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ANNEXES 1 to 2 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ 

(Цел четири от Съобщението на Комисията от 11 февруари 2003 г. относно 
актуализиране и опростяване на достиженията на правото на Съюза [COM(2003) 

71 окончателен) 

за официално признаване на неактуалността на някои правни актове на Съюза в 
областта на селското стопанство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(Система за счетоводна информация и земеделска статистика) 

1251/2002: Регламент (ЕО) № 1251/2002 на Комисията от 11 юли 2002 година за 
дерогиране от Регламент (ЕИО) № 1915/83 за някои подробни правила за прилагане 
относно воденето на сметки с цел определяне на доходите на земеделските стопанства 
(OВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 9)  
Неактуален поради временния си характер, отнасящ се до 2000 и 2001 счетоводна 
година 

803/2006: Регламент (ЕО) № 803/2006 на Комисията от 30 май 2006 година за 
дерогиране от Регламент (ЕИО) № 1915/83 за някои подробни правила за прилагане 
относно воденето на сметки с цел определяне на доходите на земеделските стопанства 
(OВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 18) 
Неактуален поради временния си характер, отнасящ се до 2005 счетоводна година 

635/2007: Регламент (ЕО) № 635/2007 на Комисията от 7 юни 2007 година за дерогация 
през отчетната 2006 г. от Регламент (ЕИО) № 1915/83 по отношение на срока за 
изпращането на земеделските статистически отчети 
(OВ L 146, 8.6.2007 г., стр. 17) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер, отнасящ се до 2006 счетоводна 
година 

1264/2008: Регламент (ЕО) № 1264/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за 
определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет за 
счетоводната 2009 г. на Системата за земеделска счетоводна информация 
(OВ L 338, 17.12.2008 г., стр. 31) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер, отнасящ се до 2009 и 2010 
счетоводна година 

224/2011: Регламент (ЕС) № 224/2011 на Комисията от 7 март 2011 година за 
определяне на фиксирано възнаграждение за земеделските статистически отчети от 
счетоводната 2011 година на Системата за земеделска счетоводна информация 
(OВ L 61, 8.3.2011 г., стр. 1) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер, отнасящ се до 2011 счетоводна 
година 

(Говеждо и телешко месо) 

1865/1988: Регламент (ЕИО) № 1865/88 на Комисията от 30 юни 1988 година за 
суспендиране на митата в търговията с говеждо и телешко месо между Испания и 
Общността в състава ѝ към 31 декември 1985 година 
(OВ L 166, 1.7.1988 г., стр. 26) 
Неактуален, тъй като митата са премахнати 

716/1996: Регламент (ЕО) № 716/96 на Комисията от 19 април 1996 година за приемане 
на извънредни мерки за подпомагане на пазара на говеждо и телешко месо в 
Обединеното кралство 
(OВ L 99, 20.4.1996 г., стр. 14) 
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Неактуален, тъй като се отнася до плащания за животни, закупени до 31 декември 
2008 година 

2673/2000: Регламент (ЕО) № 2673/2000 на Комисията от 6 декември 2000 година за 
определяне на подробни правила за прилагане на тарифната квота за говеждо и 
телешко месо, предвидена в Регламент (ЕО) № 2475/2000 на Съвета за Република 
Словения 
(OВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 19) 
Неактуален, тъй като Словения е държава членка от май 2004 година 

1642/2001: Регламент (ЕО) № 1642/2001 на Комисията от 10 август 2001 година за 
определяне на извънредни мерки на пазарите на говеждо и телешко месо под формата 
на помощ за частно складиране 
(OВ L 217, 11.8.2001 г., стр. 5) 
Неактуален, тъй като частното складиране, за което се отнася, се е прилагало до 
септември 2001 година 

492/2002: Регламент (ЕО) № 492/2002 на Комисията от 19 март 2002 година за 
дерогиране от Регламент (ЕО) № 562/2000 относно определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изкупуването 
при публична интервенция в сектора на говеждото и телешкото месо и за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1627/89 относно изкупуване на говеждо и телешко месо чрез търг 
(OВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 4) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие 

140/2003: Регламент (ЕО) № 140/2003 на Комисията от 27 януари 2003 година за 
определяне на процента на количествата, до който могат да бъдат допуснати 
заявленията за лицензии за внос, подадени през януари 2003 година за тарифните квоти 
за говеждо и телешко месо, предвидени в Регламент (ЕО) № 1279/98 за Република 
Полша, Република Унгария, Чешката република, Словакия, България и Румъния 
(OВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 6) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие 

2341/2003: Регламент (ЕО) № 2341/2003 на Комисията от 29 декември 2003 година 
относно дерогиране от Регламент (ЕО) № 780/2003 по отношение на тарифна подквота 
за замразено говеждо и телешко месо, включено в код по КН 0202, и за продуктите, 
включени в код по КН 0206 29 91 
(OВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 33) 
Неактуален, тъй като дерогацията се е прилагала до май 2004 година 

711/2004: Регламент (ЕО) № 711/2004 на Комисията от 16 април 2004 година за 
определяне на преходни мерки по отношение на заявленията за лицензии за внос 
съгласно Регламент (ЕО) № 780/2003 относно откриване и управление на тарифна квота 
за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, 
включени в код по КН 0206 29 91, поради присъединяването на Чешката република, 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към 
Европейския съюз 
(OВ L 111, 17.4.2004 г., стр. 24) 
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Неактуален, тъй като е с временен характер като преходна мярка за присъединяването 
на нови държави членки 

1214/2004: Регламент (ЕО) № 1214/2004 на Комисията от 30 юни 2004 година за 
дерогиране от Регламент (ЕО) № 2424/1999 за определяне на подробни правила за 
прилагането на тарифна квота за внос на сушено и обезкостено говеждо месо, 
предвидена в Регламент (ЕО) № 2249/1999 на Съвета 
(OВ L 232, 1.7.2004 г., стр. 19) 
Неактуален поради временното действие на дерогацията 

2008/2006: Регламент (ЕО) № 2008/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за 
определяне за 2007 г. на подробните правила за прилагането на тарифни квоти за 
продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, 
бивша югославска република Македония, Сърбия, Черна гора и Косово 
(OВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 105) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, приложим за 2007 година 

869/2007: Регламент (ЕО) № 869/2007 на Комисията от 23 юли 2007 година за 
освобождаването на гаранции, свързани с правата за внос в рамките на някои тарифни 
квоти за внос в сектора на говеждото и телешкото месо във връзка с присъединяването 
на България и Румъния към Европейския съюз 
(OВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 19) 
Неактуален, тъй като е с временен характер като преходна мярка за присъединяването 
на нови държави членки 

