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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ 
 
 

ПО ГЛАВА 1  
“СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ”  

 
(CONF-BG 53/00; CONF-BG 6/01; CONF-BG 55/01; CONF-BG 5/02) 

 
 
 
 
България желае да реферира към своята Позиция за преговори по Глава 1 
“Свободно движение на стоки” (CONF-BG 53/00; CONF-BG 6/01; CONF-BG 
55/01; CONF-BG 5/02). 
България желае да потвърди, че приема acquis по Глава 1 “Свободно движение 
на стоки”, прието до края на м. юни 2002 г. и посочено в Приложението, и ще го 
прилага най-късно към датата на присъединяване.  
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Приложение 
 

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЕТО ДО КРАЯ НА ЮНИ 2002 Г. И 
ОБХВАНАТО ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ 

 
Директива 2001/85/EC на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 
2001 г. за специалните изисквания към превозните средства с повече от осем 
места освен шофьорското, използвани за превозване на пътници и изменяща 
Директиви 70/156/EEC и 97/27/EC 
Директива 2001/100/EC на Европейския парламент и на Съвета от 7 декември 
2001 г. изменяща Директива на Съвета 70/220/EEC за хармонизиране на 
законодателството на страните-членки, свързано с мерките, които се 
предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисиите от моторни превози 
средства  
Директива на Комисията 2001/116/EC от 20 декември 2001 г. адаптираща към 
техническия прогрес Директива на Съвета 70/156/EEC за хармонизиране на 
законодателството на страните-членки, свързано с одобряването на типа на 
моторните превозни средства и техните ремаркета  
Директива 2002/24/EC на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002  
г., свързана с одобряването на типа на дву- и триколесните моторни превозни 
средства и отменяща Директива на Съвета 92/61/EEC 
Директива на Комисията 2002/41/EC oт 17 май 2002 г. адаптираща към 
техническия прогрес Директива 95/1/EC на Европейския парламент и на Съвета 
за максималната проектна скорост, максималния въртящ момент и 
максималната мощност на двигателя на дву- и триколесните моторни превозни 
средства  
2002/113/EC: Решение на Комисията oт 23 януари 2002 г. изменящо Решение 
на Комисията 1999/217/EC за регистъра на ароматичните вещества, използвани 
в храни 
Регламент на Комисията (EC) No 622/2002 oт 11 април 2002 г. установяващ 
крайни срокове за представянето на информация за оценката на химично 
установените ароматични вещества използвани в храни  
Директива на Комисията 2002/16/EC oт 20 февруари 2002 г. за употребата на 
някои епоксидни призводни в материали и предмети, предназначени за контакт 
с храни  
Директива на Комисията 2002/17/EC oт 21 февруари 2002 изменяща 
Директива 90/128/EEC, свързана с материалите и предметите от пластмаса, 
предназначени за контакт с храни  
2002/75/EC: Решение на Комисията of 1 фавруари 2002 г. определящо 
специални условия при внос от трети страни на анасонова свезда  
2002/79/EC: Решение на Комисията oт 4 февруари 2002 г. налагащо 
специални условия при внос на фъстъци и фъстъчени продукти, с произход или 
идващи от Китай  
2002/80/EC: Решение на Комисията oт 4 февруари 2002 г. налагащо 
специални условия при внос на смокини, лешници, шам-фъстъци и на някои 
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производни продукти, с произход или идващи от Турция  
2002/233/EC: Решение на Комисията oт 20 март 2002 изменящо и коригиращо 
Решение 2002/79/EC налагащо специални условия при внос на фъстъци и 
фъстъчени продукти с произход или идващи от Китай и Решение 2002/80/EC 
налагащо специални условия при внос на смокини, лешници, шам-фъстъци и на 
някои производни продукти, с произход или идващи от Турция 
Регламент на Комисията (EC) No 472/2002 oт 12 март 2002 г., изменящ 
Регламент (EC) No 466/2001 опредлящ норми за максимално допустими 
количества от някои замърсители в храни  
Регламент на Комисията (EC) No 563/2002 oт 2 април 2002 г. изменящ 
Регламент (EC) No 466/2001 опредлящ норми за максимално допустими 
количества от някои замърсители в храни 
2002/150/EC: Решение на Комисията oт 15 February 2002 г. разрешаващ 
