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Тема на седмицата

Енергийната политика на ЕС ще бъде 
приоритет  за  Унгарското 
председателство

Унгария  планира  да  се  концентрира  върху 
енергийната  политика  на  ЕС,  когато  поеме 
ротационното председателство на ЕС през януари 
2011г.,  съобщава  „Еурактив".  Енергетиката  ще 
бъде основна тема по време на първата среща на 
върха на 4 февруари 2011г. под председателството 

на Унгария. 
На срещата на върха през февруари 2011г. държавните глави и ръководителите на 

правителства трябва да обсъдят функционирането на европейския енергиен пазар.
Въпросите,  които ще бъдат обсъдени по време на конференцията ще включват 

енергийната  инфраструктура,  насърчаването  на  иновативни  енергийни  технологии  и 
координиране на енергийната политика на ЕС спрямо трети страни.

Срещата,  която  вече  е  наречена  „енергийна  среща  на  върха",  ще  включва  и 
иновациите  аспекти.  Причината  е  безпокойството  в  Европа,  заради  нарастващата 
конкуренция от страна на Китай в сферата на чистата енергия. Други неотложни въпроси 
могат да бъдат добавени на по-късен етап.

Унгарското  председателство  цели  европейските  министри  на  енергетиката  да 
приемат съвместни заключения относно два основни стратегически документа по време 
на срещата на 28 февруари 2011г.

Друг важен стратегически документ, който Будапеща се стреми да бъде одобрен, е 
актуализираният план за действие по енергийна ефективност. Комисията ще представи 
плана в началото на март. Председателството се надява неговите препоръки да бъдат 
подкрепени по време на втората официална среща на енергийните министри през юни 
2011г.

Също така  Унгария  ще  бъде  изправена  пред  законодателна  битка,  за  да  бъде 
постигнат компромис с ЕП относно регламента за целостта и прозрачността на енергийния 
пазар.

Проектният документ бе представен от ЕК на 8 декември 2010г. е да се осуети 
манипулирането  на  цените  и  вътрешната  търговия  при  продажбите  на едро на  газ  и 
електроенергия.

Законодателството задължава търговците и енергийните компании да предоставят 
на регулаторните органи информация за техните сделки относно продажбите на едро. 
Освен това те би трябвало да оповестят и информация за цените преди да се осъществи 
сделката.

Източник: europa.bg
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание се 
срещна с председателя на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа Мевлют 
Чавушоглу

Председателят на Народното събрание се 
срещна на 8 декември 2010 г. с председателя на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
Мевлют  Чавушоглу.  Гостът  е  на  официално 
посещение в България от 8 до 10 декември 2010 
г.  по  покана  на  председателя  на  българския  парламент.  В  срещата  участваха 
ръководителят на постоянната делегация на Народното събрание в ПАСЕ Живко Тодоров 
и заместник-ръководителят Джема Грозданова.

Цецка Цачева определи визитата на Мевлют Чавушоглу като поредната стъпка към 
разширяване и утвърждаване на сътрудничеството между Народното събрание и ПАСЕ. Тя 
подчерта,  че  България  високо  оценява  ролята  и  дейността  на  Съвета  на  Европа  за 
утвърждаване на общоевропейското демократично пространство. Безспорна е подкрепата 
на организацията през последните 18 години за демократичните промени в страната, за 
реформите  в  законодателството  в  съответствие  с  европейските  стандарти  и  за 
укрепването  на  демократичните  ни  институции,  посочи  председателят  на  Народното 
събрание.

Българският  парламент  отдава  голямо  значение  на  пълноценното  си 
взаимодействие  с  Парламентарната  асамблея  на  Съвета  на  Европа,  отбеляза  Цецка 
Цачева и допълни, че членовете на българската парламентарна делегация са активно 
ангажирани в работата на Асамблеята.

Участниците  в  разговора  размениха  мнения  за  «постмониторинговия  диалог» 
между  България  и  ПАСЕ.  Припомнено  бе,  че  в  доклада  за  страната  ни  от  2009  г. 
недвусмислено е отбелязано, че България е постигнала неоспорим напредък в процеса на 
реформите, както и че сегашното правителство и парламентът имат ясен ангажимент за 
тяхното продължаване.

Председателят  на  Народното  събрание  акцентира  върху  категоричната 
политическа воля за борба с корупцията и организираната престъпност и запозна госта с 
приетите от 41-то Народно събрание законодателни промени, гарантиращи постигането 
на тази цел.

Програмата  на  посещението  на  Мевлют  Чавушоглу  включва  разговори  с 
Президента  на  Република  България  Георги  Първанов,  с  министъра  на  правосъдието 
Маргарита  Попова  и  с  министъра  на  външните  работи  Николай  Младенов.

На 9 декември 2010 г., от 9.30 часа, в зала «Запад» Мевлют Чавушоглу се срещна 
и с ръководителите на парламентарни групи в 41-то Народно събрание. Той разговаря със 
заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков и с членовете на българската 
делегация в ПАСЕ.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На 10 декември 2010 г. Мевлют Чавушоглу посети град Варна, където се срещна с 
областния управител Данчо Симеонов.

Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изнесе и лекция 
в Свободния университет по повод Международния ден на правата на човека.

Предстоящи събития 

На 20 декември 2010г., 11h. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева 
ще се срещне със заместник-председателя на Европейския парламент Райнер Виланд.

Годишна работна програма 

Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2009 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 9 декември 2010 г. Комисията по правни въпроси прие на второ четене проект 
на  Изборен  кодекс,  №  054–01–87,  внесен  от  Искра  Фидосова  и  група  народни 
представители  на  4  ноември  2010  г.  Проектът  на  Изборен  кодекс  съответства  на 
изискванията на Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на 
условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за 
Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която 
не са граждани, както и на Директива 94/80/ЕО на Съвета от 19 декември 1994 г. за 
определяне  на  условията  и  реда  за  упражняване  на  правото  да  избират  и  да  бъдат 
избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, 
на която не са граждани.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На  9  декември  2010  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения  на  второ  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
пощенските  услуги,  № 002-01-100,  внесен от  Министерски  съвет  на  9.11.2010 г. Със 
законопроекта  се  въвеждат  изискванията  на  Директива  2008/6/ЕО на  Европейския 
парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО 
с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността.

На 15 декември 2010 г.  Комисията по правни въпроси  разгледа и прие на второ 
четене  общ законопроект  (№ 053-03-194/03.12.2010  г)  на  приетите  на  първо  четене 
Законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон:

-№ 002-01-93, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г.
-№  054-01-64,  внесен  от  Емил  Йорданов  Радев  и  гр.нар.представители  на 

30.07.2010 г.
-№ 002-01-104, внесен от Министерски съвет на 22.11.2010 г. 
С общия законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон се приемат 

разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с изискванията 
на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 
година за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на 
Директива  2005/56/ЕО  по  отношение  на  изискванията  за  изготвяне  на  доклади  и 
документи при сливания и разделяния.

На 15 декември 2010 г. Комисията по здравеопазване обсъди и прие на второ четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, № 002-01-70 – внесен от Министерски съвет на 20.07.2010 г. 

С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи 
съответствието  на  българското  законодателство  с  изискванията  на  Регламент  (ЕО)  № 
1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 година относно разглеждането на промените 
в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и 
ветеринарни лекарствени продукти. 

На  заседание  на  15.12.2010  г. Комисията  по  транспорт,  информационни 
технологии и съобщения прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за автомобилните превози, № 002-01-75, внесен от Министерския съвет на 
13.08.2010 г. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Регламент (ЕО) 1370/2007 
на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените 
услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета”.