313/2008: Регламент (ЕО) № 313/2008 на Комисията от 3 април 2008 година за 
дерогация от Регламент (ЕО) № 1445/95 във връзка с изискванията за внос на говеждо 
месо от Бразилия 
(OВ L 93, 4.4.2008 г., стр. 11) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие 

835/2008: Регламент (ЕО) № 835/2008 на Комисията от 22 август 2008 година относно 
освобождаването на гаранции по отношение на някои тарифни квоти за внос в сектора 
на говеждото месо 
(OВ L 225, 23.8.2008 г., стр. 6) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие 

94/2009: Регламент (ЕО) № 94/2009 на Комисията от 30 януари 2009 година за 
приемане на временна изключителна мярка за подпомагане на пазара на свинско и 
говеждо месо под формата на схема за отстраняване в Ирландия 
(OВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 41) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие, приложим само за 2009 година 

314/2009: Регламент (ЕО) № 314/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за 
приемане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара на свинско и 
говеждо месо под формата на схема за отстраняване в част от Обединеното кралство 
(OВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 26) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие, приложим само за 2009 година 
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2010/323/ЕС: Решение на Комисията от 10 юни 2010 година за предоставяне на 
дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статистиката за селскостопанските животни и месото 
по отношение на България и Германия (нотифицирано под номер C(2010) 3617).  
(OВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 15) 
Неактуално поради временното прилагане на дерогациите 

(Зърнени култури) 

245/2008: Регламент (ЕО) № 245/2008 на Комисията от 17 март 2008 година за 
дерогация от Регламент (ЕО) № 1249/96 относно правилата за прилагане на 
Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на 
зърнените култури 
(OВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 62) 
Неактуален, тъй като дерогацията е била свързана с Регламент (ЕО) № 1/2008, който се 
е прилагал за 2007/2008 пазарна година 

731/2008: Регламент (ЕО) № 731/2008 на Комисията от 28 юли 2008 година относно 
дерогация от Регламент (ЕО) № 1249/96 във връзка с изискваното допълнително 
обезпечение при вноса на мека пшеница с високо качество 
(OВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 10) 
Неактуален, тъй като дерогацията е била свързана с Регламент (ЕО) № 608/2008, който 
се е прилагал за 2008/2009 пазарна година  

560/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 560/2011 на Комисията от 10 юни 
2011 година за закриване на продажбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1017/2010 за 
откриване на продажба на вътрешния пазар на зърнени култури, държани от 
интервенционните агенции на държавите-членки 
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 22) 
Неактуален, тъй като прекратява мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 1017/2010 

(Директни плащания) 

118/2005: Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година за 
изменение на приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета и за 
определяне на бюджетните тавани за частично или факултативно прилагане на схемата 
за единно плащане и за годишните финансови пакети при схемата за единно плащане, 
предвидена от настоящия регламент 
(OВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15) 
Неактуален, тъй като Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. 
относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на 
земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) 
№ 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, 
(EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 е отменен 
с Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи 
правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за 
изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за 



 

6 

 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и тъй като е с временен характер, отнасящ се до 
2005 година 

1418/2005: Регламент (ЕО) № 1418/2005 на Комисията от 29 август 2005 година за 
дерогация от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на началото на 
срока за определени плащания 
(OВ L 224, 30.8.2005 г., стр. 3) 
Неактуален, тъй като се отнася само до 2005 година 

1954/2005: Регламент (ЕО) № 1954/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за 
прилагането на системата за взаимно съответствие, модулация и комплексно 
администриране и контрол, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на 
Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане 
на земеделските стопани и произтичащи от Регламент (ЕО) № 1782/2003 във връзка с 
изплащането на помощи 
(OВ L 314, 30.11.2005 г., стр. 10) 
Неактуален, тъй като Регламент (ЕО) № 796/2004 е отменен с Регламент (ЕО) 
№ 1122/2009, а автономните разпоредби в член 2 се отнасят само до 2005 година 

1117/2006: Регламент (ЕО) № 1117/2006 на Комисията от 20 юли 2006 година относно 
изплащането на премията за клане и допълнителните плащания в рамките на 
ветеринарните мерки, разпореждащи клането на животни в Нидерландия 
(OВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 9) 
Неактуален, тъй като се отнася до периода преди октомври 2006 година 

1187/2006: Регламент (ЕО) № 1187/2006 на Комисията от 3 август 2006 година за 
дерогиране от Регламент (ЕО) № 796/2004 по отношение на прилагането на член 21 от 
посочения регламент в някои държави членки 
(OВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 14) 
Неактуален, тъй като Регламент (ЕО) № 796/2004 е отменен с Регламент (ЕО) 
№ 1122/2009 и тъй като е с временен характер, отнасящ се до 2006 година 

691/2009: Регламент (ЕО) № 691/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година относно 
извършване на авансови плащания от 16 октомври 2009 г. във връзка с премията за 
млечни продукти и допълнителното плащане, плащането на площ за полски култури, 
преките плащания във връзка с мерки по програмите POSEI и програмите за Егейските 
острови, схемата за единно плащане, специфичното плащане за култура — ориз, 
премията за протеинови култури, премиите за овче месо и козе месо, плащанията за 
говеждо и телешко месо и схемата за единни плащания на площ 
(OВ L 199, 31.7.2009 г., стр. 7) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до 2009 година 

780/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 780/2011 на Комисията от 4 август 
2011 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 
по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни 
заявления за 2011 г. за континентална Португалия 
(OВ L 202, 5.8.2011 г., стр. 34) 
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Неактуален, тъй като въвежда дерогации, предназначени само за 2011 година на 
подаване на заявления 

645/2012: Регламент за изпълнение (ЕС) № 645/2012 на Комисията от 16 юли 
2012 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 
по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни 
заявления за 2012 г. за континентална Португалия и островите Мадейра 
(OВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 26) 
Неактуален, тъй като въвежда дерогации, предназначени само за 2012 година на 
подаване на заявления 

(Сух фураж) 

707/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 707/2011 на Комисията от 20 юли 
2011 година за определяне на окончателния размер на помощта за сух фураж за 
пазарната 2010/2011 година 
(OВ L 190, 21.7.2011 г., стр. 54) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до годините 2010/2011 

(ЕФГЗ/ЕЗФРСР) 

1011/2009: Регламент (ЕО) № 1011/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за 
определяне на коефициентите на обезценяване, приложими за счетоводната 
2010 година при закупуването на селскостопански продукти при интервенция 
(OВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 42) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до счетоводната 2010 година 

1012/2009: Регламент (ЕО) № 1012/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за 
определяне на лихвените проценти за отчетната 2010 година на ЕФГЗ, които да се 
прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 
обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите 
(OВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 44) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до отчетната 2010 година на 
ЕФГЗ 

974/2010: Регламент (ЕС) № 974/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за 
определяне на лихвените проценти за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, които да се 
прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 
обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите 
(OВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 9) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до отчетната 2011 година на 
ЕФГЗ 

