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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., значително изменя 
рамката на правомощията, които законодателят предоставя на Комисията. В него се 
прави ясно разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане 
на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени 
несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), от една страна, и 
правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове за изпълнение, от 
друга страна. По отношение на тези два типа правомощия се прилагат напълно 
различни правни рамки.
От гледна точка на формулировката определението за делегираните актове в член 290, 
параграф 1 е много близко до това за актовете, за които съгласно Решение 1999/468/ЕО1

(„Решение за комитологията“) се прилага процедурата по регулиране с контрол (ПРК), 
залегнала в член 5а от това решение. И в двата случая въпросните актове са от общ 
характер и имат за цел да изменят или допълнят определени несъществени елементи от 
законодателния акт.
По тази причина при преразглеждането на Решението за комитологията с Регламент 
(ЕС) № 182/20112 („Регламент за комитологията“) не бе преразгледан член 5а от 
Решението за комитологията. По тази причина член 5а, с който се създава ПРК, 
трябваше да бъде временно запазен за целите на съществуващите основни актове, 
които се позовават на този член. В този контекст Комисията пое ангажимент 
официално да адаптира съществуващите разпоредби, предвиждащи ПРК за режима на 
делегираните актове.

Комисията направи следното изявление към момента на приемане на Регламента за 
комитологията3:

„Що се отнася до действащите законодателни актове, които понастоящем 
съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол, за всеки инструмент, 
който има намерение да измени, Комисията ще извърши преглед на разпоредбите, 
свързани с процедурата, за да може своевременно да ги адаптира в съответствие с 
критериите, заложени в Договора. В допълнение Европейският парламент и Съветът 
ще имат право да сигнализират за основни актове, които смятат за важни и които 
ще се адаптират приоритетно.
Комисията ще направи оценка на резултатите от процеса до края на 2012 г., за да 
прецени колко законодателни акта, съдържащи позовавания на процедурата по 
регулиране с контрол, са все още в сила. След това Комисията ще изготви 
съответните законодателни инициативи, с които да завърши процеса на адаптиране. 
Крайната цел на Комисията е да отстрани до края на 7-ия мандат на Парламента 
всички разпоредби, в които се съдържат позовавания на процедурата по регулиране с 
контрол, от всички видове законодателни инструменти.“

                                               
1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
2 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

3 Това изявление, което беше публикувано в Официален вестник заедно с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19).



BG 3 BG

2. ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ
ПРИВЕЖДАНЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ

В края на 2012 г. бе констатирано, че 288 законодателни акта все още упоменават ПРК. 
Законодателната процедура понастоящем е в ход за около 60 от тях и поради това 
настоящото предложение не се отнася до тях (тези актове са изброени за информация в 
точка 4 по-долу). 
Комисията разгледа внимателно всички законодателни инструменти, които все още 
упоменават ПРК, за да прецени дали мерките за ПРК, попадащи в обхвата на 
Решението за комитологията, отговарят на критериите на член 290 от ДФЕС.

Това е първото от трите предложения за адаптиране на редица законодателни 
инструменти, които упоменават ПРК, към определените в Договора критерии. В него се 
предвижда, че за основните законодателни актове, посочени в приложението, ПРК се 
превръща в делегирани актове. То се основава на правните основания на всички 
засегнати основни актове.

Друг отделен регламент се предлага за законодателните актове в областта на 
правосъдието, които упоменават ПРК (COM(2013)452), тъй като тези актове бяха 
приети съгласно правно основание по силата на дял V от част III на ДФЕС и 
следователно не са задължителни за всички държави членки и поради това 
противоречат на правните основания на останалите основни актове. 

И накрая, трето предложение ще обхване оставащите основни актове, упоменаващи 
ПРК, които са предмет на продължаващ анализ.

3. МЕТОД НА АДАПТИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ,
В КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЕ УПОМЕНАВА ПРК

Подходът, следван с настоящото предложение, е да се приложи методът, използван в 
Регламента за комитологията, и да се приведат в съответствие основните актове, които 
все още упоменават ПРК, посредством рамков регламент.
В Регламента за комитологията се предвижда автоматично привеждане на 
съществуващите достижения на правото в съответствие с новите процедури. Член 13 от 
този регламент постановява, че когато основни актове упоменават процедурите, 
предвидени в Решението за комитологията, се прилага съответната процедура от 
Регламента за комитологията.