Новини от България свързани с ЕС

Бойко  Борисов:  Надявам  се  през  март  2011  г.  въпросът  за 
членството на България в Шенген да бъде разгледан на заседание 
на Съвета на ЕС

България  предприе  много  и  важни  стъпки  по  отношение  на 
бъдещото си членство в Шенген, усвоихме на 100% средствата по тази 
програма и аз смятам, че имаме надеждни граници. Надявам се въпросът 
за присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство да 
бъде разгледан на заседание на Съвета на ЕС през м. март 2011 г." Това 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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заяви министър-председателят Бойко Борисов след края на заседанието на лидерите на 
страните-членки на Европейския съюз в Брюксел, съобщи правителствената пресслужба.

По време на първата сесия, която се проведе на 16 декември 2010г.,  лидерите 
одобриха създаването на постоянен Европейски стабилизационен механизъм.

„Считам,  че  това  решение  е  доказателство  за  волята  за  изграждането  на 
механизъм, осигуряващ стабилността на Еврозоната, а следователно и на един от най-
мощните  политически  инструменти  на  ЕС  -  общата  валута,  еврото",  заяви  министър-
председателят Бойко Борисов в рамките на изказването си в зала.

„Подкрепяме  необходимите  промени  в  Договора  за  функционирането  на 
Европейския съюз, предложения график за тяхното осъществяване и времевата рамка за 
изготвянето и влизането в сила на бъдещия стабилизационен механизъм", подчерта още 
той. По думите му, механизмът ще предпазва финансовите системи на държавите-членки 
в случай на сериозни финансови и икономически сътресения.

Премиерът беше категоричен, че държавите-членки, които са извън Еврозоната, 
следва  да  бъдат  включени в  работата  по  изграждането  на механизма и  подчерта,  че 
България ще участва активно в процеса като страна, която желае в обозримо бъдеще да 
се присъедини към Еврозоната.

Източник: europa.bg

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Heidi  Hautala  за  защитата  на  правозащитниците  и  за 
Wikileaks

Положението  на  защитниците  на  правата  на  човека, 
секретността и двойните стандарти във външната политика на 
ЕС са сред въпросите, които живо вълнуват председателя на 
подкомисията по правата на човека Heidi Hautala. Тя е убеден 
поддръжник  на  идеята  за  справедливост  и  прозрачност  в 

световен мащаб и е лицето на работата на Парламента в областта на правата на човека.

Как ЕП защитава защитниците на правата на човека и има ли ефект от работата му?

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Без защитници на правата на човека няма права на човека. През юни Парламентът 
прие  моя  доклад  относно  защитниците  на  правата  на  човека,  в  който  се  съдържат 
множество практически предложения... Сега на дневен ред е създаването на Службата за 
външна дейност,  възприемането  на  сериозен  подход  към  защитниците  на  правата  на 
човека във всички делегации и изработването на местна стратегия за подкрепата им.
Тъжно  е,  че  хора,  които  се  излагат  на  риск,  често  са  изправени  пред  наказателна 
отговорност или административни наказания, които спъват дейността им. Това се случва 
по  цял  свят.  Когато  разговарям  с  посланици,  им  казвам:  ние  разбираме  вашето 
положение, но вие следва да прекратите да осъждате хора за мненията им.
Парламентът има влияние и когато апелираме в подкрепа на някой хвърлен в затвора 
журналист, понякога успяваме да постигнем резултат. Очевидно не винаги е  възможно 
да отговорим на очакванията, но внушаваме доверие във въпросите, свързани с правата 
на човека.

Социалните медии предоставят канали за съобщаване на нарушения на правата на 
човека,  но  новите  технологии  също  така  се  използват  за  репресии.  Какво  може  да 
направи Европа, за да накарa фирмите да играят своята роля за правата на човека?
Случаят  с  мрежите  на  Nokia  Siemens  (NSN)  в  Иран  е  интересен.  През  февруари 
Парламентът заяви, че правата на човека са били сериозно нарушени с технология за 
наблюдение, предоставена от NSN. Подкомисията призова Google и NSN на среща, на 
която представителят на Nokia призна, че дружеството е допуснало грешка. Така трябва 
да постъпва всяко дружество.

Заедно с колегите ми насърчихме Съвета и Комисията да помислят какво може да 
се направи. Това е случай на „двойна употреба“ – същата технология, която помага на 
хората да споделят информация, може да се използва от авторитарни правителства за 
наблюдаване на комуникациите на 50 000 души, като последиците от това са известни.

Как се съчетават откритост и дипломация? Какво смятате за начина на Wikileaks да търси  
отговорност за злоупотреби от правителствата?

Подкомисията води енергична кореспонденция със Съвета по повод на неговия 
навик  за  секретност  във  външната  политика.  Борим  се  поне  подкомисията  да  бъде 
напълно информирана и да й се разрешава достъп до оценките, например за диалога 
между ЕС и Китай по правата на човека. Секретността процъфтява, но аз се опитвам да 
насърча идеята, че външната политика трябва да бъде прозрачна като всичко останало.
От  друга  страна  трябва  да  приемем  факта,  че  сигурността  на  хората  може  да  бъде 
компрометирана.  Например  може  не  е  добре  да  се  обяви  открито  името  на  даден 
защитник на правата на човека от Африка. За да знаем за нарушенията на правата на 
човека ни е нужна по-голяма прозрачност и другите институции не могат да държат ЕП  
на тъмно. Wikileaks е нещо положително, при положение че чувствителната информация, 
главно за сигурността на хората, не се оповестява.

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета 

Повече проблеми за нарушителите на пътя

Европейците,  които нарушават правилата за пътна 
безопасност, когато управляват своите МПС в държави от 
ЕС,  различни от  държавата,  в  която са установени,  вече 
няма да могат останат незабелязани. Това е основната цел 
на  бъдеща  директива  на  ЕС,  по  която  министрите  на 
транспорта постигнаха принципно съгласие на заседанието 
си  от  2  декември 2010г.  Директивата  ще  предостави  на 
държавите-членки на ЕС достъп до регистрационните данни 

на моторните превозни средства в останалите държави-членки.
Водачите в ЕС следва да очакват, че ще бъдат идентифицирани като нарушители 

на пътя за превишена скорост, шофиране без предпазен колан, преминаване на червена 
светлина,  управление  под  въздействието  на  алкохол  или  наркотици,  шофиране  без 
предпазна  каска,  използване  на  пътни  летни,  запазени  за  специален  транспорт  или 
затворени  по  други  причини,  и  незаконно  използване  на  мобилни  телефони  при 
шофиране.

Органите на държавата-членка на ЕС, в които е извършено нарушението, ще могат 
да идентифицират собственика на моторно превозно средство, управлявано по време на 
нарушението  (лицето,  на  чието  име  е  регистрирано  моторното  превозно  средство). 
Впоследствие тази държава-членка ще изпраща на собственика писмо, в което се описва 
подробно  извършеното  нарушение  и  се  упоменава  наложената  глоба  съгласно 
националното законодателство на тази държава-членка.

Писмото  ще  бъде  на  език,  който  предполагаемият  извършител  се  приема,  че 
разбира, например езика на регистрационния документ на моторното превозно средство 
или един от официалните езици на държавата, в която предполагаемият нарушител е 
установен.

Как и в каква степен санкциите ще бъдат действително прилагани ще зависи от 
държавите-членки и техните национални законодателства.

Комисията  ще  публикува  обобщение  на  действащите  правила  за  движение  по 
пътищата във всички държави-членки на своя уебсайт и на всички езици на ЕС.

Очаква  се  директивата  да  подобри  пътната  безопасност  и  да  гарантира  равно 
третиране на водачите на МПС, независимо от държавата им на пребиваване.
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По-твърд подход срещу трафика на хора

На  3  декември 2010г.  министрите  на  вътрешните  работи 
подкрепиха новите, общи за целия ЕС правила за борба с трафика 
на хора.Очаква се в най-скоро време те да бъдат приети официално 
от Съвета и Европейския парламент.

