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Брюксел, 22 януари 2018 г. 

Rev1 

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА 

ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРОДУКТИ
1
 

 
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си 

да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. 

Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне
2
 не бъде 

определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще 

престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 

00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. („датата на оттегляне“)
3
. 

Тогава Обединеното кралство ще стане „трета държава“
4
. 

 

Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните 

органи, но и частноправните субекти. 
 

С оглед на значителната неопределеност, по-специално по отношение на 
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на всички 
заинтересовани страни, и особено на икономическите оператори, се напомнят 
правните последици, които трябва да се имат предвид, когато Обединеното 
кралство стане трета държава

5
. 

 

При спазване на всички преходни разпоредби, които може да бъдат предвидени в 

евентуалното споразумение за оттегляне, считано от датата на оттеглянето 

правилата на Съюза в областта на нехранителните и неселскостопанските 

продукти, независимо дали са за употреба от потребители или специалисти 

(наричани по-долу „законодателството на Съюза в областта на продуктите“), 

повече няма да се прилагат за Обединеното кралство. Това има конкретни 

последици, представени по-долу, за продуктите, пускани на пазара на ЕС-27
6
 от 

                                                            
1  Вж. приложението за подробен списък на правните актове на Съюза за продукти. 
2  Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за 

оттегляне. 
3  Освен това в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 

Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че 

Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата. 
4  Трета държава е държава, която не е членка на ЕС. 
5  За стоки, пуснати на пазара на ЕС преди датата на оттегляне, ЕС се стреми да договори 

решения с Обединеното кралство в рамките на споразумението за оттегляне. Основните 

принципи в позицията на ЕС относно стоките, пуснати на пазара съгласно правото на Съюза 

преди датата на оттегляне, можете да намерите тук: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law- 

withdrawal-date_en. 
6  Понятието „пускане на пазара“ се отнася за всеки отделен продукт, а не за видове продукти, 

без оглед дали е произведен като отделна единица или серийно. За повече информация за това 

понятие, вижте глава 2 от Известие на Комисията 2016/C 272/01 „Синьо ръководство за 

прилагането на правилата на ЕС за продуктите от 2016 г.“, ОВ C 272, 26.7.2016 г., стр. 1 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en
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датата на оттегляне нататък
7
. Примерен списък на законодателството на Съюза 

в областта на продуктите, за което се прилага настоящото известие, можете да 

намерите в приложението
8
. 

 

Настоящото известие следва да се чете в съчетание с другите допълнителни и по-

конкретни известия относно правните последици от оттеглянето на Обединеното 

кралство, които може да бъдат публикувани по отношение на някой от актовете 

на Съюза, изброени в приложението. 

 

1. ПОСЛЕДИЦИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

 

Съгласно законодателството на Съюза в областта на продуктите, вносителят е 

икономическият оператор
9
, установен в Съюза, който пуска продукт от трета 

държава на пазара на Съюза. Считано от датата на оттегляне, производителите и 

вносителите, установени в Обединеното кралство, вече няма да се считат за 

икономически оператори, установени в Съюза. Вследствие от това 

икономическите оператори, установени в ЕС-27, които преди датата на оттегляне 

са били считани за дистрибутори от Съюза, ще станат вносители за целите на 

законодателството на Съюза в областта на продуктите по отношение на продукти 

от трета държава, които този икономически оператор пуска на пазара на ЕС-27, 

считано от датата на оттегляне. Тези оператори ще трябва да отговарят на 

специфичните задължения на вносителите, които са различни от тези на 

дистрибуторите
10

. 

Понастоящем в законодателството на Съюза в областта на продуктите 

производителите не се задължават да определят упълномощен представител
11

. 

Въпреки това, ако производителят е решил да определи упълномощен 

представител, приложимото законодателство изисква той да бъде установен в 

                                                                                                                                                                                   
(наричано по-долу „Синьото ръководство“). 

