директива 93/33/ЕИО 
на Съвета, Директива 93/34/ЕИО на Съвета, Директива 93/92/ЕИО на Съвета, Директива 
93/93/ЕИО на Съвета, Директива 93/94/ЕИО на Съвета, Директива 95/1/ЕО, Директива 97/24/ЕО, 
Директива 2000/7/ЕО. 

7 Привеждането в съответствие на Директива 2003/37/EО засяга следните законови актове: 
Директива 74/151/ЕИО на Съвета, Директива 74/152/ЕИО на Съвета, Директива 74/346/ЕИО на 
Съвета, Директива 74/347/ЕИО на Съвета, Директива 75/321/ЕИО на Съвета, Директива 
75/322/ЕИО на Съвета, Директива 76/432/ЕИО на Съвета, Директива 76/763/ЕИО на Съвета, 
Директива 77/311/ЕИО на Съвета, Директива 77/536/ЕИО на Съвета, Директива 77/537/ЕИО на 
Съвета, Директива 78/764/ЕИО на Съвета, Директива 78/933/ЕИО на Съвета, Директива 
79/532/ЕИО на Съвета, Директива 79/533/ЕИО на Съвета, Директива 79/622/ЕИО на Съвета, 
Директива 80/720/ЕИО на Съвета, Директива 86/297/ЕИО на Съвета, Директива 86/298/ЕИО на 
Съвета, Директива 86/415/ЕИО на Съвета, Директива 87/402/ЕИО на Съвета, Директива 
89/173/ЕИО на Съвета, Директива 2000/25/ЕО на Съвета. 
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„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно 
прекурсорите на наркотичните вещества  

2004-02-11 

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 година относно 
детергентите 

2004-03-31

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на 
процедури на Общността за разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска агенция по 
лекарствата  

2004-03-31

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2004/22/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 април 2004 година относно 
измервателните уреди 

2004-03-31

„Предприятия и 
промишленост“ 
(ENTR) 

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за 
изменение на Директива 95/16/ЕО 

2006-05-17

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 76/160/EИО на Съвета от 8 декември 1975 
година относно качеството на водите за къпане  

1975-12-08

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 
година относно процедури за наблюдение и контрол на 
околни среди, засегнати от отпадъци от производството 
на титанов двуокис 

1982-12-03

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 86/278/ ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 
година за опазване на околната среда, и по-специално 
на почвата, при използване на утайки от отпадъчни 
води в земеделието 

1986-06-12

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 
година за пречистването на градските отпадъчни води 

1991-05-21

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 
година за опазване на водите от замърсяване с нитрати 
от селскостопански източници 

1991-12-12

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 1994 година относно 
ограничаването на емисиите на летливи органични 
съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и 
превоза на бензини от терминали до бензиностанции  

1994-12-20
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“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките 
и отпадъците от опаковки 

1994-12-20

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 
година за обезвреждането на полихлорирани бифенили 
и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ),  

1996-09-16

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 
година относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества 

1996-12-09

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 
година относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека  

1998-11-03

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 99/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година 
относно намаляването на съдържанието на сяра в 
определени течни горива и за изменение на Директива 
93/12/EИО  

1999-04-26

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 
година относно депонирането на отпадъци 

1999-04-26

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 1999 година относно наличието 
на потребителска информация за разхода на гориво и 
емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови 
леки автомобили  

1999-12-13

“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно 
вещества, които нарушават озоновия слой  

2000-06-29

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето 
на отпадъците 

2000-12-04

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2001 година относно 
националните тавани за емисии на някои атмосферни 
замърсители 

2001-10-23

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и 
управлението на шума в околната среда 

2002-06-25
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“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския 
парламент и Съвета от 22 септември 2003 година 
относно проследяването и етикирането на генетично 
модифицирани организми и проследяването на храни и 
фуражи от генетично модифицирани продукти и за 
изменение на Директива 2001/18/ЕО 

2003-09-22

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността и за изменение на 
Директива 96/61/ЕО на Съвета  

2003-10-13

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 година относно намаляването 
на емисиите от летливи органични съединения, които 
се дължат на използването на органични разтворители 
в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на 
превозните средства и за изменение на Директива 
1999/13/ЕО  

2004-04-21

“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
устойчивите органични замърсители и за изменение на 
Директива 79/117/ЕИО 

2004-04-29

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 декември 2004 година относно 
съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и 
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния 
въздух 