ООН  дава  следното  определение  за  трафик  на  хора: 
„експлоатация  на  хора  чрез  непозволени  средства  като  принуда, 
измама  или  заблуда“.Трафикът  на  хора  е  едно  от  най-тежките 
престъпления в цял свят.Броят на жертвите само в ЕС се оценява на 
няколко стотици хиляди всяка година.

В сравнение с действащите международни правила ЕС дава 
по-широко определение за трафика на хора.Според него наказуеми 
ще  бъдат  също  подбудителството,  помагачеството  и  опитът  за 

извършване на това престъпление.
Максималното наказание за извършителите на престъплението „трафик на хора“ 

ще бъде най-малко пет години затвор, а при наличие на отегчаващи обстоятелства — 
десет години затвор.Тези обстоятелства включват трафик на особено уязвими жертви, 
например деца, и участие в престъпни организации.Когато извършителят е юридическо 
лице, ще могат да се приложат други санкции, например глоби.

Тези разпоредби също така разширяват юрисдикцията на националните съдилища 
и определят по-високи стандарти за подкрепа и закрила на жертвите.

Държавите-членки  —  с  изключение  на  Обединеното  кралство  и  Дания 
(Обединеното кралство може впоследствие да вземе решение да участва) — ще въведът 
новата директива в рамките на две години.

Подкрепа за равенството между половете

Въпреки  че  още  от  основаването  си  ЕС  се  стреми  да 
гарантира еднакви възможности за мъжете и жените, продължава 
да съществува значително неравенство.  В заключенията, приети 
на 6 декември, Съветът изрази подкрепата си за предлаганите от 

Комисията действия за намаляване на неравнопоставеността между половете.

Усилията ще бъдат насочени към пет приоритетни области:

-  равна  степен  на  икономическа  независимост;
-  равностойно  заплащане  за  еднакъв  труд;
-  равнопоставеност  при  вземането  на  решения;
-  предотвратяване  на  насилието  въз  основа  на  пола;  както  и
- интегриране на принципа за равенството между половете във външните политики 
на ЕС.
Една от основните цели е да се увеличи участието на жените в пазара на труда, 

което е близо 60 % средно за ЕС, като съществуват огромни разлики между държавите-
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членки, както и между публичния и частния сектор. Целта е да се достигне равнище на 
заетост от 75 % за жените и за мъжете, както е определено в стратегията на ЕС за растеж 
и работни места. За да се даде възможност на жените да съчетават професионалния и 
личния живот, семействата трябва да имат достъп до грижи за техните деца на приемлива 
цена и по-гъвкаво работно време.

Друг  важен  въпрос  е  разликата  в  заплащането  на  жените  и  мъжете,  която  се 
равнява  на около 18 %.  В отделни заключения по този въпрос държавите-членки се 
приканват да помислят върху причините за разликата в заплащането на жените и мъжете. 
Те  биха  могли  например  да  предприемат  действия  за  насърчаване  на  прозрачността 
относно заплащането, както и за неутрална по отношение на половете класификация на 
работните  места,  и  да  увеличат  броя  на  жените  на  ръководни  длъжности. 
Предприемачеството сред жените също следва да се насърчава.

Съветът  приветства  новата  стратегия  и  очаква  засилено  сътрудничество  с 
институциите и партньорите чрез ежегоден диалог на най-високо равнище по въпросите 
на  равенството  между  половете.  Той  потвърди,  че  интегрирането  на  принципа  на 
равенството между половете трябва да бъде насърчавано във всички политики, за да се 
ускори напредъкът към пълно равенство между половете и да се даде възможност на 
жените да реализират своя потенциал.

Финализиране на финансовата подкрепа за Ирландия

На  заседанието  на  Съвета  по  икономически  и 
финансови  въпроси  от  7  декември 2010г.  финансовите 
министри  одобриха  официално  финансовата  помощ  за 
Ирландия.  Определени бяха и условията за предоставянето 
на тази помощ.

Пакетът  от  мерки  за  подкрепа  в  размер  на  85 
милиарда  евро  вече  беше  договорен  от  министрите  по  време  на  неофициалното  им 
заседание на 28 ноември след искане от страна на ирландските власти.

Пакетът включва:
●  35  милиарда  евро  за  подкрепа  на  банките  в  Ирландия;
● 50 милиарда евро за покриване на финансовите нужди на ирландския държавен 
бюджет.
Половината  от  мерките  за  подкрепа  на  банковия  сектор  ще  се  финансират  от 

Ирландия от нейния държавен паричен резерв и пенсионни резерви. Останалата част от 
пакета се финансира поравно от: i) Европейския механизъм за финансово стабилизиране; 
ii)  Европейския  инструмент  за  финансова  стабилност  наред  с  двустранни  заеми  от 
Обединеното кралство, Дания и Швеция; и iii) Международния валутен фонд (всеки по 
22,5 милиарда евро).

Заемите се предоставят въз основа на програма, договорена от ирландските власти 
с  Комисията  и  Международния  валутен  фонд,  във  взаимодействие  с  Европейската 
централна банка. Програмата включва основен ремонт на банковата система на страната, 
реформи за насърчаване на растежа и коригиране на прекомерния дефицит до 2015 г. 
Целта е да се възстанови доверието на финансовия пазар в банковия сектор в Ирландия 
и в държавата, за да се върне икономиката по пътя на икономическия растеж.
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Укрепване  на  европейското  сътрудничество  по 
въпросите на хазарта

Хазартът  и  залаганията  са  дейности,  които  са 
регламентирани  във  всички  държави-членки,  но  в  доста 
различна  степен.В  стремеж  да  бъдат  набелязани  общите 
въпроси и проблеми Съветът по конкурентоспособност прие 
на 10 декември 2010г. заключения, с което се предприемат 

първите стъпки за  насочване на политическия дебат  към определянето на подходяща 
рамка за тази сфера.

Разпоредбите  на  държавите-членки  в  тази  област  са  продиктувани  от 
икономически,  етически,  социални  и  културни  съображения.  Хазартът  е  солидна 
търговска  дейност,  която  не  само  допринася  чрез  данъците  за  приходната  част  на 
държавния бюджет, но така също събира значителни суми от лотарии за проекти от общ 
интерес  като  спортни  организации  и  мероприятия,  благотворителност,  обществени  и 
културни дейности. Съществуват и опасения, свързани с общите проблеми, по-специално 
борбата  срещу  прането  на  пари,  уговарянето  на  изхода  от  спортни  състезания, 
организираната престъпност и измамите, които изправят всички обществени органи пред 
еднакви предизвикателства.

Основната цел е да бъде намерен баланс между интересите на икономическите 
оператори и обществените и правните съображения.  В заключенията държавите-членки 
се приканват да си сътрудничат по-тясно за защитата на потребителите, да обменят опит 
и  практики  и  да  определят  оператори  в  областта  на  хазарта  с  оглед  избягването  на 
незаконни  хазартни  дейности.  В  тях  се  посочва  и  необходимостта  регулаторните 
публични органи да осъществяват по-ефективен надзор над хазартните услуги. Хазартът 
онлайн представлява особен проблем поради трансграничния си характер.

Военни  способности:  по-голяма  ефикасност  с  по-малки 
бюджети

На  сегашните  бюджетни  ограничения  следва  да  се  гледа 
като на възможност за намиране на нови и по-ефективни начини за 
разработване  на  европейските  военни  способности,  заключиха 
министрите  на  отбраната  на  заседанието  на  Съвета  по  външни 
работи от 9 декември 2010г.  Държавите-членки могат да намалят 
общите  разходи  за  разработване  на  способности,  като  засилят 
сътрудничеството в тази област, като „ползват заедно и споделят" 
военни  сили  и  средства  и  като  увеличават  полезните 

единодействия между гражданските и военните дейности в рамките на Общата политика 
за сигурност и отбрана.