7  Настоящото известие не се отнася до пускането на стоки на пазара на Обединеното кралство, 

считано от датата на оттегляне. 
8  Някои елементи, като например понятието за пускане и предоставяне на пазара и 

определенията за икономически оператори, обикновено присъстват в различни актове от 

законодателството на Съюза в областта на продуктите, независимо от средствата за 

хармонизиране, избрани от законодателя. Освен тези общи елементи в законодателството на 

Съюза, базирано на т.нар. „Нов подход“, се споделя и същият подход към техническата 

хармонизация, като се определят общи изисквания („съществени изисквания“, изразени под 

формата на изисквания за ефективност или цели, които трябва да бъдат постигнати) за 

начина, по който даден продукт трябва да бъде проектиран и произведен, за да се постигне 

необходимото равнище на защита на здравето, безопасността или околната среда например, 

както и процедурата за оценка на съответствието, която се избира измежду общ набор от 

модули, които трябва да се следват, за да се демонстрира съответствието с изискванията. За 

повече информация по този въпрос, моля, вижте „Синьото ръководство“. 
9  В законодателството на Съюза в областта на продуктите определението за икономически 

оператори включва производителите, вносителите, дистрибуторите и упълномощените 

представители. 
10  Вж. глава 3 от „Синьото ръководство“. 
11  В предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на 

Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане 

(COM(2017) 795 final от 19.12.2017 г.: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976) се 

предвижда задължение за определяне на установено в Съюза лице, отговорно за 

информацията за съответствието по отношение на всички продукти, които са предмет на 

законодателството на Съюза за хармонизация, посочени в приложението към предложения 

Регламент. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976
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Съюза. Освен това в специфични актове от законодателството на Съюза има 

задължение да се определи упълномощен представител (напр. в 

законодателството на Съюза в областта на медицинските изделия
12

, 

транспортируемото оборудване под налягане
13

 или морското оборудване
14

) или 

отговорно лице (козметични продукти
15

), установени в Съюза. 

Считано от датата на оттегляне, упълномощените представители или отговорните 

лица, установени в Обединеното кралство, няма да бъдат признавани за 

упълномощени представители или отговорни лица за целите на приложимото 

законодателство на Съюза в областта на продуктите. Поради тази причина, 

съветваме производителите да предприемат необходимите мерки, за да 

гарантират, че, считано от датата на оттегляне, техните упълномощени 

представители или отговорни лица са установени в ЕС-27. 

 

2. ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И 

НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ 

 

В някои продуктови области в законодателството на Съюза се изисква намесата 

на квалифицирано трето лице, познато като „нотифициран орган“, в процедурата 

за оценка на съответствието. 
 

В законодателството на Съюза в областта на продуктите се изисква 

нотифицираните органи да са установени в държава членка и да бъдат избрани от 

нотифициращ орган от държава членка за изпълняване на задачите по оценка на 

съответствието, посочени в съответния акт от законодателството на Съюза в 

областта на продуктите. Следователно, считано от датата на оттегляне, 

нотифицираните органи от Обединеното кралство ще изгубят своя статут на 

нотифицирани органи от Съюза и ще бъдат премахнати от информационната 

система на Комисията относно нотифицираните органи (база данни NANDO
16

). 

Вследствие от това, считано от датата на оттегляне, органите от Обединеното 

кралство няма да бъдат в състояние да извършват задачи по оценяване на 

съответствието съгласно законодателството на Съюза в областта на продуктите. 
 

Когато в приложимата процедура за оценяване на съответствието се изисква или 

предвижда възможност за намеса на трета страна, за продуктите, пускани на 

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

(ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1), член 10a от Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20  юли 

1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните 

имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17) (и двете директиви 

предстои да бъдат заменени на 26 май 2020 г. с Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия (ОВ L 117, 5.5.2017 г., 

стр. 1), в който съответната разпоредба е в член 11) и член 10 от Директива 98/79/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните 

медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1) (която предстои да бъде заменена 

на 26 май 2022 г. с Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 

2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика  (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176), в 

който съответната разпоредба е в член 11). 
13  Член 5 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. 

относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 

84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1). 
14  Член 13 от Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно морското оборудване (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146). 
15  Членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 

ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59). 
16  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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пазара, считано от датата на оттегляне, ще се изисква сертификат, издаден от 

орган, признат за нотифициран орган от Съюза в момента на пускането на 

съответния продукт на пазара. 
 