C(2005)3752: Решение на Комисията от 12 октомври 2005 година за определяне на 
фиксираните суми, които да се използват за финансиране на материални операции, 
произтичащи от обществените запаси от селскостопански продукти, в рамките на 
счетоводната 2006 година.  
(Непубликувано в ОВ) 
Неактуално, тъй като е с временен характер, отнасящ се до счетоводната 2006 година 
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C(2006)4095: Решение на Комисията от 13 октомври 2006 година за определяне на 
фиксираните суми, които да се използват за финансиране на материални операции, 
произтичащи от обществените запаси от селскостопански продукти, в рамките на 
счетоводната 2007 година  
(Непубликувано в ОВ) 
Неактуално, тъй като е с временен характер, отнасящ се до счетоводната 2007 година 

C(2007)3823: Решение на Комисията от 13/VІІІ/2007 г. относно определяне на 
фиксираните суми, които да се използват за финансиране на материални операции, 
произтичащи от обществените запаси от селскостопански продукти, в рамките на 
счетоводната 2008 година  
(Непубликувано в ОВ)  
Неактуално, тъй като е с временен характер, отнасящ се до счетоводната 2008 година 

C(2008)5042: Решение на Комисията от 18 септември 2008 година за определяне на 
фиксираните суми, които да се използват за финансиране на материални операции, 
произтичащи от обществените запаси от селскостопански продукти, в рамките на 
счетоводната 2009 година  
(Непубликувано в ОВ) 
Неактуално, тъй като е с временен характер, отнасящ се до счетоводната 2009 година 

2010/176/ЕС: Решение на Комисията от 19 март 2010 година за изтегляне напред на 
датата на плащане на втория транш от помощта за преструктуриране, отпусната за 
пазарната 2009/2010 година съгласно Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1710) 
(OВ L 77, 24.3.2010 г., стр. 54) 
Неактуално, тъй като е с временен характер, отнасящ се до пазарната 2009/2010 година 

2011/379/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 27 юни 2011 година относно 
месечните плащания на ЕФГЗ на разходите, направени от разплащателните агенции на 
държавите-членки за май 2011 г. (нотифицирано под номер C(2011) 4497) 
(OВ L 168, 28.6.2011 г., стр. 17) 
Неактуално, тъй като е приложимо само за май 2011 година 

(Яйца, птиче месо и мед) 

2059/1996: Регламент (ЕО) № 2059/96 на Комисията от 28 октомври 1996 година за 
отлагане на прилагането в Швеция на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно 
определени стандарти за търговията с яйца 
(OВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 11) 
Неактуален, тъй като актът е с преходен характер, свързан с присъединяването на 
Швеция към ЕС, и Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно 
определени стандарти за търговията с яйца е отменен 

337/2012: Регламент за изпълнение (ЕС) № 337/2012 на Комисията от 19 април 
2012 година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, 
за които са подадени заявления през първите седем дни на месец април 2012 г. в 
рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето 
месо 
(OВ L 108, 20.4.2012 г., стр. 13) 
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Неактуален, тъй като актът е с временен характер (отнася се до заявления за лицензии 
за някои минали дати – април 2012 г.) 

(Лен и коноп) 

1140/2010: Регламент (ЕС) № 1140/2010 на Комисията от 7 декември 2010 година за 
разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5000 тона 
къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества за 
пазарната 2010—2011 година 
(OВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 9) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се само до пазарната 2010—
2011 година 

1266/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 1266/2011 на Комисията от 6 декември 
2011 година за разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 
5000 тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални 
количества за пазарната 2011/2012 година 
(OВ L 324, 7.12.2011 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се само до пазарната 
2011/2012 година 

(Плодове и зеленчуци) 

2111/2003: Регламент (ЕО) № 2111/2003 на Комисията от 1 декември 2003 година 
относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2202/96 на 
Съвета относно въвеждане на режим на Общността за предоставяне на помощи на 
производителите на някои цитрусови плодове. 
(OВ L 317, 2.12.2003 г., стр. 5) 
Неактуален, тъй като се отнася до схема за помощ, приключила през 2012 година 

211/2006: Регламент (ЕО) № 211/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за 
дерогиране от Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните 
фондове, оперативните програми и финансовата помощ. 
(OВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 36) 
Неактуален поради временния характер, отнасящ се до 2006 година 

585/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 585/2011 на Комисията от 17 юни 
2011 година за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора 
на плодовете и зеленчуците. 
(OВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 71) 
Неактуален поради временния характер (кризата с E. coli) 

688/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2011 на Комисията от 18 юли 
2011 година за дерогация за 2011 г. от Регламент (ЕО) № 501/2008 чрез установяване на 
допълнителен график за представяне и подбор на програми за информиране и 
насърчаване в сектора на пресните плодове и зеленчуци на вътрешния пазар и в трети 
страни. 
(OВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 6) 
Неактуален поради временния характер, отнасящ се само до 2011 година 
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769/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 769/2011 на Комисията от 2 август 
2011 година за определяне на коефициент на разпределение за временната извънредна 
мярка на Съюза за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците. 
(OВ L 200, 3.8.2011 г., стр. 18) 
Неактуален, тъй като се отнася до подпомагане, което е с временен характер (кризата с 
E. coli) 

1764/86: Регламент (ЕИО) № 1764/86 на Комисията от 27 май 1986 година за 
определяне на минималните изисквания за качество на продуктите от преработени 
домати съгласно режима за производствена помощ. 
(OВ L 153, 7.6.1986 г., стр. 1) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие, тъй като подпомагането за 
домати за преработка беше премахнато с Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета 

2320/89: Регламент (ЕИО) № 2320/89 на Комисията от 28 юли 1989 година относно 
определяне на минималните изисквания за качество на праскови за сироп и/или 
праскови за натурален плодов сок съгласно режима на производствени помощи. 
(Заглавието е заменено с Регламент (ЕО) № 996/2001) 
(OВ L 220, 29.7.1989 г., стр. 54) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие, тъй като срокът на действие на 
преходните правила изтече до 31 декември 2012 година 

1573/1999: Регламент (ЕО) № 1573/1999 на Комисията от 19 юли 1999 година относно 
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета 
по отношение на характеристиките на сушените смокини, ползващи се от режима на 
производствена помощ. 
(OВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 27) 
Неактуален поради изчерпване на правното действие 

1621/1999: Регламент (ЕО) № 1621/1999 на Комисията от 22 юли 1999 година относно 
установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на 
Съвета по отношение помощта за отглеждане на грозде за производство на някои 
сортове сушено грозде. 
(OВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 21) 
Неактуален, тъй като подпомагането за сушено грозде беше премахнато с 
Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета 