Съответно настоящият рамков регламент предвижда, че когато инструментите, 
изброени в приложението, упоменават процедурата по член 5а от Решението за 
комитологията, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове.
В случаите, в които сроковете за възражение са съкратени съгласно член 5а, 
параграф 5, буква б) от Решението за комитологията, в предложението се предвижда 
срок за представяне на възражения от 1 месец (член 2, параграф 6) от предложението).

Предложението адаптира процедурата по спешност съгласно член 5а, параграф 6 от 
Решението за комитологията към процедурата по спешност за делегираните актове 
(член 3 от предложението).
Адаптирането към режима на делегираните актове няма да засегне започналите 
процедури, по които комитет вече е изразил становище в съответствие с Решението за 
комитологията.
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Основните актове, които се адаптират към режима на делегираните актове, са посочени 
в приложението към предложението. Списъкът е съставен по области на политиката и в 
хронологичен ред на приемане на инструментите.

4. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ АКТОВЕ, УПОМЕНАВАЩИ ПРК, КОИТО
ПОНАСТОЯЩЕМ СА В ПРОЦЕС НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

Сфера Инструмент Номер на 
предложението

AGRI Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно 
екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

COM(2012) 150

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

COM(2012) 150

CLIMA Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за 
определяне на стандарти за емисиите от нови леки 
пътнически автомобили като част от цялостния 
подход на Общността за намаляване на емисиите на 
CO 2 от лекотоварните превозни средства 

COM(2012) 393 

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

COM (2012)643 

CNECT Директива 1999/93/ЕО на Европейския Парламент и 
на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната 
рамка на Общността за електронните подписи

COM (2012) 238

EMPL Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рискове, дължащи 
се на физически а г е н т и  (електромагнитни 
полета)(осемнадесета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 
89/391/ЕИО)

COM(2011)348

ENER Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници 
и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

COM(2012) 595
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ENER/CLIMA Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на 
Директива 98/70/ЕО по отношение на 
спецификацията на бензина, дизеловото гориво и 
газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение 
и намаляване на нивата на емисиите на парникови 
газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на 
Съвета по отношение на спецификацията на 
горивото, използвано от плавателни съдове по 
вътрешните водни пътища, и за отмяна на 
Директива 93/12/ЕИО

COM(2012)595 

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

COM(2012)8 

ENTR Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 март 1999 г. относно 
радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно оборудване и 
взаимното признаване на тяхното съответствие 

COM(2012)584

ENTR Директива 2004/22/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
измервателните уреди 

COM(2011)769

ENTR Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на 
пазара на пиротехнически изделия 

 COM(2011)771

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

COM(2011)456

ENTR Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския 
Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. 
относно прекурсорите на наркотичните вещества 

COM(2012)548

ENTR Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на европейските 
програми за спътникова навигация (EGNOS и 
Галилео)

COM(2011)814

ESTAT Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно 
статистиката за растителните култури и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на 
Съвета

COM (2012)724
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ESTAT Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
европейската статистика и за отмяна на Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на 
поверителна статистическа информация на 
Статистическата служба на Европейските общности, 
на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на Решение 
89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на 
Статистически програмен комитет на Европейските 
общности

COM(2012)167

ESTAT Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
предоставянето на статистика за номиналния улов 
на държавите-членки, които извършват риболов в 
североизточната част на Атлантическия океан 
(преработен)

COM(2012)724

ESTAT Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
предоставянето на статистика за улова и 
риболовната дейност от държавите-членки, които 
извършват риболов в северозападната част на 
Атлантическия океан (преработен)

COM(2012)724

ESTAT Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно 
предоставянето на статистика за номиналния улов 
на държавите-членки, които извършват риболов в 
зони извън северната част на Атлантическия океан 
(преработен) 

COM(2012)724

ESTAT Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно статистиката за селскостопанските животни 
и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 
93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета 