Военните  способности на държавите-членки,  които  допринасят  за  европейските 
военни способности, могат да се окажат под натиск при сегашните финансови условия. За 
да намали разходите за изпълнение на задачата, Съветът насърчава държавите-членки да 
се възползват от всяка възможност за сътрудничество.
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Един  от  начините  за  постигане  на  тази  цел  е  „споделяне  и  общо  ползване". 
Държавите-членки  могат  редовно  да  преразглеждат  националните  си  способности  и 
допълнителни  структури,  за  да  установят  кои  от  тях  са  оперативно  ефективни  и 
устойчиви и кои могат да бъдат определени за общо ползване.

Освен това държавите-членки биха могли да увеличат оперативната съвместимост 
на  военните  си  сили  и  средства  и  да  разпределят  определени  задачи  помежду  си. 
Европейската агенция по отбрана ще улеснява това сътрудничество.

Друга  възможност  за  избягване  на  дублирането  на  усилия  и  разходи  е 
гражданското и военното единодействие, особено в областта на способностите с двойна 
употреба  (напр.  едни  и  същи  хеликоптери  могат  да  се  използват  както  за  военни 
операции, така и за граждански спасителни мисии).

За тази цел държавите-членки следва да насочват военни изисквания, стандарти и 
съответната  информация  към  онези  цивилни  органи,  чиито  дейности  имат  отражение 
върху въпросите на отбраната.

Стремеж към мир в Близкия изток

На 13 декември 2010г.  министрите на външните работи 
изтъкнаха спешната необходимост от  постигането на напредък 
към  решение  на  основата  на  две  държави  в  Близкия 
изток.Европейският съюз е готов да допринесе за постигане на 
договорено решение по всички въпроси за окончателния статут в 

рамките на установения от Четворката 12-месечен срок.
ЕС  продължава  да  работи  в  тясно  сътрудничество  със  страните  в  региона  и  с 

международните  си  партньори.  „Днес  говорих  с  президента  Абас,  а  през  последните 
няколко дни съм в непрекъсната връзка със сенатор Мичъл.Той напуска региона и по пътя 
си  ще се  срещне с  мен в  края  на седмицата“,  каза  върховният  представител Катрин 
Аштън, която председателстваше заседанието.

Съветът  по  външни  работи  изразява  съжаление,  че  Израел  не  е  удължил 
мораториума върху строителството на селища, както бе поискано от Европейския съюз, 
Съединените американски щати и Четворката (ООН, САЩ, ЕС и Русия).

Министрите  изразиха  също  и  продължаващата  си  загриженост  относно 
положението  в  Газа.  Те  призоваха  за  незабавно,  трайно  и  безусловно  отваряне  на 
пропускателните пунктове за потока от хуманитарна помощ, търговски стоки и хора. Във 
връзка с това те приветстваха неотдавнашното съобщение на Израел за нови мерки за 
улесняване на износа и очакват бързото им изпълнение.

ЕС  изразява  готовност  да  помага  за  възстановяването  и  икономическото 
съживяване  на  Газа,  по-специално  чрез  подобряване  на  инфраструктурата  и 
оборудването  на  пропускателните  пунктове,  както  и  чрез  обучение  на  палестински 
гранични  служители  по  въпросите  на  управлението  на  границите  и  пропускателните 
пунктове.

Понастоящем  Европейският  съюз  има  две  операции  в  региона.  Мисията  на 
Европейския  съюз  за  подпомагане  на  контролно-пропускателен  пункт  Рафа  (EU  BAM 
Rafah), започнала през 2005 г., се намира в постоянна готовност от 2007 г. насам и е в 
състояние в рамките на 24 часа да бъде приведена в действие, когато и да бъде отворен 
отново  контролно-пропускателният  пункт  Рафа.  Полицейската  мисия  на  Европейския 
съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) оказва подкрепа на Палестинската власт 
за установяване на ефективни полицейски структури.
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Възможностите за риболов за 2011 г. са разпределени

Всяка  година  Съветът  взема  решение  относно 
максималните количества риба, които могат да се ловят от 
кораби  на  ЕС  в  Атлантическия  океан,  Северно  море  и 
международните  води,  както  и  разпределението  на  тези 
количества  между  националните  флоти.На  15  декември 
2010г.  държавите-членки  постигнаха  споразумение  за 

следващата година.
Количеството  от  всеки  вид  риба,  което  може  да  се  добива  в  дадена  зона,  се 

определя  с  т.нар.  общ допустим  улов  (ОДУ),  като  разпределението  за  всяка  отделна 
държава-членка се установява с квоти.

Целта е да се постигне устойчива експлоатация на морските ресурси.  При много 
запаси  има  надвишаване  на  количеството  на  улова  и  управлението  на  риболовното 
усилие  трябва  да  гарантира,  че  рибарството  на  ЕС  е  устойчиво  от  екологична, 
икономическа и социална гледна точка,  както и че ресурсите остават в биологически 
безопасни граници.

При  някои  запаси,  напр.  тези  на  херинга,  морски  език  и  мерлуза  в  някои 
риболовни зони, се наблюдава подобрение, докато други остават уязвими. Възможностите 
за риболов се установяват въз основа на научни становища и с прилагане на подход на 
предпазливост.  При  това  трябва  да  се  намери  равновесие  между  интересите  на 
европейската риболовна промишленост, която следва да бъде едновременно устойчива и 
икономически изгодна, и защитата и опазването на намаляващите рибни популации.

Гласът на хората

Регламентът относно така наречената „гражданска 
инициатива“  достигна  финалните  етапи  на 
законодателната  процедура  на  ЕС,  като  Съветът  по 
външни  работи  прие  текста  на  14  декември 2010г.,  а 
Европейският  парламент  го  одобри  на  15  декември 

2010г.Това  нововъведение  съгласно  Договора  от  Лисабон  ще  даде  възможност  на 
европейските граждани да отправят искане към Комисията да представи законодателни 
предложения.

Първо, „организаторите“ на инициативата (които трябва да са група от най-малко 7 
души  от  поне  7  държави-членки)  ще  трябва  да  регистрират  предложената  от  тях 
гражданска инициатива в Комисията, т.е. да представят кратко описание на нейната цел, 
предмет и задачи на един от езиците на ЕС.

Комисията ще регистрира инициативата, ако предвидените в регламента условия 
са  изпълнени.След  регистрацията  организаторите  ще  трябва  да  съберат  един  милион 
изявления за подкрепа (подписа) за инициативата си от граждани на най-малко една 
четвърт от всички държави-членки. Те ще разполагат с 12 месеца за осъществяването на 
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тази задача.Изявленията могат да бъдат събирани на хартиен носител или по електронен 
път.

Освен  това  в  регламента  се  определя  минимален  брой  поддръжници  от  всяка 
държава-членка.Така например, в Люксембург и Малта ще са необходими съответно 4 500 
и 3 750 подписа, докато в Обединеното кралство 54 000 граждани, а в Германия — 74 250 
германци ще трябва да изразят желание да подкрепят предложената инициатива.

Минималният  брой  поддръжници  от  всяка  държава-членка  се  изчислява,  както 
следва:броят  на  членовете  на  Европейския  парламент  от  съответната  държава  се 
умножава по 750.

Накрая, след проверката на изявленията за подкрепа и успешното представяне на 
гражданската  инициатива  на  Комисията,  в  рамките  на  три  месеца  Комисията  ще 
публикува  мотивираните  си  заключения  за  това  дали  смята  или  не  да  предприеме 
действия по предложената инициатива.

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

След  Испания  Белгия  пое  ротационното  председателство  на 
Европейския съюз от 1 юли 2010г. и представи амбициозна програма 
за второто шестмесечие на 2010 г.