На икономическите оператори се препоръчва да предприемат необходимите 

мерки, за да гарантират, че когато приложимите процедури за оценяване на 

съответствието изискват намесата на нотифициран орган, те ще притежават 

сертификати, издадени от нотифициран орган от ЕС-27, доказващи 

съответствието на техните продукти, пускани на пазара от датата на оттегляне 

нататък. 
 

Икономическите оператори, които притежават сертификати, издадени от 

нотифициран орган от Обединеното кралство преди датата на оттегляне, и 

планират да продължат да предлагат съответния продукт на пазара на ЕС-27 след 

датата на оттегляне, следва да кандидатстват за нов сертификат, издаден от 

нотифициран орган от ЕС-27, или да уредят прехвърляне — въз основа на 

договорно споразумение между производителя, нотифицирания орган от 

Обединеното кралство и нотифицирания орган от ЕС-27 — на досието и на 

съответния сертификат от нотифицирания орган от Обединеното кралство към 

нотифициран орган от ЕС-27, който след това ще поеме отговорността за този 

сертификат. Тази отговорност зависи от конкретната процедура за оценка на 

съответствието, която се изисква за въпросния продукт съгласно приложимия 

законодателен акт, посочен в приложението. 

На уеб страниците на Комисията за единния пазар на стоки 

(http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en и http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) 

ще намерите обща информация за законодателството на Съюза за хармонизация, 

приложимо за нехранителни и неселскостопански продукти. Тези страници ще бъдат 

актуализирани с допълнителна информация при необходимост. 

 

 

 

Европейска комисия 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors_en
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Приложение: Примерен списък на законодателството на Съюза в областта на 

продуктите 

 

Настоящото известие се отнася преди всичко до: 
 

• Продукти, попадащи в обхвата на Директива 2001/95/ЕО на Европейския  

парлaмент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на 

продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4) 

• Ограничението за употребата на определени опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване (Директива 2011/65/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението 

за употребата на определени опасни вещества в електрическото и 

електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88) и Директива 

2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ L 197, 24.7.2012 г., 

стр. 38) 

• Батерии и отпадъчни батерии (Директива 2006/66/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори 

и отпадъци от батерии и акумулатори, ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1) 

• Уреди, захранвани с газово гориво (Директива 2009/142/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно газовите уреди, 

ОВ L 330, 16.12.2009 г., 

стр. 10, която предстои да бъде заменена на 21 април 2018 г. с Регламент (ЕС) 

2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно 

уредите, захранвани с газово гориво, ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99) 

• Изисквания за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението 
(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, ОВ L 285, 
31.10.2009 г., стр. 10, и всички регламенти за изпълнение за специфични 
продуктови групи, приети по силата на тази рамкова Директива) 

• Обикновени съдове под налягане (Директива 2014/29/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на 

пазара на обикновените съдове под налягане, ОВ L 96, 26.3.2014 г., стр. 45) 

• Безопасност на играчките (Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки, 

ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1) 

• Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени 

граници на напрежението (Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата 

на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически 

съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 

напрежението, ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357) 

• Машини (Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2006 г. относно машините, ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24) 

• Електромагнитна съвместимост (Директива 2014/30/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки относно електромагнитната 

съвместимост, ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79) 

• Измервателни уреди (Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на 
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държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване, 

ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149) 

• Везни с неавтоматично действие (Директива 2014/31/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на 

везни с неавтоматично действие, ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107) 

• Въжени линии за превоз на хора (Директива 2000/9/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз 

на хора, ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 21, заменена на 21 април 2018 г. с 

Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 

2016 г. относно въжените линии, ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1) 

• Радионавигационно оборудване (Директива 2014/53/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на 

законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на 

пазара на радиосъоръжения, ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62) 

• Медицински изделия и активни имплантируеми медицински изделия 

(Директивa 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските 

изделия, ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр.1, и Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 

20 юли 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-

членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, 

ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17, които предстои да бъдат заменени на 26 май 

2020 г. с Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 

5 април 2017 г, за медицинските изделия, ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр.1, с 

изключение на разпоредбите на Директиви 93/42/ЕИО и 90/385/ЕИО, 

изброени в член 122 от Регламент (ЕС) 2017/745, за които е предвидено да 

бъдат отменени на по-късна дата) 

• Медицински изделия за инвитро диагностика (Директива 98/79/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г, относно 

диагностичните медицински изделия in vitro, ОВ L 331, 7.12.1998 г., която 

предстои да бъде заменена на 26 май 2022 г. с Регламент (ЕС) 2017/746 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г.за медицинските 

изделия за инвитро диагностика, ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176, с 

изключение на разпоредбите на Директива 98/79/ЕО, изброени в член 112 от 

Регламент (ЕС) 2017/746, които ще бъдат отменени на по-късна дата) 

• Козметични продукти (Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти, ОВ L 342, 

22.12.2009 г., стр. 59). 