2004-12-15

“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 януари 2006 година за създаване на 
Европейски регистър за изпускането и преноса на 
замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО 
и 96/61/ЕО на Съвета 

2006-01-18

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 февруари 2006 година за управление 
качеството на водите за къпане и за отмяна на 
Директива 76/160/EИО  

2006-02-15

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 март 2006 година относно управлението 
на отпадъците от миннодобивните индустрии и за 
изменение на Директива 2004/35/ЕО 

2006-03-15
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“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 май 2006 година относно някои 
флуорирани парникови газове  

2006-05-17

“Околна среда“ 
(ENV) 

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно 
превози на отпадъци 

2006-06-14

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 септември 2006 година относно качеството 
на сладките води, които се нуждаят от опазване или 
подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите  

2006-09-06

“Околна среда“ 
(ENV) 

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 декември 2006 година относно качеството, 
което се изисква от водите, където живеят черупчести 
мекотели  

2006-12-12

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 
1991 година относно установяване на статистическо 
изследване на промишлената продукция на Общността  

1991-12-19

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 
година относно статистическите отчетни единици за 
наблюдението и анализа на производствената система в 
Общността  

1993-03-15

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 
1995 година относно хармонизираните индекси на 
потребителските цени 

1995-10-23

Евростат 
(ESTAT) 

Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 
година относно събирането на статистическа 
информация в областта на туризма  

1995-11-23

Евростат 
(ESTAT) 

Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 година 
относно статистическите изследвания на млякото и 
млечните продукти 

1996-03-19

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 
година относно организацията на извадково изследване 
на работната сила в Общността  

1998-03-09

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 
година относно краткосрочната статистика  

1998-05-19

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (EО) № 530/1999 на Съвета от 9 март 1999 
година относно структурна статистика за заплатите и 
разходите за труд 

1999-03-09



 

BG 14   BG 

Евростат 
(ESTAT) 

Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 декември 2001 година относно 
статистическите изследвания, извършвани от 
държавите-членки, за установяване на производствения 
потенциал на насажденията от определени видове 
плодни дървета 

2001-12-19

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2002 година относно 
статистика за железопътния транспорт  

2002-12-16

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно 
статистическите данни по отношение на превоза на 
пътници, товари и поща по въздуха 

2003-02-27

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно индекса на 
разходите за труд 

2003-02-27

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно 
установяване на обща класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 

2003-05-26

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (EO) № 1177/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година относно 
статистическите данни на Общността за доходите и 
условията на живот (ЕU-SILC) 

2003-06-16

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 декември 2003 година относно 
изготвянето на годишните статистически данни на 
Общността за стоманодобивната промишленост за 
референтните години 2003—2009 г.  

2003-12-05

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
статистическите данни на Общността за 
информационното общество  

2004-04-21

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 декември 2003 година относно 
икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) 
в Общността 

2004-12-05
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Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 януари 2005 г. за статистиката на 
Общността относно платежния баланс, 
международната търговия с услуги и преките 
чуждестранни инвестиции 

2005-01-12

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година относно 
изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по 
институционален сектор 

2005-07-06

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година 
относно статистиката, свързана с професионалното 
обучение в предприятията 

2005-09-07

„Информационно 
общество и 
медии“ (INFSO) 

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 1999 година относно правната 
рамка на Общността за електронните подписи  

1999-12-13

„Информационно 
общество и 
медии“ (INFSO) 

Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 април 2002 година относно 
въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво  

2002-04-22

„Правосъдие, 
свобода, 
сигурност“ (JLS) 

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 
2000 година относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела 

2000-12-22

„Правосъдие, 
свобода, 
сигурност“ (JLS) 

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 
година относно сътрудничеството между съдилища на 
държавите-членки при събирането на доказателства по 
граждански или търговски дела 

2001-05-28

„Правосъдие, 
свобода, 
сигурност“ (JLS) 

Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 
2003 година за установяване на критерии и механизми 
за определяне на държава-членка, компетентна за 
разглеждането на молба за убежище, която е подадена 
в една от държавите-членки от гражданин на трета 
страна  

2003-02-18

„Правосъдие, 
свобода, 
сигурност“ (JLS) 

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на 
европейско изпълнително основание при безспорни 
вземания  

2004-04-21

„Вътрешен пазар 
и услуги“ 
(MARKT) 

Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година 
относно Oбщия терминологичен речник, свързан с 
обществените поръчки (CPV)  

2002-11-05
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„Вътрешен пазар 
и услуги“ 
(MARKT) 

Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година относно координиране 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги  

2004-03-31

„Вътрешен пазар 
и услуги“ 
(MARKT) 

Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година относно 
координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки 

2004-03-31

„Вътрешен пазар 
и услуги“ 
(MARKT) 

Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 година относно 
предложенията за поглъщане 

2004-04-21

„Вътрешен пазар 
и услуги“ 
(MARKT) 

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент на 
Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации 

2005-09-07

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 79/373/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 
година относно търговията с комбинирани фуражи.  