1666/1999: Регламент (ЕО) № 1666/1999 на Комисията от 28 юли 1999 година относно 
установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на 
Съвета по отношение на минималните пазарни характеристики на определени сортове 
сушено грозде. 
(OВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 32) 
Неактуален, тъй като подпомагането за сушено грозде беше премахнато с 
Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета 

1535/2003: Регламент (ЕО) № 1535/2003 на Комисията от 29 август 2003 година за 
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета 
по отношение режима на помощи за продукти от преработени от плодове и зеленчуци. 
(OВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 14) 
Неактуален, тъй като се отнася до помощ, която е била приложима до края на пазарната 
2007/2008 година 
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1559/2006: Регламент (ЕО) № 1559/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година за 
определяне на минимални изисквания за качество на крушите Williams и Rocha в сироп 
и/или натурален плодов сок в рамките на режима от помощи за производството. 
(OВ L 288, 19.10.2006 г., стр. 22) 
Неактуален, тъй като Регламент (ЕО) № 2201/96 (правното основание за всички 
помощи за преработени продукти) беше отменен с Регламент (ЕО) № 361/2008, а в 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 вече не се предвижда такава помощ 

1213/2007: Регламент (ЕО) № 1213/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за 
намаляване, за пазарната 2007/2008 година, на размера на помощите, отпуснати на 
производители на някои цитрусови култури вследствие надхвърляне на праговете за 
преработка в някои държави-членки. 
(OВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 9) 
Неактуален, тъй като се отнася до пазарната 2007/2008 година 

124/2008: Регламент (ЕО) № 124/2008 на Комисията от 12 февруари 2008 година за 
дерогация от Регламент (ЕО) № 1535/2003 във връзка с доставката на круши за пазарна 
година 2007/2008. 
(OВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като се отнася до пазарната 2007/2008 година 

518/2008: Регламент (ЕО) № 518/2008 на Комисията от 10 юни 2008 година за 
определяне за пазарната 2007/2008 година на помощта за складиране на непреработено 
сушено грозде и непреработени сушени смокини. 
(OВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 26) 
Неактуален, тъй като се отнася до пазарната 2007/2008 година 

832/97: Регламент (ЕО) № 832/97 на Комисията от 7 май 1997 година за установяване 
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2275/96 на Съвета за 
въвеждане на специфични мерки за живи растения и цветарски продукти. 
(OВ L 119, 8.5.1997 г., стр. 17) 
Неактуален, тъй като схемата вече е обхваната от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и 
Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията 

(Информиране и насърчаване) 

688/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2011 на Комисията от 18 юли 
2011 година за дерогация за 2011 г. от Регламент (ЕО) № 501/2008 чрез установяване на 
допълнителен график за представяне и подбор на програми за информиране и 
насърчаване в сектора на пресните плодове и зеленчуци на вътрешния пазар и в трети 
страни 
(OВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 6) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, валиден за 2011 година 

(Мляко) 

1068/2000: Регламент (ЕО) № 1068/2000 на Комисията от 19 май 2000 година за 
определяне на подробни правила за предоставяне на помощ за частно складиране на 
дълготрайни сирена 
(OВ L 119, 20.5.2000 г., стр. 11) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер (прилагане през 2000/2001 година) 
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550/2002: Регламент (ЕО) № 550/2002 на Комисията от 27 март 2002 година за 
определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, 
подадени през март 2002 година за сирена с произход от Южна Африка в рамките на 
тарифна квота, открита с Регламент (ЕО) № 2535/2001 
(OВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 15) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер (прилагане през 2002 година) 

733/2009: Регламент (ЕО) № 733/2009 на Комисията от 11 август 2009 година за 
приемане на спешни мерки за пазара на мляко и млечни продукти под формата на 
откриване на изкупуването на масло и обезмаслено мляко на прах чрез тръжна 
процедура за периода от 1 септември 2009 година до 30 ноември 2009 година 
(OВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 5) 
Неактуален, тъй като актът е с временен характер (прилагане през 2009 година) 

446/2010: Регламент (ЕС) № 446/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за откриване 
на продажбата на масло чрез тръжна процедура 
(OВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 17) 
Неактуален акт, тъй като откритата с него продажба е закрита с Регламент (ЕС) 
№ 967/2010 на Комисията от 27 октомври 2010 г. за закриване на продажбата, 
предвидена в Регламент (ЕС) № 446/2010 за откриване на продажбата на масло чрез 
тръжна процедура 

967/2010: Регламент (ЕС) № 967/2010 на Комисията от 27 октомври 2010 година за 
закриване на продажбата, предвидена в Регламент (ЕС) № 446/2010 за откриване на 
продажбата на масло чрез тръжна процедура 
(OВ L 282, 28.10.2010 г., стр. 33) 
Неактуален, тъй като с него се закрива продажбата, открита с Регламент (ЕС) 
№ 446/2010 на Комисията от 21 май 2010 г. за откриване на продажбата на масло чрез 
тръжна процедура 

561/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 561/2011 на Комисията от 10 юни 
2011 година за закриване на продажбата, предвидена в Регламент (ЕС) № 447/2010 за 
обявяване продажбата на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжна процедура 
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 23) 
Неактуален, тъй като с него се закрива продажбата, открита с Регламент (ЕС) 
№ 447/2010 на Комисията от 21 май 2010 г. за обявяване продажбата на обезмаслено 
мляко на прах в рамките на тръжна процедура 

(Маслиново масло) 

111/2012: Регламент за изпълнение (ЕС) № 111/2012 на Комисията от 9 февруари 
2012 година за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на 
маслиново масло 
(OВ L 37, 10.2.2012 г., стр. 55) 
Неактуален, тъй като се отнася до тръжна процедура, приключила през 2012 година 

430/2012: Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012 на Комисията от 22 май 
2012 година за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на 
маслиново масло 
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(OВ L 132, 23.5.2012 г., стр. 13) 
Неактуален, тъй като се отнася до тръжна процедура, приключила през 2012 година 

(Свинско месо) 

1329/2008: Регламент (ЕО) № 1329/2008 на Комисията от 22 декември 2008 година за 
приемане на спешни мерки за подпомагане на пазара на свинско месо под формата на 
помощ за частно складиране в Обединеното кралство 
(OВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 56) 
Неактуален, тъй като с Регламент (ЕО) № 1077/2009 на Комисията от 10 ноември 
2009 година за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощ за частно 
складиране на свинско месо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1329/2008 е обявено, че 
помощта вече не е необходима 

94/2009: Регламент (ЕО) № 94/2009 на Комисията от 30 януари 2009 година за 
приемане на временна изключителна мярка за подпомагане на пазара на свинско и 
говеждо месо под формата на схема за отстраняване в Ирландия 
(OВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 41) 
Неактуален, тъй като се отнася до временни мерки за подпомагане, които са 
приключили 