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата  на  "триото  на  председателствата" ,  съставено  от 
Белгия,  Испания и Унгария.  Белгия ще се стреми преди всичко да 
гарантира прилагането на договора от Лисабон, влязъл в сила през 

декември  2009г.,  който  улеснява  процедурата  за  вземане  на решения  в  Европейския 
съюз.
По време на испанското председателство спадът на еврото и влошаването на публичните 
дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа. Новото председателство желае да 
възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на Белгия 
е предвидено и създаването на нова европейска структура за контрол на финансовите 
пазари.
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Новини от Европейската комисия

Стратегия за развитие на дунавския регион

Нови  планове  за  развитие  на  икономическия 
потенциал, подобряване на околната среда и повишаване 
на сигурността.

С население от 100 млн. души и обхващащ части от 
14 държави, сред които 8 страни от ЕС, Дунавският басейн 
включва някои от най-бедните региони в Европа, както и 

някои от най-богатите.
Стратегията за региона на река Дунав насърчава дълготрайното сътрудничество 

за  справяне  с  редица  проблеми  на  местно  ниво,  за  засилване  на  икономическото 
развитие, подобряване на транспорта и енергийните връзки, опазване на околната среда 
и засилване на сигурността.

Икономическо  развитие  -  по-големите  инвестиции  в  образованието  и 
изследователската дейност имат за цел да премахнат неравенствата в икономическото 
развитие и жизнените стандарти. 

Транспорт - една от целите е да се увеличи превозът на товари по река Дунав с 
20 %  до  2020 г.  Понастоящем  застаряващите  товарни  плавателни  съдове  по  Дунав, 
превозват едва 10-20 % от товарите, превозвани по река Рейн. Акцент ще бъде поставен 
и върху развитието на пътния и железопътния транспорт в региона. 

Енергия - свързването на енергийните пазари на региона едни с други ще доведе 
до избягване в бъдеще на недостига на енергия и гориво, познат ни от последните зими. 
Произтичащото  от  това  повишаване  на  конкуренцията  би  следвало  да  доведе  и  до 
намаляване на разходите за потребителите. 

Околна среда - чрез нови водопречиствателни станции ще се повиши качеството 
на  водата  и  ще  намалее  замърсяването  от  непречистени  отпадни  води  и  торове, 
изхвърляни в реката. Стратегията включва проекти за насърчаване на екотехнологиите и 
опазване на биоразнообразието. 

Сигурност - проектите включват повишаване на способността на региона за борба 
с организираната престъпност и отстраняване на противопехотните мини, поставени по 
време на неотдавнашните регионални конфликти. 

Въпреки че не е планирано допълнително финансиране Комисията се стреми да 
използва  по-ефективно  наличните  средства,  като  например  100-те  млрд.  евро  от 
Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се през първата половина на 2011 г. 
стратегията да бъде подкрепена от правителствата на страните от ЕС.

Държавите от ЕС в региона на река Дунав са Германия, Австрия, Унгария, Чешката 
република, Словакия, Словения, България и Румъния.

Повече за регионалната политика на ЕС 
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Защита за защитниците на човешките права

На 10 декември 2010г. - Денят на правата на човека - 
ЕС  почита  тези,  които  се  борят  за  спазване  на  човешките 
права на останалите, често излагайки на риск собствения си 
живот.

В своя декларация висшият представител Катрин Аштън 
изразява  подкрепа  за  "тези  смели  хора,  които  работят  за 

слагане на край на нарушенията на правата на човека по целия свят". 
Защитниците  на човешките  права са  хора  или организации,  които  се  борят  за 

спазване на всеобщо признати човешки права и свободи - граждански и политически 
права, както и икономически, социални и културни права. 

ООН насочва вниманието към част от личностите, посветили живота си на тази 
кауза. Сред тях са хора, борещи се за спазване на правата на затворниците, правата на 
хомосексуалистите,  бисексуалните  и  транссексуалните  хора,  правата  на  коренните 
народи, както и монах, използваш модерни технологии, за да документира страданието, 
предизвикано от заграбването на земя. 

Денят на правата на човека ще бъде отбелязан с прояви в ЕС и на други места. В 
Брюксел ще бъде показан филмът "Деца на войната" , след което ще се проведе 
дискусия с участието на активисти. 

В Таджикистан ще се проведат семинари, финансирани от ЕС, докато в Нигерия 
представители на Съюза ще посетят местната комисия по правата на човека. Делегацията 
на ЕС в Колумбия е поканила организации и личности, защитаващи човешките права, а 
делегацията в Израел е съфинансирала празненство по случай 10 декември. 

С бюджет от 1,1 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г. Европейският инструмент за 
демокрация  и  права  на  човека  се  използва  за  подкрепа  на  неправителствени 
организации, борещи се за защита и насърчаване на правата на човека.  Около 40 млн. 
евро са предвидени конкретно за подкрепа на защитници на човешките права. Само през 
2010 г. повече от 150 души, изложени на голям риск, са получили подобна подкрепа. 

Необходимите умения за  работните  места  на  утрешния 
ден

Десетгодишна  стратегия  за  съвременно, 
висококачествено  професионално  обучение,  даващо  на 
работниците уменията, необходими за намиране на подходяща 
работа в една бързо променяща се икономика.

В  момента  около  76  млн.  европейци  в  трудоспособна 
възраст са нискоквалифицирани или без никаква квалификация, а предлаганите работни 
места  все  повече  изискват  някаква  форма  на  обучение.  Очаква  се  през  следващото 
десетилетие необходимостта от квалифицирани работници да нарасне, което означава, че 
независимо от възрастта си,  хората без съответните умения по-трудно ще си намират 
работа.  Дори  и  да  успеят  да  си  намерят  работа,  те  вероятно  ще  печелят  по-малко, 
отколкото по-квалифицираните им колеги.

Целта  на  новата  стратегия  за  професионално  обучение  е  да  даде  на 
сегашните и бъдещите работници както специфични за дадена работа умения,  така и 
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общи умения, които ще им бъдат необходими в съвременната икономика.  Стратегията е 
насочена към повишаване на качеството на професионалното обучение и преподаване, 
към насърчаване на креативността и предприемачеството и към улесняване на хората да 
учат във всички периоди на техния живот.
Освен това тя се стреми да гарантира, че най-бедните хора, хората със специални нужди 
и  възрастните  работници  имат  същия  достъп  до  професионално  обучение  както 
останалите.

Стратегията включва план за действие, координиращ усилията на националните 
правителства и ЕС през следващите четири години. Целите включват:

-  сътрудничество с компании за откриване на разминаванията между търсени и 
предлагани умения 

- откриване на повече професионални училища 
- въвеждане на стратегии за увеличаване на обучението в чужбина 
- повишаване на осведомеността за ползите от професионалното обучение 
- създаване на общ стандарт за професионално обучение в Съюза чрез прилагане 

на препоръката на ЕС от 2009 г. за осигуряване на качество 
- оценяване на начините за повишаване на ролята на професионалното обучение. 
Професионалното обучение може също така да засили конкурентоспособността и 

икономическия растеж на Европа.  Наличието на работна сила, притежаваща подходящи 
умения, ще улесни компаниите при набирането на нужния им персонал, а това ще им 
помогне да се конкурират в световен мащаб.

Стратегията се базира на процеса от Копенхаген , една по-широкообхватна 
и дългосрочна схема за развитие на системите за професионално образование и обучение 
в Европа. В тази схема, създадена през 2002 г., членуват 33 страни (всички 27 държави 
от ЕС плюс Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, 
Норвегия и Турция), профсъюзи и Комисията.

Още за образованието и обучението 

По-добро  съдебно  сътрудничество  в  полза  на 
гражданите и бизнеса

Нови  мерки  ще  намалят  разходите  за  фирмите  при 
трансгранични  съдебни  спорове  и  административните 
формалности  за  хората,  живеещи,  работещи  и  пътуващи  в 
други страни от ЕС. 

Комисията иска да улесни живота на хората, които работят, пътуват или отиват да 
живеят в друга страна от ЕС, и в момента провежда обществено допитване за това как 
сегашните правила могат да бъдат подобрени. 