пускането на пазара на коагулирани картофени протеини и хидролизати като 
нови хранителни съставки, съгласно Регламент (EC) No 258/97 на Европейския 
парламент и на Съвета 
Регламент (EC) No 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 
януари 2002 г. определящ основните принципи и изисквания на закон за 
храните, установяващ Европейски орган за безопасност на храните и 
определящ процедури, свързани с безопасността на храните  
2002/247/EC: Решение на Комисията oт 27 март 2002 г. забраняващо 
пускането на пазара и вноса на сладкарско желе, съдържащо хранителната 
добавка Е 425 коняк 
Директива на Съвета 2001/110/EC oт 20 декември 2001 г. относно меда  
Директива на Съвета 2001/111/EC oт 20 декември 2001 г. относно някои 
захари, предназначени за консумация от човека 
Директива на Съвета 2001/112/EC oт 20 декември 2001 г.относно плодовите 
сокове и подобни продукти, предназначени за консумация от човека 
Директива на Съвета 2001/114/EC oт 20 декември 2001 г. относно с 
определени частично или напълно дехидратираните млека, предназначени за 
консумация от човека 
2002/59/EC: Решение на Комисията oт 23 януари 2002 г. относно проект на 
национални разпоредби, нотифицирани от Кралство Холандия съгласно чл. 
95(5) от ДЕО, по отношение на ограниченията за търговия и употреба на 
дървен материал, обработен с креозот 
2002/366/EC: Решение на Комисията oт 15 май 2002 г. относно национални 
разпоредби, нотифицирани от Република Австрия съгласно чл. 95(4) от ДЕО по 
отношение на максимално допустимото съдържание на кадмий в торове 
2002/398/EC: Решение на Комисията oт 28 май 2002 г. относно национални 
разпоредби, нотифицирани от Република Финландия съгласно чл. 95(4) от ДЕО 
по отношение на максимално допустимото съдържание на кадмий в торове 
2002/399/EC: Решение на Комисията oт 24 май 2002 г. относно национални 
разпоредби, нотифицирани от Кралство Швеция съгласно чл. 95(4) от ДЕО по 
отношение на максимално допустимото съдържание на кадмий в торове 
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Регламент на Комисията (EC) No 77/2002 oт 17 януари 2002 г. изменящ 
Приложения I и III на Регламент на Съвета (EEC) No 2377/90 определящ 
Общностна процедура за определяне на максимално допустими остатъчни 
количества от ветеринарномедицински продукти в храни от животински 
произход  
Регламент на Комисията (EC) No 868/2002 oт 24 май 2002 г. изменящ 
Приложения I и II на Регламент на Съвета (EEC) No 2377/90 определящ 
Общностна процедура за определяне на максимално допустими остатъчни 
количества от ветеринарномедицински продукти в храни от животински 
произход 
Регламент на Комисията (EC) No 869/2002 oт 24 май 2002 г. изменящ 
Приложения I, II и III на Регламент на Съвета (EEC) No 2377/90 определящ 
Общностна процедура за определяне на максимално допустими остатъчни 
количества от ветеринарномедицински продукти в храни от животински 
произход 
Двадесет и шеста Директива на Комисията 2002/34/EC oт 15 април 2002 г. 
адаптираща към техническия прогрес Приложения II, III и VII на Директива на 
Съвета 76/768/EEC за хармонизиране на законодателството на страните-
членки, свързано с козметичните продукти  
Директива 2001/104/EC на Европейския парламент и на Съвета от 7 декември 
2001 г. изменяща Директива на Съвета 93/42/EEC за медицинските изделия 
2002/65/EC: Решение на Комисията oт 25 януари 2002 г. относно национални 
разпоредби за HIV тестовете, нотифицирани съгласно чл. 95(4) от ДЕО от 
Обединеното Кралство, по отношение на Директива 98/79/EC за медицинските 
изделия за in vitro диагностика 
2002/364/EC: Решение на Комисията oт 7 май 2002 г. за общи технически 
спецификации за медицинските изделия за in vitro диагностика 
2002/359/EC: Решение на Комисията oт 13 май 2002 г. за процедурата за 
призанване на съответствието на строителните продукти в контакт с вода, 
предназначена за питейни нужди, съгласно чл. 20(2) на Директива на Съвета 
89/106/EEC 
2002/205/EC: Решение на Комисията oт 4 март 2002 г. по молба на Австрия за 
определяне на специален режим, съгласно чл. 3 на Директива 93/38/EEC 
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