
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО 
ГЛАВА 22 “ОКОЛНА СРЕДА”, ПРИЕТО ПРЕЗ 2002 ГОДИНА 

 
 
 Република България би желала да реферира към Позицията за 
преговорите по Глава 22 “Околна среда” CONF-BG 13/01. 
 
 Република България би желала да потвърди, че приема 
законодателството на Европейския съюз по Глава 22 “Околна среда”, 
прието между 01 юли и 31 декември 2002 г. и ще го прилага най-късно от 
датата на присъединяването.  
 
 Законодателството включва следните актове: 
 

• Решение 1600/2002/ЕС за приемане на Шестата програма на 
Общността за действия в областта на околната среда; 

 
• Решение 2002/529/ЕС относно въпросника за държавите-членки във 

връзка с докладите по прилагането на Директива 99/13/ЕС за 
ограничаване на емисиите от летливи органични съединения в 
резултат на употребата на органични разтворители при определени 
дейности и инсталации; 

 
• Регламент ЕС/2150/2002 относно статистиката по отпадъците; 

 
• Решение 2002/623/ЕС относно приемането на отправни точки във 

връзка с Анекс ІІ на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното 
освобождаване в  на генетично модифицирани организми в околната 
среда, отменяща Директива 90/220/ЕЕС; 

 
• Решение 2002/628/ЕС относно заключението на Европейската 

общност по Протокола от Картагена относно био-безопасността; 
 

• Решение 2002/811/ЕС относно приемането на отправни точки във 
връзка с Анекс VІІ на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното 
освобождаване в  на генетично модифицирани организми в околната 
среда, отменяща Директива 90/220/ЕЕС; 

 



• Решение 2002/812/ЕС, установяващо в съответствие с Директива 
2001/18/ЕС синтезиран информационен формат пускането на пазара 
на генетично модифицирани организми като стоки или в продукти; 

 
 

• Решение 2002/813/ЕС, установяващо в съответствие с Директива 
2001/18/ЕС синтезиран информационен формат за нотификациите 
относно съзнателното освобождаване в  на генетично модифицирани 
организми (ГМО) в околната среда с цел различна от пускане на 
пазара; 

 
• Регламент ЕС/1687/2002 относно допълнителния период за 

нотификация на определени активни вещества, пуснати вече на 
пазара за употреба като биоциди в съответствие с Член 4 (1) от 
Регламент ЕС/1896/2000; 

 
• Решение 2002/739/ЕС, установяващо ревизирани критерии за 

присъждането на еко-маркировка на Общността за вътрешни бои и 
лакове и изменящо Решение 1999/10/ЕС; 

 
• Решение 2002/740/ЕС, установяващо ревизирани критерии за 

присъждането на еко-маркировка на Общността на матраци и 
изменящо Решение 1998/643/ЕС; 

 
• Решение 2002/741/ЕС, установяващо ревизирани критерии за 

присъждането на еко-маркировка на Общността на копирна и 
графична хартия и изменящо Решение 1999/568/ЕС; 

 
• Решение от 17 юли 2002 г. относно въпросници, свързани с 

Директива 96/82/ЕС за контрол на големите промишлени аварии, 
включващи опасни вещества; 

 
• Регламент ЕС/1217/2002, изискващ от вносителите и 

производителите на определени EINECS вещества да предоставят 
определена информация и да извършват определени изпитвания в 
съответствие с Регламент ЕЕС/793/93; 

 
• Директива 2002/49/ЕС относно оценка и управление на шума, 

излъчван в околната среда.  
 
 
 
 
 
 