Една от възможностите е да се въведат общоевропейски формуляри за най-често 
срещаните  документи  за  гражданско  състояние,  като  например  актовете  за  раждане. 
Друга възможност е да се гарантира автоматичното признаване на подобни свидетелства 
във всички страни от ЕС. Подобна промяна няма да засегне правните системи в отделните 
страни. 

Административните системи в 27-те страни от Съюза са различни, което означава, 
че  публичните  документи  (като  например  договорите  или  нотариалните  актове  за 
недвижима собственост) и документите за гражданско състояние (включително актовете 
за раждане и брачните свидетелства) не винаги се признават извън страната, в която са 
издадени. 

Вследствие от това на 12 милиона души, живеещи в друга страна от ЕС, се налага 
да превеждат документите си или да си изваждат допълнителни такива, а това често е 
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труден  и  скъп  процес.  При  неотдавнашно  проучване  73 %  от  европейците 
заявиха,  че според тях са нужни мерки за подобряване на движението на официални 
документи между държавите от ЕС. 

Текущата  консултация  на  Комисията  е  отворена  за  участие  до  30  април,  а 
предложенията  и  коментарите  ще  бъдат  взети  предвид  при  подготвянето  на  новите 
законопроекти през 2013 г. 

Мерките  ще  са  от  полза  и  за  предприятията.  Едно  от  предложенията  е  да  се 
намалят правните разходи за фирмите,  които искат дадено съдебно решение да бъде 
признато в друга страна от ЕС. 

Ако например шведска компания съди немска компания за закъснели плащания, 
законите  на  ЕС  вече  позволяват  съдебното  решение, 
постановено в едната страна, да бъде напълно признато и изпълнено в другата. Но дори 
ако шведската компания спечели делото, тя трябва да плати до 3000 евро правни такси, 
за да бъде решението признато и в двете страни. Този допълнителен разход е ненужен. 

В момента Европейската комисия се опитва да премахне това изискване,  което 
струва близо 48 млн. евро годишно на предприятията.  Новите правила ще осигурят по-
добра защита също така на европейските потребители, участващи в спорове с лица или 
компании извън ЕС. 

Консултация за признаването на документи 

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване

Нов план излага стратегия за избавяне на 20 млн. души от 
бедност - цел на ЕС за 2020 г.

Повече  от  80  млн.  души  в  ЕС  са  застрашени  от  бедност,  като 
проблемът  се  задълбочи  в  резултат  на  икономическата  криза, 

която засегна най-силно най-уязвимите. Ако искаме целта на ЕС за 2020 г.  да бъде 
постигната, работата трябва да започне още днес.

Европейската  платформа  срещу  бедността  и  социалното  изключване  ще 
стимулира нови начини на работа и ще помогне на правителства и други заинтересовани 
страни да разработят по-ефективни и новаторски методи за борба с бедността.

Въпреки, че борбата с бедността на първо място е отговорност на отделните страни 
членки, целите и подходите на равнище ЕС доведоха до повишаване на ефективността на 
националните политики в области като детската бедност и бездомничеството.

Сега Комисията иска да насърчи иновациите в социалната политика, като използва 
малки проекти за оценяване на евентуални нови политики или реформи. Целта е страните 
от ЕС да се поучат взаимно от опита си, за да могат да усъвършенстват своите социални 
политики и да ги направят по-ефективни.

През следващите години, и по-специално през 2011-2012 г., ще се състоят серия 
от инициативи, сред които координиране на политиката за доброволчество и обмена на 
информация, ново законодателство и финансиране на проекти. Специфични действия ще 
бъдат предприети по отношение на най-рисковите групи, включващи младежи, хора с 
увреждания и малцинствени групи като ромите.

Борбата  с  бедността  не  означава  непременно  повече  разходи.  Основна  цел  е 
насочване на реформите към по-голяма ефективност. Силният акцент върху социалните 
иновации и експерименти ще помогне на ЕС и държавите-членки да открият къде ефектът 
от ресурсите ще е най-голям.
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Тези инициативи бележат началото на нова фаза в политиките на ЕС за социално 
приобщаване и ще използват инерцията,  събрана по време наЕвропейската година на 
борбата с бедността и изключването (2010     г.)  .

Едногодишната кампания, включваща над 700 проекта в 29 държави, мобилизира 
всички сектори на обществото и помогна борбата с бедността да остане приоритет за 
политиците.
Действия на ЕС за борба с бедността и социалното изключване 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 06.12. – 20.12.2010 г.

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

7.12.2010   L   320  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1136/2010  на  Комисията  от  6  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/89/ЕС на Комисията от 6 ноември 2010 година за изменение на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  на  включването  на  квинмерак  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/752/ЕС на Съвета от 2 декември 2010 година за назначаване на 

член от Нидерландия в Европейския икономически и социален комитет.
 Решение 2010/753/ОВППС Atalanta/5/2010 на Комитета по политика и сигурност от 

26 ноември 2010 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната 
операция  на  Европейския  съюз,  предназначена  да  допринесе  за  възпирането, 
предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските  действия  и  въоръжените 
грабежи край бреговете на Сомалия.

 Решение 2010/754/ОВППС ПМЕС/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от 30 
ноември 2010 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на 
Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.
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 Решение 2010/755/ОВППС на Съвета от 6 декември 2010 година за изменение на 
Решение  2009/906/ОВППС  относно  Полицейската  мисия  на  Европейския  съюз 
(ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ).

 Решение  2010/756/ЕС на  Европейския  парламент  от  7  октомври  2010  година 
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година.

 Резолюция  на  Европейския  парламент  от  7  октомври  2010  година  съдържаща 
забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски 
колеж за финансовата 2008 година.

8.12.2010   L  322  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1137/2010 на Съвета от 7 декември 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение 
на Сомалия.

 Регламент  (ЕС)  №  1138/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
изменение за сто и четиридесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за 
налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени 
физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда 
и талибаните. 

 Регламент  (ЕС)  №  1139/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
изменение  за  сто  четиридесет  и  първи  път  на  Регламент  (ЕО)  № 881/2002  на 
Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу 
определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата 
на Ал Кайда и талибаните. 

 Регламент  (ЕС)  №  1140/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5 000 тона 
къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества 
за пазарната 2010—2011 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1141/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
установяване  на  процедурата  за  подновяване  на  включването  на  втора  група 
активни  вещества  в  приложение  I към  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  и  за 
съставяне на списък на тези вещества.

 Регламент  (ЕC)  №  1142/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 във връзка с периода на прилагане на 
преходните мерки по отношение на условията за освобождаване на някои животни 
от  забраната  за  напускане  на  зоната,  предвидена  в  Директива  2000/75/ЕО  на 
Съвета. 

 Регламент  (ЕC)  №  1143/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на периода на прилагане 
на преходните разпоредби за някои декоративни водни животни, предназначени за 
затворени декоративни съоръжения. 

 Регламент (ЕС) № 1144/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за забрана 
на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от 
страна на съдове под флага на Обединеното кралство.

 Регламент (ЕС) № 1145/2010 на Комисията от 3 Декември 2010 година за забрана 
на риболова на менек във води на ЕС и международни води от зони V, VI и VII от 
страна на съдове под флага на Испания.

 Регламент (ЕС) № 1146/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за забрана 
на риболова на морска писия в зони VIII, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 
от страна на съдове под флага на Испания.
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 Регламент (ЕС) № 1147/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в  зона 3M на  NAFO от  страна на съдове  под флага  на 
Естония.

 Регламент (ЕС) № 1148/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в  зона 3M на  NAFO от  страна на съдове  под флага  на 
Испания. 