314/2009: Регламент (ЕО) № 314/2009 на Комисията от 16 април 2009 година за 
приемане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара на свинско и 
говеждо месо под формата на схема за отстраняване в част от Обединеното кралство 
(OВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 26) 
Неактуален, тъй като се отнася до временни мерки за подпомагане, които са 
приключили 

1077/2009: Регламент (ЕО) № 1077/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 година за 
определяне на краен срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на 
свинско месо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1329/2008 
(OВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 3) 
Неактуален поради изчерпано правно действие, приет поради извънредните 
обстоятелства в сектора на свинското месо в Ирландия през декември 2008 година 

1079/2009: Регламент (ЕО) № 1079/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 година за 
определяне на краен срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на 
свинско месо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1278/2008 
(OВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 6) 
Неактуален поради изчерпано правно действие, свързан с извънредните обстоятелства в 
сектора на свинското месо в Ирландия през декември 2008 година 

197/2011: Регламент (ЕС) № 197/2011 на Комисията от 28 февруари 2011 година за 
установяване на краен срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на 
свинско месо, предвидена в Регламент (ЕС) № 68/2011 
(OВ L 56, 1.3.2011 г., стр. 9) 
Неактуален поради изчерпано правно действие, помощта за складиране на свинско 
месо е приключила 

(Ориз) 
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1938/2001: Регламент (ЕО) № 1938/2001 на Комисията от 2 октомври 2001 година 
относно откриването на постоянен търг за препродажбата на вътрешния пазар на 
Общността на около 7850 тона ориз, държани от интервенционната агенция на 
Испания, предназначени за употреба във фуражи 
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 11) 
Неактуален, тъй като се отнася за продажба на запаси, закрита през 2003 година 

1939/2001: Регламент (ЕО) № 1939/2001 на Комисията от 2 октомври 2001 година 
относно откриването на постоянен търг за препродажбата на вътрешния пазар на 
Общността на около 3200 тона ориз, държани от интервенционната агенция на Гърция, 
предназначени за употреба във фуражи 
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 15) 
Неактуален, тъй като се отнася за продажба на запаси, закрита през 2003 година 

1940/2001: Регламент (ЕО) № 1940/2001 на Комисията от 2 октомври 2001 година 
относно откриването на постоянен търг за препродажбата на вътрешния пазар на 
Общността на около 39 000 тона ориз, държани от интервенционната агенция на 
Италия, предназначени за употреба във фуражи 
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 19) 
Неактуален, тъй като се отнася за продажба на запаси, закрита през 2003 година 

2010/130/ЕС: Решение на Комисията от 1 март 2010 година за предоставяне на 
дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статистиката за растителните култури по отношение на 
Белгия, България, Чешката република, Германия, Полша, Португалия и Швеция 
(нотифицирано под номер C(2010) 1057) 
(OВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 24) 
Неактуално, тъй като действието на дерогацията е приключило на 31 декември 
2011 година 

(Възстановявания, лицензии и гаранции) 

111/1999: Регламент (ЕО) № 111/1999 на Комисията от 18 януари 1999 година относно 
определяне на основните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2802/98 на Съвета 
относно програма за снабдяване на Руската федерация със селскостопански продукти 
(OВ L 14, 19.1.1999 г., стр. 3) 
Неактуален, тъй като основният му акт — Регламент (ЕО) № 2802/98 на Съвета от 
17 декември 1998 г. относно програма за снабдяване на Руската федерация със 
селскостопански продукти — беше отменен с Регламент (ЕС) № 1229/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за отмяна на някои остарели 
актове на Съвета в областта на общата селскостопанска политика 

940/2003: Регламент (ЕО) № 940/2003 на Комисията от 28 май 2003 година относно 
заявленията за лицензии за внос на ориз с произход от и идващ от Египет в рамките на 
тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 196/97 на Комисията 
(OВ L 133, 29.5.2003 г., стр. 61) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с лицензии за внос в рамките на 
тарифна квота, чийто срок на действие е изтекъл през 2003 година 
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529/2007: Регламент (ЕО) № 529/2007 на Комисията от 11 май 2007 година относно 
откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, 
включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 02062991 (от 1 юли 
2007 г. до 30 юни 2008 г.) 
(OВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 26) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с лицензии за внос в рамките на 
тарифна квота, чийто срок на действие е изтекъл през 2008 година 

605/2007: Регламент (ЕО) № 605/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за 
установяване на временни мерки за някои лицензии за внос и износ за търговия със 
селскостопански продукти между Общността в състава ѝ към 31 декември 2006 г. и 
България и Румъния 
(OВ L 141, 2.9.2007 г., стр. 3) 
Неактуален, тъй като с него са въведени преходни мерки във връзка с 
присъединяването на България и Румъния 

869/2007: Регламент (ЕО) № 869/2007 на Комисията от 23 юли 2007 година за 
освобождаването на гаранции, свързани с правата за внос в рамките на някои тарифни 
квоти за внос в сектора на говеждото и телешкото месо във връзка с присъединяването 
на България и Румъния към Европейския съюз 
(OВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 19) 
Неактуален, тъй като с него са въведени преходни мерки във връзка с 
присъединяването на България и Румъния 

835/2008: Регламент (ЕО) № 835/2008 на Комисията от 22 август 2008 година относно 
освобождаването на гаранции по отношение на някои тарифни квоти за внос в сектора 
на говеждото месо 
(OВ L 225, 23.8.2008 г., стр. 6) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с лицензии за внос в рамките на 
тарифна квота, чийто срок на действие е изтекъл през 2008 година 

945/2010: Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията от 21 октомври 2010 година за 
приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, 
начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните 
складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби 
на Регламент (ЕС) № 807/2010 
(OВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 1) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с бюджетната 2011 година 

562/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията от 10 юни 
2011 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на 
ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от 
интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и 
за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010 
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с бюджетната 2012 година 

(Развитие на селските райони) 



 

16 

 

2759/1999: Регламент (ЕО) № 2759/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1268/1999 на Съвета относно 
помощта на Общността за предприсъединителните мерки за земеделие и развитие на 
селските райони в страните кандидати от Централна и Източна Европа в 
предприсъединителния период 
(OВ L 331, 23.12.1999 г., стр. 51) 
Неактуален, тъй като се основава на дати и правилото „n+2“ и се отнася до 
предприсъединителните процедури 

141/2004: Регламент (ЕО) № 141/2004 на Комисията от 28 януари 2004 година за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за 
преходните мерки за развитие на селските райони, които са приложими за Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и 
Словакия 
(OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 25) 
Неактуален, тъй като се отнася до предприсъединителните процедури 

1999/595/ЕО: Решение на Комисията от 20 юли 1999 година относно индикативното 
разпределение на годишното финансово участие на Общността за 
предприсъединителните мерки за земеделие и развитие на селските райони 
(нотифицирано под номер C(1999) 2431) 
(OВ L 226, 27.8.1999 г., стр. 23) 
Неактуален, тъй като се отнася до предприсъединителни мерки в периода 2000—
2006 година 

