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          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ  
ПРЕГОВОРНАТА ПОЗИЦИЯ  

 
 

ПО ГЛАВА “ЕНЕРГЕТИКА”  
 

(CONF-BG 58/01) 
 

 
 
 
Българската страна би искала да се позове на преговорната си позиция по 
глава 14 “Енергетика” (CONF-BG 58/01 и 61/01). 
 
Българската страна потвърждава, че приема достиженията на правото на ЕС по 
глава 14 “Енергетика”, приети в периода 1 януари 2002 г. – 30 юни 2002 г. и ще 
го прилага към дата на присъединяване.  
 
По отношение на предложенията за нови актове за периода 1 януари 2002 г. – 
30 юни 2002 г., българската страна се запозна със съдържанието им и ще 
представи позиция по тях, когато те станат действащо законодателство. 
 
Актовете, които са взети предвид и предложенията за актове са посочени в 
Анекс към настоящата декларация.  



  

                                                                                                                                       
АНЕКС 

 
Българската страна направи настоящата Декларация, като взе предвид 
следните актове:  
 
- Директива на Комисията 2002/40/ЕС от 8 май 2002 г. по прилагането на 
Директива на Съвета 92/75 относно енергийното етикетиране на домакински 
електрически фурни; 
 
- Директива 2002/31/EC от 22 март 2002 г. по прилагането на Директива на 
Съвета 92/75 относно енергийното етикетиране на битови климатици; 
 
- Решение на Комисията от 17 октомври 2001 г., с което се упълномощава 
Обединеното Кралство да предостави помощ на две въгледобивни 
предприятия за 2000 и 2001 г.;  
 
- Решение на Комисията от 2 октомври 2001 г. относно помощ, предоставена от 
Германия за въгледобивната индустрия за периода от 1 януари 2002 г. до 23 
юли 2002 г.;  
 
- Решение на Комисията от 11 декември 2001 г. относно предоставяне от 
Испания на помощ за въгледобивната индустрия през 2001 г.;  
 
- Резолюция на Съвета за установяване на национални системи за надзор и 
контрол върху присъствието на радиоактивни материали при рециклирането на 
метални материали в Страните-членки; 
 
- Решение на Съвета от 7 май 2002г. за разширяване статуса на съвместното 
предприятие Хохтемператур-Кернкрафтверк GmbH (HKG) (2002/355/Евратом); 
 
- Решение на Съвета от 7 май 2002г. за разширяване на предимствата, 
предоставени на съвместното предприятие Хохтемператур-Кернкрафтверк 
GmbH (HKG) (2002/356/Евратом); 
 
- Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за назначаване на член на 
Консултативния Комитет на Агенцията за доставки на Евратом (2002/C 65/01);  
 
- Решение на Съвета от 25 март 2002 г. за назначаване на член на 
Консултативния Комитет на Агенцията за доставки на Евратом (2002/C 65/01);.  
 
 
- Мнение на Комисията от 21 юни 2002г. относно плана за погребване на 

радиоактивни отпадъци в резултат от модификации на площадката на АЕЦ 
Графенрайнфелд KKG във Федерална Република Германия в съответствие 
с Член 37 на Евратом; 

 



  

- Мнение на Комисията от 24 април 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци в резултат от модификации на площадката на АЕЦ 
Брокдорф KBR във Федерална Република Германия в съответствие с Член 
37 на Евратом; 

 
- Мнение на Комисията от 22 април 2002г. относно плана за погребване на 

радиоактивни отпадъци в резултат от модификации на площадката на АЕЦ 
Унтервесер KKU във Федерална Република Германия в съответствие с Член 
37 на Евратом; 

 
- Мнение на Комисията от 22 април 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци от Централата за дезактивация и извличане на уран 
Сокатри (IARU) на площадката в Трикастен в съответствие с Член 37 на 
Евратом; 
 
- Мнение на Комисията от 4 април 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци в следствие от демонтажа на АЕЦ Бъркли в 
Обединеното Кралство в съответствие с Член 37 на Евратом; 
 
- Мнение на Комисията от 30 януари 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци от АЕЦ Сайзуел А в Обединеното Кралство в 
съответствие с Член 37 на Евратом;  
 
- Мнение на Комисията от 30 януари 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци в резултат от модификации на площадката на АЕЦ 
Трило I в Испания в съответствие с Член 37 на Евратом ; 
 
- Мнение на Комисията от 4 април 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци в резултат от демонтажа на площадката на АЕЦ 
Травсфинид във Великобритания в съответствие с Член 37 на Евратом ; 
 
- Мнение на Комисията от 22 април 2002г. относно плана за погребване на 
радиоактивни отпадъци в резултат от модификации на площадката на АЕЦ 
Гронд в Германия в съответствие с Член 37 на Евратом ; 
 
 
Българската страна се запозна със съдържанието и на следните 
предложения за нови актове и ще представи позиция по тях след като 
станат действащо законодателство:    
 
-  Предложение за Решение на Европейския Парламент и Съвета за 

изменение и допълнение на Решение № 1254/96/EС, което установява 
основни насоки в областта на Трансевропейските енергийни мрежи; 

 
- Предложение за Решение на Съвета относно правилата за участие на 
предприятия, изследователски центрове и университети в прилагането на 
рамкова програма 2002–2006 г. на Европейската Общност за атомна енергия  
(Евратом); 
 



  

- Изменено предложение за Решение на Съвета относно Шестата 
многогодишна рамкова програма на Европейската Общност за атомна енергия  
(Евратом) относно изследователски дейности и дейности по обучение, целящи 
да допринесат за създаването на Европейско Изследователско Пространство 
(2002-2006); 
 
- Предложение за Решение на Съвета за одобряване от името на Европейската 
общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) на международната Единна Конвенция 
по безопасно управление на отработилото ядрено гориво и безопасно 
управление на радиоактивните отпадъци; 
 
- Предложение за Решение на Съвета за присъединяване от страна на 
Европейската Общност (ЕО) към международната Единна Конвенция по 
безопасно управление на отработилото ядрено гориво и безопасно управление 
на радиоактивните отпадъци. 