1979-04-02

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 
година относно някои продукти, използвани при 
храненето на животните  

1982-06-30

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 89/108/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 
година за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно дълбоко замразените храни 
за човешка консумация 

1988-12-21

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 90/496/ЕИО на Съвета от 24 септември 1990 
година относно етикетирането за питателност на 
храните  

1990-09-24

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 
1993 година за установяване на общностни процедури 
относно замърсителите в храните  

1993-02-08

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 
година относно фуражите, предназначени за 
специфични хранителни цели  

1993-09-13
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„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 96/25/ЕО на Съвета от 29 април 1996 година 
относно обращението на фуражни суровини, за 
изменение на Директиви 70/524/ЕИО, 74/63/ЕИО, 
82/471/ЕИО и 93/74/ЕИО, и за отмяна на Директива 
77/101/ЕИО  

1996-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 година 
относно мерките за наблюдение на определени 
вещества и остатъци от тях, в живи животни и 
животински продукти и за отмяна на Директиви 
85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 
91/664/ЕИО  

1996-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 януари 1997 година относно нови 
храни и нови хранителни съставки  

1997-01-27

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Решение 1998/2119/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 септември 1998 година за създаване на 
мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на 
заразните болести в Общността  

1998-09-24

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно 
храните и хранителните съставки, които са обработени 
с йонизиращо лъчение  

1999-02-22

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 март 2000 година за сближаване на 
законодателството на държавите-членки относно 
етикетирането, представянето и рекламата на храните  

2000-03-20

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно 
производството, представянето и продажбата на 
тютюневи изделия 

2001-06-05

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 година относно общата 
безопасност на продуктите 

2001-12-03
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„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване 
на общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на храните, за създаване 
на Европейски орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно безопасността на 
храните  

2002-01-28

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 май 2002 година относно нежеланите 
вещества в храните за животни  

2002-05-07

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение 
на добавките към храни  

2002-06-10

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 година за 
установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти, непредназначени за консумация 
от човека  

2002-10-03

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на 
стандартите за качество и безопасност при вземането, 
диагностиката, преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за 
изменение на Директива 2001/83/EО 

2003-01-27

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 май 2003 година относно 
ветеринарно-санитарните изисквания, които са 
приложими при движение с нетърговска цел на 
домашни любимци, и за изменение на Директива 
92/65/ЕИО на Съвета  

2003-05-26

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година 
относно добавки за използване при храненето на 
животните  

2003-09-22

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 година 
относно пушилни ароматизанти, използвани или 
предназначени за влагане в или върху храни  

2003-11-10
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„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 ноември 2003 година относно 
мониторинга на зоонозите и заразните агенти, 
причиняващи зоонози, за изменение на Решение 
90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 
92/117/ЕИО на Съвета  

2003-11-17

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година 
относно контрола на салмонела и други специфични 
агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в 
хранителната верига  

2003-11-17

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 31 март 2004 година относно установяването 
на стандарти за качество и безопасност при даряването, 
доставянето, контрола, преработването, съхраняването, 
съхранението и разпределянето на човешки тъкани и 
клетки 

2004-03-31

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със законодателството в 
областта на фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и хуманното 
отношение към животните  

2004-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената 
на храните  

2004-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
определяне на специфични хигиенни правила за 
храните от животински произход  

2004-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
определяне на специфичните правила за 
организирането на официален контрол върху 
продуктите от животински произход, предназначени за 
човешка консумация  

2004-04-29

„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година 
относно материалите и предметите, предназначени за 
контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО 
и 89/109/ЕИО  

2004-10-27
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„Здравеопазване 
и защита на 
потребителите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 януари 2005 година относно 
определяне на изискванията за хигиена на фуражите  

2005-01-12

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 
1985 година относно контролните уреди за 
регистриране на данните за движението при 
автомобилен транспорт 

1985-12-20

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 
година относно взаимното признаване на национални 
свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на 
стоки и пътници по вътрешни водни пътища 

1991-12-16

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 
г. относно посочване на консумацията на енергия и 
други ресурси от домакински уреди в етикети и 
стандартна информация, свързана с продуктите  