(Овче и козе месо) 

1672/1985: Регламент (ЕИО) № 1672/85 на Комисията от 19 юни 1985 година за 
определяне на подробни правила относно помощта за изкарване на лятна паша на овце, 
кози и говеда в Гърция  
(OВ L 160, 20.6.1985 г., стр. 37) 
Неактуален, тъй като съгласно основния акт — Регламент (ЕИО) № 764/85 на Съвета от 
12 март 1985 г. за въвеждане на помощ за изкарване на лятна паша на овце, кози и 
говеда в Гърция — помощта се предоставя само в течени на 5 години 

1641/2001: Регламент (ЕО) № 1641/2001 на Комисията от 10 август 2001 година за 
откриване на тръжни процедури за определяне на помощта за частно складиране на 
цели и половинки трупове от агнета във Великобритания и за дерогиране от 
Регламент (ЕИО) № 3446/90 относно определяне на подробни правила за предоставяне 
на помощи за частно складиране за овче и козе месо 
(OВ L 217, 11.8.2001 г., стр. 3) 
Неактуален, тъй като е приложим в рамките на ограничен период от време — 
2001 година 

2001/717/ЕО: Решение на Комисията от 4 октомври 2001 година за определяне на 
помощта за частно складиране на цели и половинки трупове от агнета във 
Великобритания по отношение на тръжните процедури, обявени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1641/2001 (нотифицирано под номер C(2001) 2780) 
(OВ L 266, 6.10.2001 г., стр. 13) 
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Неактуално, тъй като е свързано с Регламент (ЕО) № 1641/2001 на Комисията от 
10 август 2001 г. за откриване на тръжни процедури за определяне на помощта за 
частно складиране на цели и половинки трупове от агнета във Великобритания и за 
дерогиране от Регламент (ЕИО) № 3446/90 относно определяне на подробни правила за 
предоставяне на помощи за частно складиране за овче и козе месо, който се прилага за 
2001 година 

2010/323/ЕС: Решение на Комисията от 10 юни 2010 година за предоставяне на 
дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статистиката за селскостопанските животни и месото 
по отношение на България и Германия (нотифицирано под номер C(2010) 3617) 
(OВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 15) 
Неактуално, тъй като дерогациите са престанали да се прилагат на 1 януари 
2011 година 

(Захар) 

1043/1967: Регламент № 1043/67/EИО на Комисията от 22 декември 1967 година 
относно подробни правила за определяне на базисни квоти за захар 
(OВ 314, 23.12.1967 г., стр. 17) 
Неактуален, тъй като действащите правила относно квотите за захар са установени в 
Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на 
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по 
отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти. 

1516/1974: Регламент (EИО) № 1516/74 на Комисията от 18 юни 1974 година относно 
контрола, който държавите-членки следва да извършват на договори, сключени между 
производители на захар и производители на захарно цвекло  
(OВ L 163, 19.6.1974 г., стр. 21) 
Неактуален, тъй като действащите правила относно квотите за захар са установени в 
Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на 
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по 
отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти. 

60/2004: Регламент (ЕО) № 60/2004 на Комисията от 14 януари 2004 година за 
определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на 
Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения 
и Словакия 
(OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като се отнася до преходни мерки, свързани с присъединяването през 
2004 година 

966/2004: Регламент (ЕО) № 966/2004 на Комисията от 13 май 2004 година за 
определяне на представителни цени и на допълнителни мита за вноса на меласа в 
сектора на захарта, които са в сила от 14 май 2004 година 
(OВ L 179, 14.5.2004 г., стр. 4) 
Неактуален, тъй като след 14 май 2004 г. са приети по-нови регламенти, с които са 
определени представителните цени и допълнителните мита за вноса на меласа в сектора 
на захарта 
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832/2005: Регламент (ЕО) № 832/2005 на Комисията от 31 май 2005 година относно 
определянето на излишъка в количествата захар, изоглюкоза и фруктоза за Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и 
Словакия 
(OВ L 138, 1.6.2005 г., стр. 3) 
Неактуален, тъй като се отнася до преходни мерки, свързани с присъединяването през 
2004 година 

968/2006: Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията от 27 юни 2006 година относно 
формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на 
Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия 
в Общността  
(OВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 32) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до периода 2006—2012 година 

1832/2006: Регламент (ЕО) № 1832/2006 на Комисията от 13 декември 2006 година за 
определяне на преходни мерки в сектора на захарта във връзка с присъединяването на 
България и Румъния 
(OВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като се отнася до преходни мерки, свързани с присъединяването през 
2007 година 

519/2009: Регламент (ЕО) № 519/2009 на Комисията от 17 юни 2009 година за 
установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти 
от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, 
не са достигнати  
(OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 14) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, свързан с регламент, отнасящ се до 
пазарните години 2006—2009 

575/2009: Регламент (ЕО) № 575/2009 на Комисията от 1 юли 2009 година за 
определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на 
заявления за износни лицензии за извънквотна захар  
(OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 9) 
Неактуален, тъй като се отнася до ограничен период от време (2008/2009 пазарна 
година) 

1193/2009: Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за 
поправка на регламенти (ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) 
№ 164/2007 и за определяне на размера на налога върху производството в сектора на 
захарта за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006 
(OВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 1) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до пазарните години 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006 

292/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 292/2011 на Комисията от 23 март 
2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на 
допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните 
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количества извънквотна изоглюкоза, предназначени за продажба на пазара на Съюза 
при намалена такса за свръхпроизводство 
(OВ L 79, 25.3.2011 г., стр. 7) 
Неактуален, тъй като се отнася до ограничен период от време (2010/2011 пазарна 
година) 

293/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията от 23 март 
2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на 
допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните 
количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза при 
намалена такса за свръхпроизводство 
(OВ L 79, 25.3.2011 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като се отнася до ограничен период от време (2010/2011 пазарна 
година) 

839/2011: Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2011 на Комисията от 22 август 
2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 222/2011 за определяне на извънредни 
мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при 
намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година 
(OВ L 216, 23.8.2011 г., стр. 5) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до пазарната 2010/2011 година 

57/2012: Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2012 на Комисията от 23 януари 
2012 година за преустановяване на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 
№ 1239/2011 
(OВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 12) 
Неактуален, тъй като е бил валиден само за тръжна процедура през пазарната 
2011/2012 година 

(Вино) 

1092/2009: Регламент (ЕО) № 1092/2009 на Комисията от 13 ноември 2009 година за 
определяне на единен процент за приемане на сумите, съобщени на Комисията от 
държавите-членки, във връзка със заявленията за премията за изкореняване за 
лозарската 2009/2010 година 
(OВ L 299, 14.11.2009 г., стр. 8) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, с крайна дата на срока на действие 31 юли 
2010 година 