 Регламент (ЕС) № 1149/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за забрана 
на риболова на афанопус във води на Общността и във води, които не са под 
суверенитета  или юрисдикцията  на  трети държави,  от  зони  V,  VI,  VII и  XII от 
страна на съдове под флага на Испания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1150/2010  на  Комисията  от  7  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

8.12.2010   L  323   
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕC)  №  1088/2010  на  Комисията  от  23  ноември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне 
и трансформиране. 

 Регламент  (ЕС)  №  1089/2010  на  Комисията  от  23  ноември  2010  година  за 
прилагане  на Директива  2007/2/ЕО на Европейския  парламент  и  на  Съвета  по 
отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и 
услуги за пространствени данни.

9.12.2010   L  324  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕC)  №  1151/2010  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
относно  преброяването  на  населението  и  жилищния  фонд  по  отношение  на 
условията  и  структурата  на  докладите  за  качеството  и  техническия  формат  за 
предаването на данни. 

 Регламент  (ЕС)  №  1152/2010  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  за 
изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) 
№ 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент 
(ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

 Регламент  (ЕС)  №  1153/2010  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  175/2010  чрез  продължаване  на  периода  на 
прилагане на мерките за борба с повишената смъртност на тихоокеанските стриди. 

 Регламент  (ЕС)  №  1154/2010  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на 
допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички. 

 Регламент (ЕC) № 1155/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

 Регламент  (ЕС)  №  1156/2010  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/762/ЕС  на  представителите  на  правителствата  на  държавите-

членки,  заседаващи  в  рамките  на  Съвета  от  25  февруари  2010  година  за 
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определяне на седалището на Европейската  служба за  подкрепа в  областта на 
убежището.

 Решение 2010/763/ЕС на Съвета от 6 декември 2010 година за сключването на 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз 
и Соломоновите острови. 

 Решение  2010/764/ЕС  на  Комисията  от  8  декември  2010  година  относно 
приемането на решение за финансиране през 2010 г. в рамките на безопасността 
на храните.

9.12.2010   L  325  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010  година  за  изменение  на  Директива  2009/42/ЕО  относно  статистическите 
данни при превоз на товари и пътници по море. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/718/ЕС на  Европейския  съвет  от  29  октомври  2010  година  за 

изменение  на  статута  по  отношение  на  Европейския  съюз  на  остров  Сен 
Бартелеми.

10.12.2010   L  326  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1157/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот 
(ЕU-SILC)  по  отношение  на  списъка  за  2012  г.  на  целевите  второстепенни 
променливи за жилищните условия. 

 Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година относно общ 
метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване 
на сертификат за безопасност на железопътния транспорт. 

 Регламент  (ЕС)  №  1159/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, 
определени за 2011 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2010/88/ЕС  на  Съвета  от  7  декември  2010 година  за  изменение  на 

Директива  2006/112/ЕО  относно  общата  система  на  данъка  върху  добавената 
стойност  по  отношение  на  срока  на  действие  на  задължението  да  се  прилага 
минимална стандартна данъчна ставка.

 Регламент  (ЕС)  №  1160/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
изменение на приложение  I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно 
общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни. 

 Регламент  (ЕС)  №  1161/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се 
отнасят  до  намаляване  на риска  от  заболяване  и до развитието и здравето  на 
децата. 

 Регламент  (ЕС)  №  1162/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
отхвърляне  на  определени  здравни  претенции  за  храни,  отнасящи  се  до 
намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата. 

 Регламент (ЕС) № 1163/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 
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 Регламент  (ЕС)  №  1164/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 1165/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  1166/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1167/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1168/2010  на  Комисията  от  9  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

11.12.2010 L327
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година относно 
общ  метод  за  безопасност  за  оценка  на  съответствието  с  изискванията  за 
получаване на разрешително за железопътна безопасност.

 Регламент  (ЕС)  №  1170/2010  нa Комисията  от  10  декември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1171/2010  на  Комисията  от  10  декември  2010  година  за 
вписване  на название в  регистъра на защитените  наименования за  произход и 
защитените географски указания.

 Регламент (ЕС) № 1172/2010 на Комисията от 6 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в зона VIа, води на ЕС и международни води от зона Vb на 
изток от 12° 00′ з.д. от страна на съдове под флага на Франция.

 Регламент (ЕС) № 1173/2010 на Комисията от 6 декември 2010 година за забрана 
на риболова на менек във води на ЕС и в международни води от зони V, VI и VII от 
страна на съдове под флага на Франция. 

 Регламент  (ЕС)  №  1174/2010  на  Комисията  от  10  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 1175/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година относно 
продажните цени на зърнени култури за вторите индивидуални покани за търг в 
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010.

 Регламент  (ЕС)  №  1176/2010  на  Комисията  от  10  декември  2010  година  за 
определяне в  каква степен могат  да  бъдат  приети заявленията за лицензии за 
внос, подадени през ноември 2010 г. за някои млечни продукти в рамките на някои 
тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/91/EC на Комисията от 10 декември 2010 година за изменение на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  на  включването  на  метосулам  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 
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 Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 
година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да 
се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат 
ценни книжа до търгуване,  и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно 
хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за 
издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/765/ОВППС на Съвета от 2 декември 2010 година относно действия 

на ЕС за борба с незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) 
по въздушен път. 

 Решение 2010/766/ОВППС на Съвета от 7 декември 2010 година за изменение на 
Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския 
съюз,  предназначена  да  допринесе  за  възпирането,  предотвратяването  и 
потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на 
Сомалия.

14.12.2010   L  328  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1178/2010  на  Комисията  от  13  декември  2010  година  за 
определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в 
сектора на яйцата.

 Регламент (ЕС) № 1179/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година за забрана 
на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води, които не 
са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони V, VI, VII, VIII и 
IX от страна на съдове под флага на Португалия.

 Регламент  (ЕС)  №  1180/2010  на  Комисията  от  13  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/769/ЕС на Комисията от 13 декември 2010 година за формулиране 

на критерии за прилагането в танкери за втечнен природен газ на алтернативни 
технологични  методи  вместо  използването  на  нискосернисти  корабни  горива, 
отговарящи  на  изискванията  на  член  4б  от  Директива  1999/32/ЕО  на  Съвета 
относно  намаляването  на  съдържанието  на  сяра  в  определени  течни  горива, 
изменена с Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
съдържанието на сяра в корабните горива. 

 Решение  2010/770/ЕС на  Комисията  от  13  декември  2010  година  относно 
изменение на Решение 2009/980/ЕС по отношение на условията на използване на 
разрешена здравна претенция относно въздействието на водноразтворим доматен 
концентрат върху тромбоцитната агрегация. 

14.12.2010   L  329  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1091/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне 
на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават 
външните  граници  на  държавите-членки,  както  и  тези,  чиито  граждани  са 
освободени от това изискване. 

ДИРЕКТИВИ 
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 Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 
година за  изменение на директиви  2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на 
капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на 
надзорния преглед на политиките за възнагражденията. 

15.12.2010   L   330  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Pегламент (ЕС) № 1181/2010 на Комисията от 13 декември 2010 година за забрана 
на риболова на аншоа в зона VIII от страна на съдове под флага на Испания. 

 Регламент (ЕС) № 1182/2010 на Комисията от 13 декември 2010 година за забрана 
на риболова на морски лисици във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на съдове 
под флага на Нидерландия.

 Регламент  (ЕС)  №  1183/2010  на  Комисията  от  14  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 1184/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/772/ЕС на  Комисията  от  14  декември  2010  година  относно 

финансовото участие на Съюза за 2010 г. в покриването на разходите, извършени 
от  Германия,  Испания,  Франция,  Италия,  Кипър  и  Португалия  за  борба  с 
вредителите по растенията или растителните продукти.

 Решение  2010/773/ЕС на  Европейската  централна  банка  от  25  ноември  2010 
година относно процедурата по акредитация за качество на производителите на 
евробанкноти. 