1992-09-22

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година 
относно хармонизирането на условията за получаване 
на национално удостоверение за капитан на плавателен 
съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни 
пътища в Общността 

1996-07-23

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 
година относно морското оборудване 

1996-12-20

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 
година относно установяване на хармонизиран режим 
на безопасност на риболовни кораби с дължина равна 
на или по-голяма от 24 метра 

1997-12-11

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 98/41/EО на Съвета от 18 юни 1998 година 
относно регистрацията на лица, които плават на борда 
на пътнически кораби, които оперират по направление 
към или от пристанища на държавите-членки от 
Общността 

1998-06-18

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 
година относно система за задължителни прегледи за 
безопасна работа при редовни услуги от ро-ро 
фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове  

1999-04-29

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 ноември 2000 година относно 
пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от 
експлоатацията на корабите и на остатъци от товари 

2000-11-27
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„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 декември 2001 година относно 
установяване на хармонизирани изисквания и 
процедури за безопасното товарене и разтоварване на 
кораби за насипни товари 

2001-12-04

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2002/6/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 февруари 2002 година относно 
формалностите за даване на сведения за кораби, 
пристигащи в и/или напускащи пристанищата на 
държавите-членки на Общността  

2002-02-18

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 февруари 2002 година относно 
ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни 
или еквивалентни конструкции за еднокорпусни 
петролни танкери и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
2978/94 на Съвета 

2002-02-18

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 март 2002 година относно установяването 
на правила и процедури за въвеждането на 
експлоатационни ограничения, свързани с шума на 
летищата на Общността  

2002-03-26

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за 
създаване на Комитет по морската безопасност и 
предотвратяването на замърсяването от кораби 
(КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно 
безопасността на морския транспорт и 
предотвратяването на замърсяването от кораби  

2002-11-05

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 2002 година относно 
енергийните характеристики на сградите 

2002-12-16

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 април 2003 година относно специфични 
изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби  

2003-04-14

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 април 2003 година относно забраната 
за използване на органотични съединения на корабите 

2003-04-14

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 юни 2003 година относно докладване на 
събития в гражданското въздухоплаване  

2003-06-13
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„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 юли 2003 година относно начална 
квалификация и продължаващо обучение на водачи на 
някои пътни превозни средства за превоз на товари или 
пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 
на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за 
отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета 

2003-07-15

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 година относно 
насърчаване на комбинираното производство на 
енергия, основаващо се на търсенето на полезна 
топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за 
изменение на Директива 92/42/ЕИО 

2004-02-11

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 година относно 
подобряване на сигурността на корабите и на 
пристанищните съоръжения 

2004-03-31

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 година относно безопасността 
на въздухоплавателни средства на трети страни, които 
използват летища на Общността 

2004-04-21

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
застрахователните изисквания за въздушни превозвачи 
и оператори на въздухоплавателни средства  

2004-04-21

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година относно 
прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от 
един регистър в друг в рамките на Общността и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 613/91 на Съвета 

2004-04-21

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (EО) № 868/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 април 2004 година относно защита 
срещу субсидиране и практики на несправедливо 
ценообразуване, причиняващи щети на въздушните 
превозвачи на Общността при осигуряване на 
въздушно обслужване от държави, които не са членки 
на Европейската общност  

2004-04-21

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година относно минималните 
изисквания за безопасност за тунелите на 
трансевропейската пътна мрежа  

2004-04-29
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„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година за оперативната 
съвместимост на електронни системи за пътно 
таксуване в Общността  

2004-04-29

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 септември 2005 година относно 
хармонизираните речни информационни услуги (RIS) 
относно вътрешните водни пътища на Общността 

2005-09-07

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на 
сигурността на пристанищата 

2005-10-26

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за 
създаване на списък на Общността на въздушните 
превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите 
на Общността, и за информиране на пътниците на 
въздушния транспорт за самоличността на 
опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 
9 от Директива 2004/36/ЕО  

2005-12-14

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 февруари 2006 година за прилагане 
на Международния кодекс за управление на 
безопасността в рамките на Общността и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 3051/95 на Съвета  

2006-02-15

„Енергетика и 
транспорт“ 
(TREN) 

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2006 година относно ефективността 
при крайното потребление на енергия и осъществяване 
на енергийни услуги и за отмяна на Директива 
93/76/ЕИО на Съвета 

2006-04-05
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2-РИ СПИСЪК - СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА КОДИФИКАЦИЯ 

