
                              

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ГЛАВА 22 “ОКОЛНА 

СРЕДА”, ПРИЕТО ПРЕЗ 2002 ГОДИНА 
 
 
 

 
Република България желае да се позове на своята преговорна позиция по 

Глава 22 “Околна среда” CONF-BG 13/01. 
 

Република България потвърждава, че приема следните нормативни актове от 
законодателството на Европейския съюз (acquis) по Глава 22 “Околна среда”, приети 
между 1 януари и 30 юни 2002 г., и ще го прилага от датата на присъединяване: 

 
• Решение 466/2002/ЕС относно програма за действие на общността за 

промоциране на неправителствени организации, работещи в областта на 
околната среда 

• Решение 2002/358/ЕС относно одобрение от страна на ЕО на Протокола от 
Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и 
съвместно изпълнение на произтичащите задължения 

• Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух 
• Решение 2002/159/ЕС, определящо общ формат за докладване на 

обобщените национални данни за качеството на горивата. 
• Решение 2002/151/ЕС относно минималните изисквания за удостоверение 

за разкомплектоване в съответствие с чл. 5(3) на Директива 2000/53/ЕС за 
излезлите от употреба МПС 

• Препоръка на Европейския парламент и Съвета относно управлението на 
Интегрираната крайбрежна зона в Европа 

• Решение 2002/11/ЕС за приемането на списък на сайтовете от значение за 
Общността за Макаронезийския биогеорграфски регион 

• Решение 2002/18/ относно работен план на ЕО за еко-етикетирането 
• Решение 2002/172/ЕС за удължаване срока на валидност на Решение 

1999/476/ЕС за екологични критерии за присъждане на еко-етикет за миещи 
препарати за перални машини 

• Решение 2002/173/ЕС за удължаване срока на валидност на Решение 
1999/427/ЕС за екологични критерии за присъждане на еко-етикет за миещи 
препарати за миялни машини 

• Решение 2002/231/ЕС относно ревизирани екологични критерии за 
присъждане на еко-етикет за обувки и изменящо Решение 1999/179/ЕС 



                              

• Решение 2002/255/ЕС за екологични критерии за присъждане на еко-етикет 
за телевизори 

• Решение 2002/272/ЕС за екологични критерии за присъждане на еко-етикет 
за твърди подови настилки 

• Решение 2002/371/ЕС относно ревизирани екологични критерии за 
присъждане на еко-етикет за текстилни продукти и изменящо Решение 
1999/178/ЕС 

• Решение 2002/273/ЕС относно квотите за внос на вещества, контролирани 
съгласно Регламент ЕС/2037/2000 за озоноразрушаващите вещества 

• Решение 2002/215/ЕС за подписване на Четвъртото изменение на 
Монреалския протокол за озоноразрушаващите вещества 

• Резолюция за засилване сътрудничеството в областта на обучението по 
гражданска защита 

 
 


	КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