• Съоръжения под налягане (Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане, 

ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164) 

• Транспортируемо оборудване под налягане (Директива 2010/35/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно 

транспортируемото оборудване под налягане, ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1) 

• Аерозолни опаковки (Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. 

относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с 

аерозолни опаковки, ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40) 

• Асансьори и предпазни устройства за асансьори (Директива 2014/33/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране 

на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и 

предпазни устройства за асансьори, ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251) 

• Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване 
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(Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 

2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично 

ползване, ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90) 

• Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в 

потенциално експлозивна атмосфера (Директива 2014/34/EС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за 

защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, 

ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309) 

• Взривни вещества за граждански цели (Директива 2014/28/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на 

законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на 

взривните вещества за граждански цели, ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1) 

• Строителни продукти (Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти, ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5). 

• Пиротехнически изделия (Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки 

за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия, ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27) 

• Регламент относно етикетирането на гуми (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, ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46). 

• Лични предпазни средства (Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 

1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в 

областта на личните предпазни средства, ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18, 

заменена от 21 април 2018 г. с Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския 

парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства, 

ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51) 

• Морско оборудване (Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване, ОВ L 257, 28.8.2014 г., 

стр. 146) 

• Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите 

(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, 

ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1) 

• Енергийно етикетиране (Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент 

и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно 

етикетиране, ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1, и всички делегирани регламенти за 

специфични продуктови групи, приети по силата на този рамков Регламент и 

приети по силата на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и 

на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху 

етикети и в стандартна информация за продуктите, ОВ L 153, 18.6.2010 г., 

стр. 1, предшественик на Регламент (ЕС) 2017/1369) 

• Регламент за наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях 

етикетиране и маркиране на текстилните продукти (Регламент (ЕС) 

№ 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. 

относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях 

етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния 

влакнест състав, ОВ L 272, 18.10.2011 г., стр. 1) 
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• Директива относно етикетирането на материалите, използвани в основните 

компоненти на обувките (Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови 

и административни разпоредби на държавите-членки в областта на 

етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на 

обувките, предназначени за продажба на потребителите, ОВ L 100, 

19.4.1994 г., стр. 37) 

• Метрология (Директива 2011/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

9 март 2011 г. за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 

74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в 

областта на метрологията (преходен период до 2025 г.), ОВ L 71, 18.3.2011 г., 

стр. 1) 

• Бутилки, използвани като измервателни съдове (Директива 75/107/ЕИО на 

Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на 

държавите-членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни 

съдове, ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14) 

• Определяне на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки 
(Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване 
на законодателствата на държавите-членки относно определянето на теглото 
и обема на някои продукти в готови опаковки, ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1) 

• Бойлери за топла вода с течно или газово гориво (Директива 92/42/ЕИОна 

Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови 
бойлери за топла вода с течно или газово гориво, ОВ L 167, 22.6.1992 г., 
стp. 17; Директивата е отменена с Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията 
от 2 август 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 
отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници, с изключение 
на член 7, параграф 2, член 8 и приложения III—V от нея, ОВ L 239, 6.9.2013 

г., стр. 136) 

• Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на 

Европейския съюз (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, ОВ L 191, 18.7.2008 г., 

стр. 1, която предстои да бъде заменена на 16 юни 2020 г. с Директива (ЕС) 

2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно 

оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на 

Европейския съюз, ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44) 

• Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване 

(Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на 

Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние 

и нейните технически елементи, ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 11) 

• Тахографи в автомобилния транспорт (Регламент (ЕС) № 165/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите 
в автомобилния транспорт, ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1). 

• Оперативна съвместимост на европейската мрежа за управление на 

въздушното движение (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, ОВ L 96, 

31.3.2004 г., стр. 26). 