15.12.2010   L  331  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) №1092/2010на Европейския парламент и на Съвета от24ноември 
2010 година за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския 
съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск.

 Регламент (ЕС) №1093/2010на Европейския парламент и на Съвета от24ноември 
2010  година  за  създаване  на  Европейски  надзорен  орган  (Европейски  банков 
орган),  за  изменение  на  Решение  №  716/2009/ЕО  изаотмяна  на  Решение 
2009/78/ЕО на Комисията.

 Регламент (ЕС) №1094/2010на Европейския парламент и на Съвета от24ноември 
2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение 
№ 716/2009/ЕОизаотмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията.

 Регламент (ЕС) №1095/2010на Европейския парламент и на Съвета от24ноември 
2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за 
ценни книжа ипазари),  за  изменение на  Решение  № 716/2009/ЕОизаотмяна на 
Решение 2009/77/ЕО на  Комисията  84  ДИРЕКТИВИ  ★ Директива  2010/78/ЕС  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от24ноември  2010година  за  изменение  на 
директиви  98/26/ЕО,  2002/87/ЕО,  2003/6/ЕО,  2003/41/ЕО,  2003/71/ЕО, 
2004/39/ЕО,  2004/109/ЕО,  2005/60/ЕО,  2006/48/ЕО,  2006/49/ЕО 
и2009/65/ЕОвъввръзка  с  правомощията  на  Европейския  надзорен  орган 
(Европейски  банков  орган),  Европейския  надзорен  орган  (Европейски  орган  за 
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застраховане  и  професионално  пенсионно  осигуряване)  иЕвропейския  надзорен 
орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари).

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) №1096/2010на Съвета от17ноември 2010 година за възлагане на 

Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на 
Европейския съвет за системен риск.

16.12.2010   L  332  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1185/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година 
за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои системи от 
графитни електроди с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока 
на действие съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009. 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1186/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година 
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои системи от 
графитни електроди с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на 
срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година 
за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на глифозат с 
произход от Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 1188/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 1189/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
декември 2010 година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/776/ЕС на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на 

Решение 2004/211/ЕО по отношение на записите за Бразилия, Кувейт и Сирия в 
списъка  на трети страни и  части от  тях,  от  които  е  разрешено въвеждането  в 
Европейския  съюз  на  живи  еднокопитни  и  сперма,  яйцеклетки  и  ембриони  от 
еднокопитни. 

 Решение 2010/777/ЕС на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на 
Директива  2008/90/ЕО  на  Съвета  във  връзка  с  удължаване  на  срока  на 
дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен 
материал  от  овощни  растения  и  на  овощни  растения,  предназначени  за 
производство на плодове. 

 Решение 2010/778/ЕС на Комисията от 15 декември 2010 година за изменение на 
Решение  2006/944/ЕО  за  определяне  на  съответните  нива  на  емисиите, 
разпределени  на  Общността  и  всяка  от  нейните  държави-членки  съгласно 
Протокола от Киото в съответствие с Решение 2002/358/ЕО на Съвета.

17.12.2010   L  333  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС, Евратом) № 1190/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година за 
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 за адаптиране, считано от 1 
юли 2009 г.,  на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите 
служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по 
отношение на тях.
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 Регламент  (ЕС)  №  1191/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО)  № 1794/2006 за  установяване  на обща схема за 
таксуване на аеронавигационното обслужване.

 Регламент  (ЕС)  №  1192/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
одобряване на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1193/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
вписване  на название в  регистъра на защитените  наименования за  произход и 
защитените географски указания.

 Регламент (ЕС) № 1194/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на бодлива черноморска акула във води на ЕС и международни води 
от зони I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV от страна на съдове под флага на Франция. 

 Регламент (ЕС) № 1195/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в норвежки води от зони  I и  II от страна на съдове под 
флага на Португалия. 

 Регламент (ЕС) № 1196/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води, които не 
са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зона Х от страна на 
съдове под флага на Португалия.

 Регламент (ЕС) № 1197/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в международни води от зони I и  IIb от страна на съдове 
под флага на Португалия.

 Регламент (ЕС) № 1198/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на обикновен морски език в зона IIIa; във води на ЕС от зони IIIb, IIIc 
и IIId от страна на съдове под флага на Швеция.

 Регламент (ЕС) № 1199/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на пикша в норвежки води от зони  I и  II от страна на съдове под 
флага на Португалия.

 Регламент (ЕС) № 1200/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за забрана 
на риболова на сайда в норвежки води от зони I и II от страна на съдове под флага 
на Португалия. 

 Регламент (ЕС) № 1201/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за забрана 
на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води, които не 
са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони V, VI, VII, VIII и 
IX от страна на съдове под флага на Франция.

 Регламент (ЕС) № 1202/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за забрана 
на риболова на треска в зони VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX и X; във води на ЕС от зона 
CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Нидерландия.

 Регламент (ЕС) № 1203/2010 на Комисията от 15 декември 2010 година за забрана 
на риболова на скумрия в зони VIIIc,  IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от 
страна на съдове под флага на Испания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1204/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
изменение  за  сто  четиридесет  и  втори  път  на  Регламент  (ЕО)  № 881/2002  на 
Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу 
определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата 
на Ал Кайда и талибаните.

 Регламент  (ЕС)  №  1205/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  1206/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
определяне на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо. 
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 Регламент (ЕС) № 1207/2010 на Комисията от 16 декември 2010 година относно 
определяне на възстановяванията при износ на птиче месо.

17.12.2010   L  334  
РЕГЛАМЕНТИ

 Rегламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 
2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни 
водни  пътища,  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  2006/2004(1)  Текст  от 
значение за ЕИП.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 

година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването).

18.12.2010   L  335  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1212/2010  на  Съвета  от  29  ноември  2010  година  за 
разпределяне  на  възможностите  за  риболов  съгласно  Споразумението  за 
партньорство  в  сектора  „Рибарство“  между  Европейската  общност и  Съюза 
Коморски острови.

 Регламент  (ЕС)  №  1213/2010  на  Комисията  от  16  декември  2010  година  за 
установяване на общи правила относно свързването на националните електронни 
регистри на пътнотранспортни предприятия. 

 Регламент  (ЕС)  №  1214/2010  на  Комисията  от  17  декември  2010  година  за 
вписване  на название в  регистъра на защитените  наименования за  произход и 
защитените географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1215/2010  на  Комисията  от  17  декември  2010  година  за 
вписване  на название в  Регистъра на защитените  наименования за  произход и 
защитените географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1216/2010  на  Комисията  от  17  декември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година относно 
прилагането  на  член  101,  параграф  3  от  Договора  за  функционирането  на 
Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки. 

 Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година относно 
прилагането  на  член  101,  параграф  3  от  Договора  за  функционирането  на 
Европейския съюз за някои категории споразумения за специализация. 

 Регламент  (ЕС)  №  1219/2010  на  Комисията  от  17  декември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 1220/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година относно 
продажните цени на зърнени култури за третите индивидуални покани за търг в 
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010. 

 Регламент (ЕС) № 1221/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни  на месец  декември  2010 г.  в  рамките  на  тарифните  квоти,  открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо. 

 Регламент (ЕС) № 1222/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на декември 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
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Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния 
албумин. 

 Регламент (ЕС) № 1223/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  декември  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота,  открита 
съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел. 

 Регламент (ЕС) № 1224/2010 на Комисията от 17 декември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на декември 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно 
Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. ноември 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569

Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година.
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570

Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571

Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572

Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места 
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573

Издание относно Доклада на Съвместните Изследователски Центрове в ЕС за 
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574

Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в 
Балтийските райони
European Economy - Cross-country study: Economic policy challenges in the Baltics 
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575
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Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577

Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history

ЕС 1578

10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581

Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582

Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583

Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584

Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585

Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586

Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588

Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
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ЕС 1590

Отдел “Европейско право” ви пожелава весело изкарване на празниците!

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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