(Други) 

2057/2001: Регламент (ЕО) № 2057/2001 на Комисията от 19 октомври 2001 година 
относно откриването на тарифни квоти, приложими към вноса в Европейската общност 
на някои преработени селскостопански продукти с произход от Словения 
(OВ L 277, 20.10.2001 г., стр. 17) 
Неактуален, тъй като се отнася се до митнически режими, приложими преди 
присъединяването на Словения 

552/2007: Регламент (ЕО) № 552/2007 на Комисията от 22 май 2007 година за 
установяване на максималното участие на Общността при финансирането на работните 
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програми в сектора на маслиновото масло и за определяне за 2007 г. на бюджетни 
тавани за частичното или избирателно изпълнение на схемата на единно плащане и на 
годишните финансови пакети за схемата на единно плащане на площ, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, и за изменение на посочения регламент 
(OВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 10) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до 2007 година 

1111/2009: Регламент (ЕО) № 1111/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за 
приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, 
начислими към 2010 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните 
складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността и за дерогация от някои 
разпоредби на Регламент (ЕИО) № 3149/92 
(OВ L 306, 20.11.2009 г., стр. 5) 
Неактуален, тъй като е с временен характер, отнасящ се до 2010 бюджетна година 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 

РЕГИОНИТЕ 
Списък на актовете, които трябва да бъдат премахнати от действащото право на ЕС 

[относно позоваванията на ОВ: http://publications.europa.eu/code/en/en-130100.htm] 

(Система за счетоводна информация и земеделска статистика) 

Регламент (ЕО) № 1251/2002 на Комисията 
(OВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 9) 

Регламент (ЕО) № 803/2006 на Комисията  
(OВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 18) 

Регламент (ЕО) № 635/2007 на Комисията  
(OВ L 146, 8.6.2007 г., стр. 17) 

Регламент (ЕО) № 1264/2008 на Комисията  
(OВ L 338, 17.12.2008 г., стр. 31) 

Регламент (ЕС) № 224/2011 на Комисията  
(OВ L 61, 8.3.2011 г., стр. 1) 

(Говеждо и телешко месо) 

Регламент № 1865/88/ЕИО на Комисията 
(OВ L 166, 1.7.1988 г., стр. 26) 

Регламент (ЕО) № 716/96 на Комисията 
(OВ L 99, 20.4.1996 г., стр. 14) 

Регламент (ЕО) № 2673/2000 на Комисията 
(OВ L 306, 7.12.2000 г., стр. 19) 

Регламент (ЕО) № 1642/2001 на Комисията 
(OВ L 217, 11.8.2001 г., стр. 5) 

Регламент (ЕО) № 492/2002 на Комисията 
(OВ L 77, 20.3.2002 г., стр. 4) 

Регламент (ЕО) № 140/2003 на Комисията  
(OВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 6) 

Регламент (ЕО) № 2341/2003 на Комисията  
(OВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 33) 
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Регламент (ЕО) № 711/2004 на Комисията 
(OВ L 111, 17.4.2004 г., стр. 24) 

Регламент (ЕО) № 1214/2004 на Комисията 
(OВ L 232, 1.7.2004 г., стр. 19) 

Регламент (ЕО) № 2008/2006 на Комисията  
(OВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 105) 

Регламент (ЕО) № 869/2007 на Комисията 
(OВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 19) 

Регламент (ЕО) № 313/2008 на Комисията  
(OВ L 93, 4.4.2008 г., стр. 11) 

Регламент (ЕО) № 835/2008 на Комисията  
(OВ L 225, 23.8.2008 г., стр. 6) 

Регламент (ЕО) № 94/2009 на Комисията  
(OВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 41) 

Регламент (ЕО) № 314/2009 на Комисията 
(OВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 26) 

Решение 2010/323/ЕС на Комисията  
(OВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 15) 

(Зърнени култури) 

Регламент (ЕО) № 245/2008 на Комисията  
(OВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 62) 

Регламент (ЕО) № 731/2008 на Комисията  
(OВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 10) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 560/2011 на Комисията  
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 22) 

(Директни плащания) 

Регламент (ЕО) № 118/2005 на Комисията  
(OВ L 24, 27.1.2005 г., стр. 15) 

Регламент (ЕО) № 1418/2005 на Комисията  
(OВ L 224, 30.8.2005 г., стр. 3) 

Регламент (ЕО) № 1954/2005 на Комисията  
(OВ L 314, 30.11.2005 г., стр. 10) 



 

23 

 

Регламент (ЕО) № 1117/2006 на Комисията  
(OВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 9) 

Регламент (ЕО) № 1187/2006 на Комисията  
(OВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 14) 

Регламент (ЕО) № 691/2009 на Комисията  
(OВ L 199, 31.7.2009 г., стр. 7) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 780/2011 на Комисията  
(OВ L 202, 5.8.2011 г., стр. 34) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 645/2012 на Комисията  
(OВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 26) 

(Сух фураж) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 707/2011 на Комисията 
(OВ L 190, 21.7.2011 г., стр. 54) 

(ЕФГЗ/ЕЗФРСР) 

Регламент (ЕО) № 1011/2009 на Комисията 
(OВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 42) 

Регламент (ЕО) № 1012/2009 на Комисията 
(OВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 44) 

Регламент (ЕС) № 974/2010 на Комисията 
(OВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 9) 

Решение C(2005)3752 на Комисията 
(Непубликувано в ОВ) 

Решение C(2006)4095 на Комисията 
(Непубликувано в ОВ) 

Решение C(2007)3823 на Комисията 
(Непубликувано в ОВ) 

Решение C(2008)5042 на Комисията 
(Непубликувано в ОВ) 

Решение 2010/176/ЕС на Комисията 
(OВ L 77, 24.3.2010 г., стр. 54) 

Решение за изпълнение 2011/379/ЕС на Комисията 
(OВ L 168, 28.6.2011 г., стр. 17) 

(Яйца, птиче месо и мед) 



 

24 

 

Регламент (ЕО) № 2059/96 на Комисията 
(OВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 11) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 337/2012 на Комисията  
(OВ L 108, 20.4.2012 г., стр. 13) 

(Лен и коноп) 

Регламент (ЕС) № 1140/2010 на Комисията  
(OВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 9) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1266/2011 на Комисията  
(OВ L 324, 7.12.2010 г., стр. 8) 

(Плодове и зеленчуци) 

Регламент (ЕО) № 2111/2003 на Комисията  
(OВ L 317, 2.12.2003 г., стр. 5) 

Регламент (ЕО) № 211/2006 на Комисията 
(OВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 36) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 585/2011 на Комисията 
(OВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 71) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2011 на Комисията 
(OВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 6) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 769/2011 на Комисията  
(OВ L 200, 3.8.2011 г., стр. 18) 