Актове, чието адаптиране ще се извърши с преработване 

(1) Директива 71/316/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 година относно сближаването 
на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби 
за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол 

(2) Директива 78/25/ЕИО на Съвета от 12 декември 1977 година относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се за 
оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати 

(3) Директива 80/777/ЕИО на Съвета от 15 юли 1980 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно експлоатацията и продажбата 
на натурални минерални води 

(4) Директива 89/389/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно храни, предназначени за 
специфична хранителна употреба 

(5) Директива 90/377/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 година относно процедура на 
Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и 
електричеството за промишлени крайни потребители  

(6) Директива 90/219/ЕЕС на Съвета от 23 април 1990 година относно работа с 
генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия 

(7) Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 година относно 
предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-
членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия 
океан 

(8) Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 година относно 
установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на 
ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски продукти 

(9) Регламент (ЕИО) № 2018/93 на Съвета от 30 юни 1993 година относно 
предаването на статистически данни за улова и риболовната дейност от 
държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на 
Атлантическия океан  

(10) Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 година относно 
предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната 
дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната 
част на Атлантическия океан 

(11) Директива 95/64/ЕО на Съвета от 8 декември 1995 година относно 
статистическите данни при превоз на товари и пътници по море 
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(12) Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 
година относно наименованията на текстилните продукти 

(13) Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с 
прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни 
средства и техните ремаркета 

(14) Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 година за правилата и 
стандартите за безопасност на пътническите кораби 

(15) Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 
година относно минималната степен на обучение на морските лица  

(16) Директива 88/344/ЕИО на Съвета от 13 юни 1988 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, 
използвани в производството на храни и хранителни съставки 

Актове, чието адаптиране ще се извърши чрез законодателно изменение 

(17) Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на 
дивите птици  

(18) Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 година относно единните 
процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари  

(19) Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 година относно 
Европейската система от национални и регионални сметки в Общността   

(20) Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно 
защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с 
тях. 

(21) Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета от 25 май 1998 година относно 
статистическите справки при автомобилен превоз на товари 

(22) Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 
2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии 

(23) Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 
ноември 2002 година относно статистиката на отпадъците 
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3-ТИ СПИСЪК – СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЕ 
ИЛИ СЕ ОТМЕНЯТ 

„Предпри
ятия и 
промишл
еност“ 
(ENTR) 

Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 
година oтносно сближаването на законодателствата на 
държавите-членки, свързани с козметични продукти 

1976-07-27 

„Предпри
ятия и 
промишл
еност“ 
(ENTR) 

Директива 84/539/ЕИО на Съвета от 17 септември 
1984 година относно сближаване на законодателствата 
на държавите-членки за използваното в хуманната и 
ветеринарна медицина електромедицинско 
оборудване 

1984 – 09 – 17  

„Предпри
ятия и 
промишл
еност“ 
(ENTR) 

Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 
година относно сближаването на законовите, 
подзаконови и административни разпоредби на 
държавите-членки по отношение на строителните 
продукти 

1989 – 02 – 11  

„Предпри
ятия и 
промишл
еност“ 
(ENTR) 

Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юли 1990 
година относно сближаване на законодателството на 
държавите-членки, свързано с активните 
имплантируеми медицински изделия 

1990 – 06 – 20  

„Предпри
ятия и 
промишл
еност“ 
(ENTR) 

Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 
година относно установяване на процедура на 
Общността за определяне на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества от 
ветеринарномедицински продукти в храните от 
животински произход 

1990 – 06 – 26  

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 
година за сближаването на законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби относно 
класификацията, опаковането и етикетирането на 
опасни вещества  

1967-06-27 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 
година относно обезвреждането на отработени масла  

1975-06-16 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 86/609/EИО на Съвета от 24 ноември 1986 
година за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите-членки 
относно защитата на животните, използвани за опитни 
и други научни цели  

1986-11-24 



 

BG 27   BG 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 
година относно батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни вещества  

1991-03-18 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 
година относно опасните отпадъци  

1991-12-12 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 
година относно оценка и контрол на рисковете от 
съществуващите вещества  

1993-03-23 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 
година относно оценката и управлението на 
качеството на околния въздух  

1996-09-27 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Решение 97/101/ЕО на Съвета от 27 януари 1997 
година относно въвеждане на взаимен обмен на 
информация и данни от мрежи и от пунктове за 
мониторинг, измерващи замърсяването на 
атмосферния въздух в рамките на държавите-членки 

1997-01-27 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 99/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 
година относно пределно допустимите стойности за 
серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, 
прахови частици и олово в околния въздух  

1999-04-22 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
(ЕО) № 1980/2000 от 17 юли 2000 година относно 
ревизирана схема на Общността за присъждане на 
знака за екомарк 

2000-07-17 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 2000/69/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2000 година относно пределно 
допустимите стойности за бензен и въглероден оксид 
в атмосферния въздух 

2000-11-16 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 март 2001 година за 
допускане на доброволно участие на организации в 
Схема на Общността по управление на околната среда 
и одитиране (СОУОСО) 

2001-03-19 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 2002/3/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 февруари 2002 година относно озона в 
атмосферния въздух  

2002-02-12 

“Околна 
среда“ 
(ENV) 

Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците 

2006-04-05 
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Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета от 5 февруари 
1979 година относно статистическите изследвания на 
площите с лозя  

1979-02-05 

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета от 26 март 1990 
година относно статистическата информация, която 
трябва да бъде предоставена от държавите-членки за 
производството на зърнени култури  

1990-03-26 

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 
година относно статистическата информация, която 
следва да се предоставя от държавите-членки относно 
растителните продукти, различни от зърнени култури  

1993-04-05 

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 
година относно статистиките за търговията със стоки 
между Общността и нейните държави-членки и трети 
страни  

1995-05-22 

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 
1997 година относно статистиката на Общността 

1997-02-17 

Евростат 
(ESTAT) 

Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за 
статистиката на Общността, свързана с търговията със 
стоки между държавите-членки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета 

2004-03-31 

„Информ
ационно 
общество 
и медии“ 
(INFSO) 

Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 март 2002 година относно общата 
регулаторна рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Рамкова директива)  

2002-03-07 

„Информ
ационно 
общество 
и медии“ 
(INFSO) 

Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и тяхната 
инфраструктура и взаимосвързаността между тях 
(Директива за достъпа)  

2002-03-07 

„Информ
ационно 
общество 
и медии“ 
(INFSO) 

Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната 
услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги 
(Директива за универсалната услуга)  

2002-03-07 
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„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 
година относно определянето на максимални 
количества на остатъци от пестициди във и върху 
плодове и зеленчуци  

1976-11-23  

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 79/117/ЕИО на Съвета от 21 декември 1978 
година относно забраната за пускане на пазара и 
употреба на продукти за растителна защита, 
съдържащи някои активни вещества 

1978-12-21 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 
година относно определянето на максимални 
количества на остатъци от пестициди във и върху 
зърнените култури  

1986-07-24 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 
година относно определянето на максимални 
количества на остатъци от пестициди във и върху 
храните от животински произход  

1986-07-24 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 88/388 /ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 
година за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно ароматизантите, 
предназначени за влагане в храни, и изходните 
материали за тяхното производство  

1988-06-22 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 
година за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки относно хранителни добавки, 
разрешени за влагане в храни, предназначени за 
консумация от човека  

1988-12-21 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 
година относно определянето на максимални 
количества на остатъци от пестициди във и върху 
някои продукти от растителен произход, включително 
плодове и зеленчуци  

1990-11-27 



 

BG 30   BG 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 
година относно пускането на пазара на продукти за 
растителна защита  

1991-07-15 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 юни 1994 година относно подсладители 
за влагане в храни  

1994-06-30 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 юни 1994 година относно оцветители за 
влагане в храни 

1994-06-30 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 февруари 1995 година относно добавките 
в храни, различни от оцветители и подсладители  

1995-02-20 

„Здравеоп
азване и 
защита на 
потребите
лите“ 
(SANCO) 

Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 октомври 1996 година за определяне 
на общностна процедура за ароматичните вещества, 
използвани или предназначени за влагане във или 
върху храни  

1996-10-28 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно 
условията за достъп до мрежата за трансграничен 
обмен на електроенергия 

2003-06-26 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за 
определяне на рамката за създаването на Единно 
европейско небе  

2004-03-10 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за 
осигуряването на аеронавигационно обслужване в 
единното европейско небе 

2004-03-10 



 

BG 31   BG 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за 
организацията и използването на въздушното 
пространство в единното европейско небе 

2004-03-10 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за 
оперативната съвместимост на европейската мрежа за 
управление на въздушното движение 

2004-03-10 

„Енергети
ка и 
транспорт
“ (TREN) 

Регламент (ЕО) № 1775/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 септември 2005 година 
относно условия за достъп до газопреносни мрежи  

2005-09-28 

 