COM 2012 724

ESTAT Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
предоставянето от държавите-членки на статистикa 
относно аквакултурите и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 788/96 

COM(2012)724

ESTAT Регламент (EО) № 1921/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за 
предоставянето на статистически данни за 
разтоварванията на рибни продукти в държави-
членки 

COM(2012)724

ESTAT Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. 
относно икономическите сметки за селското 

COM (2012)724
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стопанство (ИССС) в Общността

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

COM(2013) 155

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

COM(2012)724

HOME Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 
февруари 2003 г. 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

COM(2008) 820

HOME Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на 
Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 
2013 г. като част от Общата програма Солидарност 
и управление на миграционните потоци 

COM(2011) 751

HOME Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд 
за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. 
като част от Общата програма Солидарност и 
управление на миграционните потоци

COM(2011) 750

HOME Решение № 575/2007/EO на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на 
Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 
2013 г. като част от Общата програма Солидарност 
и управление на миграционните потоци

COM(2011) 751

HOME Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на 
движение на лица през границите (Кодекс на 
шенгенските граници)

COM (2011) 118

MARKT Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно 
започването и упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност (Платежоспособност II) 

COM(2011)8

MARKT Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния 
одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети

COM(2011)778
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MARKT Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 7 септември 2005 г. относно 
признаването на професионалните квалификации

COM(2011)883

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

COM(2011)895

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

COM(2011)895

MARKT Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти

COM(2011) 656 
COM(2011) 652

MARKT Директива 2003/6/ЕО на Европейския Парламент и 
на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с 
вътрешна информация и манипулирането на пазара 
(пазарна злоупотреба)

COM(2011)651

MOVE Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за 
проверка на техническата изправност на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 
(преработена)

COM(2012)380

MOVE Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния 
пристанищен контрол 

COM(2012)129 

MOVE Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 
г. относно морското оборудване COM (2012)772

MOVE Директива 2003/42/ЕО на Европейския Парламент и 
на Съвета от 13 юни 2003 г. за докладване на 
събития в гражданското въздухоплаване

COM (2012)776

MOVE Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната 
съвместимост на железопътната система в рамките 
на Общността (преработена версия)

COM(2013) 30

MOVE Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността 
на железопътния транспорт в Общността и за 
изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета 
относно лицензирането на железопътните 
предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно 
разпределяне на капацитета на железопътната 

COM(2013)31
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инфраструктура и събиране на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура и за сертифициране 
за безопасност (Директива относно безопасността на 
железопътния транспорт)

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

COM (2011)451 

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

COM(2013)410

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

COM(2013)410

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

COM(2013)410

MOVE Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за 
определяне на рамката за създаването на Единно 
европейско небе (рамков регламент)

COM(2013)410

MOVE Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. 
относно общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция 
за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 
91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 
и Директива 2004/36/ЕО

COM(2013) 409

MOVE Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. 
относно максимално допустимите размери в 
националния и международен трафик на някои 
пътни превозни средства, които се движат на 
територията на Общността, както и максимално 
допустимите маси в международния трафик

COM(2013)195

SANCO Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 април 2001 г. 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

COM(2012)369
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SANCO Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на 
мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол 
на заразните болести в Общността

COM(2011)866

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

COM(2012)541

SANCO Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. 
относно медицинските изделия

COM(2012)542

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

COM(2012)542

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

COM(2012)788

SANCO Директива 2001/95/ЕО на Европейския парлaмент и 
на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите

COM(2013)78

SANCO Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. 
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

COM(2013)265

SANCO Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 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

COM(2013)265

TAXUD Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за 
създаване на Митнически кодекс на Общността 
(Модернизиран митнически кодекс)

COM(2012)64 



BG 11 BG

2013/0218 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по 

регулиране с контрол

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, 
параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), 
член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207 и член 338, 
параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет4,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите5,
в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:
(1) Договорът от Лисабон въведе възможността законодателят да делегира на 

Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, 
които допълват или изменят определени несъществени елементи от 
законодателен акт.