Регламент № 1764/86/ЕИО на Комисията 
(OВ L 153, 7.6.1986 г., стр. 1) 

Регламент № 2320/89/ЕИО на Комисията 
(OВ L 220, 29.7.1989 г., стр. 54) 

Регламент (ЕО) № 1573/1999 на Комисията 
(OВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 27) 

Регламент (ЕО) № 1621/1999 на Комисията 
(OВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 21) 

Регламент (ЕО) № 1666/1999 на Комисията 
(OВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 32) 

Регламент (ЕО) № 1535/2003 на Комисията 
(OВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 14) 

Регламент (ЕО) № 1559/2006 на Комисията  
(OВ L 288, 19.10.2006 г., стр. 22) 

Регламент (ЕО) № 1213/2007 на Комисията 
(OВ L 274, 18.10.2007 г., стр. 9) 
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Регламент (ЕО) № 124/2008 на Комисията 
(OВ L 38, 13.2.2008 г., стр. 8) 

Регламент (ЕО) № 518/2008 на Комисията 
(OВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 26) 

Регламент (ЕО) № 832/97 на Комисията  
(OВ L 119, 8.5.1997 г., стр. 17) 

(Информиране и насърчаване) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2011 на Комисията 
(OВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 6) 

(Мляко) 

Регламент (ЕО) № 1068/2000 на Комисията 
(OВ L 119, 20.5.2000 г., стр. 11) 

Регламент (ЕО) № 550/2002 на Комисията 
(OВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 15) 

Регламент (ЕО) № 733/2009 на Комисията 
(OВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 5) 

Регламент (ЕС) № 446/2010 на Комисията  
(OВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 17) 

Регламент (ЕС) № 967/2010 на Комисията 

(OВ L 282, 28.10.2010 г., стр. 33) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 561/2011 на Комисията 
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 23) 

(Маслиново масло) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 111/2012 на Комисията 
(OВ L 37, 10.2.2012 г., стр. 55) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 430/2012 на Комисията 
(OВ L 132, 23.5.2012 г., стр. 13) 

Решение 2000/274/ЕО на Комисията  
(OВ L 86, 7.4.2000 г., стр. 20) 

Решение 2000/406/ЕО на Комисията  
(OВ L 154, 27.6.2000 г., стр. 33) 

Решение 2001/788/ЕО на Комисията  
(OВ L 295, 13.11.2001 г., стр. 24) 
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(Свинско месо) 

Регламент (ЕО) № 1329/2008 на Комисията  
(OВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 56) 

Регламент (ЕО) № 94/2009 на Комисията  
(OВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 41) 

Регламент (ЕО) № 314/2009 на Комисията  
(OВ L 98, 17.4.2009 г., стр. 26) 

Регламент (ЕО) № 1077/2009 на Комисията  
(OВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 3) 

Регламент (ЕО) № 1079/2009 на Комисията  
(OВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 6) 

Регламент (ЕС) № 197/2011 на Комисията  
(OВ L 56, 1.3.2011 г., стр. 9) 

(Ориз) 

Регламент (ЕО) № 1938/2001 на Комисията  
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 11) 

Регламент (ЕО) № 1939/2001 на Комисията 
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 15) 

Регламент (ЕО) № 1940/2001 на Комисията 
(OВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 19) 

Решение 2010/130/ЕС на Комисията 
(OВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 24) 

(Възстановявания, лицензии и гаранции) 

Регламент (ЕО) № 111/1999 на Комисията  
(OВ L 14, 19.1.1999 г., стр. 3) 

Регламент (ЕО) № 940/2003 на Комисията  
(OВ L 133, 29.5.2003 г., стр. 61) 

Регламент (ЕО) № 529/2007 на Комисията 
(OВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 26) 

Регламент (ЕО) № 605/2007 на Комисията 
(OВ L 141, 2.9.2007 г., стр. 3) 

Регламент (ЕО) № 869/2007 на Комисията 
(OВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 19) 
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Регламент (ЕО) № 835/2008 на Комисията  
(OВ L 225, 23.8.2008 г., стр. 6) 

Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията 
(OВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 1) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията 
(OВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24) 

(Развитие на селските райони) 

Регламент (ЕО) № 2759/1999 на Комисията  
(OВ L 331, 23.12.1999 г., стр. 51) 

Регламент (ЕО) № 141/2004 на Комисията  
(OВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 25) 

Решение 1999/595/ЕО на Комисията 
(OВ L 226, 27.8.1999 г., стр. 23) 

(Овче и козе месо) 

Регламент № 1672/85/ЕИО на Комисията  
(OВ L 160, 20.6.1985 г., стр. 37) 

Регламент (ЕО) № 1641/2001 на Комисията 
(OВ L 217, 11.8.2001 г., стр. 3) 

Решение 2001/717/ЕО на Комисията 
(OВ L 266, 6.10.2001 г., стр. 13) 

Решение 2010/323/ЕС на Комисията  
(OВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 15) 

(Захар) 

Регламент № 1043/67/ЕИО на Комисията 
(OВ 314, 23.12.1967 г., стр. 17) 

Регламент № 1516/74/ЕИО на Комисията  
(OВ L 163, 19.6.1974 г., стр. 21) 

Регламент (ЕО) № 60/2004 на Комисията 
(OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 8) 

Регламент (ЕО) № 966/2004 на Комисията  
(OВ L 179, 14.5.2004 г., стр. 4) 

Регламент (ЕО) № 832/2005 на Комисията 
(OВ L 138, 1.6.2005 г., стр. 3) 
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Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията  
(OВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 32) 

Регламент (ЕО) № 1832/2006 на Комисията 
(OВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 8) 

Регламент (ЕО) № 519/2009 на Комисията  
(OВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 14) 

Регламент (ЕО) № 575/2009 на Комисията  
(OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 9) 

Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията  
(OВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 1) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 292/2011 на Комисията  
(OВ L 79, 25.3.2011 г., стр. 7) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията  
(OВ L 79, 25.3.2011 г., стр. 8) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2011 на Комисията  
(OВ L 216, 23.8.2011 г., стр. 5) 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2012 на Комисията 
(OВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 12) 

(Вино) 

Регламент (ЕО) № 1092/2009 на Комисията 
(OВ L 299, 14.11.2009 г., стр. 8) 

(Други) 

Регламент (ЕО) № 2057/2001 на Комисията  
(OВ L 277, 20.10.2001 г., стр. 17) 

Регламент (ЕО) № 552/2007 на Комисията 
(OВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 10) 

Регламент (ЕО) № 1111/2009 на Комисията  
(OВ L 306, 20.11.2009 г., стр. 5) 
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