(2) Мерките, които могат да бъдат предмет на делегиране на правомощия по 
член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), съответстват по принцип на тези, които попадат в обхвата на 
процедурата по регулиране с контрол, установена с член 5а от Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията6. 

(3) Необходимо е да се адаптират към член 290 от ДФЕС редица правни актове, 
които вече са в сила, предвиждащи използването на процедурата по регулиране 
с контрол.

(4) Настоящият регламент следва да не засяга започналите процедури, по които 
комитетът вече е изразил становище в съответствие с член 5a от Решение 
1999/468/ЕО преди влизането в сила на настоящия регламент.

                                               
4 ОВ C […], […] г., стр. […].
5 ОВ C […], […] г., стр. […].
6 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
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(5) Тъй като адаптациите, които ще бъдат направени с настоящия регламент, се 
отнасят само до процедурите, в случая на директивите те не се нуждаят от 
транспониране от държавите членки.

(6) Когато Комисията подготвя делегирани актове въз основа на правните актове, 
адаптирани с настоящия регламент, от особено значение е тя да проведе 
подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката 
и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1. Когато в правните актове, изброени в приложението към настоящия регламент, се 
предвижда използването на процедурата по регулиране с контрол по член 5а, 
параграфи 1—5 от Решение 1999/468/ЕО, Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

2. Когато в правните актове, изброени в приложението, се предвижда използването на 
процедурата по спешност по член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, Комисията 
се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с процедурата по 
спешност по член 3 от настоящия регламент.

Член 2
1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия член условия. 
2. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време.
3. Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят делегираното правомощие 
по всяко време. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, 
посочено в него. То поражда действие в деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. 
То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно 
на Европейския парламент и Съвета. 

5. Приет делегиран акт влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

6. Когато в правните актове, изброени в приложението към настоящия регламент, се 
предвижда, че срокът, посочен в член 5а, параграф 3, буква в) от Решение 1999/468/ЕО, 
е съкратен по силата на член 5а, параграф 5, буква б) от това решение, сроковете, 
посочени в параграф 5 от настоящия член, се определят на един месец. 
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Член 3
1. Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се 
прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се 
посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в 
съответствие с процедурата, посочена в член 2, параграф 5. В такъв случай Комисията 
отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент 
или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 4 
Настоящият регламент не засяга започналите процедури, по които вече има становище 
на комитет в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Член 5
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Правни актове, упоменаващи процедурата по регулиране с контрол по член 5а от Решение 

1999/468/ЕО, които се адаптират към режима на делегираните актове1.

А. СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1. Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 
г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации)

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

Б. ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

3. Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на 
азбест по време на работа **

4. Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и 
здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на 
работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

5. Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти 
(изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла 
на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) **

6. Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията 
на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива 
по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) 
(кодифициран вариант) **

7. Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 
2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) 
(седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

8. Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) 

                                               
1 За информация правните актове, упоменаващи съкратения срок по член 2, параграф 6, са 

посочени в това приложение с *; правните актове, упоменаващи процедурата по спешност по 
член 3, са посочени в това приложение с **; а правните актове, упоменаващи процедурата по 
спешност по член 3 и съкратения срок по член 2, параграф 6, са посочени в това приложение с 
***.



BG 15 BG

(шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

9. Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 
2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията 
на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на 
член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) **

10. Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето 
и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери 
(петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

11. Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и 
безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на 
работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) **

12. Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните 
изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби 
(тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

13. Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните 
изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на 
работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ 
(Дванадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

14. Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г .  за минималните 
изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на 
работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета 
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО) **

15. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г .  относно минималните 
изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на 
работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) ** 

16. Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални 
изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни 
участъци (осма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) **

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

18. Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните 
изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно 
оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 87/391/ЕИО) **

19. Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка 



BG 16 BG

на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на 
работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 
от Директива 89/391/ЕИО) **

20. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните 
изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на 
лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) **

21. Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните 
изисквания за безопасност и здраве на работното място (първа специална 
директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) **

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

В. ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

23. Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой 

24. Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за 
изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 
2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 
1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета

Г. ЕНЕРГЕТИКА

25. Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 
ефективност и други съществени параметри

26. Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005

27. Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на 
електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 

28. Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на 
енергия

29. Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна 
на Директива 2003/54/ЕО

30. Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на 
Директива 2003/55/ЕО 
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Д. ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ

31. Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата 
безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, 
компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

32. Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 
2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по 
отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до 
информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за 
отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО

33. Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с енергопотреблението

34. Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 
2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с 
водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

35. Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 
г. относно безопасността на детските играчки

36. Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. 
за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с 
отбраната, вътре в Общността

37. Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за 
метрологичен контрол (преработена)

38. Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 
2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и 
техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)

39. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 г .  относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 
на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

40. Директива 2004/10/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 
2004 г. 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

41. Директива 2004/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 
2004 г. относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна 
практика (ДЛП)
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42. Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 
октомври 2003 г. относно торовете

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

44. Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
1997 г. за 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

45. Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки 

Е. ОКОЛНА СРЕДА

46. Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти

47. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите птици

48. Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на 
моторни превозни средства на бензиностанции

49. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 **

50. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (Рамкова 
директива за отпадъците)

51. Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

52. Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 
относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа

53. Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения

54. Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. 
за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската 
общност (INSPIRE)

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

56. Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
януари 2006 г. 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
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57. Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г .  за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им

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

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

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

61. Директива 2004/107/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 декември 
2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

62. Директива 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. 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

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

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

65. Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите

66. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 
2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства

67. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на 
отпадъци

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

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

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

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

72. Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
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73. Директива 91/271/EИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води

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

Ж. СТАТИСТИКА

75. Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди

76. Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г .  относно статистиката на Общността в областта на 
общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд 

77. Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 
ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските 
стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета

78. Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 
октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор

79. Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд

80. Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 
2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на 
образованието и обучението през целия живот

81. Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 
2008 г. за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по 
дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета

82. Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 
2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен)

83. Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 
2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната 
закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне 
на статистика за чуждестранните работници

84. Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 25 април 
2007 г. относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната 
закрила (Esspros)

85. Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 
декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на 
икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 
3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните 
статистически области

86. Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 
2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по 
институционален сектор
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87. Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното 
общество

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

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

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

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

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

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

З. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

94. Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния пазар

95. Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 
2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти

96. Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 
1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на 
пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

И. МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

97. Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар 
на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006

98. Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които 
трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, 
и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета

99. Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 
2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на 
произшествия

100. Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г .  относно общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на товари 

101. Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
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102. Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на 
произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 
1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета

103. Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед 
на кораби и за съответните дейности на морските администрации

104. Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 
2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското 
въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 **

105. Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

106. Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 
2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари *

107. Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи 
железопътен транспорт

108. Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в 
рамките на железопътната система на Общността **

109. Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена)

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

111. Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по 
вътрешни водни пътища ***

112. Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
декември 2005 г .  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

113. Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 
2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата **

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

115. Регламент (EО) № 868/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. 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
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116. Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. 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

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

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

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

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

121. Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 
г. 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

122. Директива 2003/25/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 14 април 
2003 г. относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически 
кораби

123. Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 
ноември 2002 г. 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

124. Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 
г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите 
и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета

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

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

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

128. Директива 98/41/EО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно регистрацията на 
лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по 
направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността
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129. Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. 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

130. Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните 
процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари

131. Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно 
хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури 
в областта на гражданското въздухоплаване

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

Й. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

133. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди

134. Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 
г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални 
води ** 

135. Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. 
относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани 
условия (преработена)

136. Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 
г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно 
екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и 
съставките на храни

137. Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 
г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 
87/102/ЕИО на Съвета

138. Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 
ноември 2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 

139. Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 
2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004

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

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

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

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

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

145. Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. 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

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

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

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

149. Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 
септември 2003 г. относно проследяването и етикирането на генетично 
модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично 
модифицирани продукти

150. Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 
2003 г. 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 **

151. Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 
януари 2002 г. 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

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

153. Директива 2001/83/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба

154. Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 
г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани 
организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета

155. Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 1999 г. за лекарствата сираци
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156. 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 
***

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

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

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

К. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

160. Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 
2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията


