
Народно събрание 
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин 

Година ІV       № 16

                   16 май 2011 г.

Съдържание на броя

Тема на седмицата                                                                                                                                           ..................................................................................................................  2  

Събития в Народното събрание                                                                                                                   .............................................................................................  3  

Събития от изминалата седмица                                                                                                                               ..........................................................................................................  3  

Предстоящи събития                                                                                                                                                     ............................................................................................................................  3  

Годишна работна програма                                                                                                                                        .................................................................................................................  4  

Законопроекти свързани с правото на ЕС                                                                                                               ............................................................................................  4  

Новини от България свързани с ЕС                                                                                                               ..........................................................................................  5  

Новини от европейските институции                                                                                                      ..................................................................................  5  

Събития от изминалата седмица в европейските институции                                                                         ...........................................................  5  

Документи на Европейската комисия                                                                                                       ...................................................................................  9  

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз                                               .....................................  10  

Книги от фонда на Европейския документационен център                                                           ..............................................  13  

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и  
информационни агенции 

Народно събрание на Република България
Бюлетинът е достъпен на адрес:   http  ://  www  .  parliament  .  bg  /?  page  =  eu  &  s  =  bul  &  lng  =  bg  

http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg


Седмичен бюлетин Брой 16
16 май 2011г.

Тема на седмицата

Шенген  и  външната  политика 
доминираха дебатите в ЕП

Отбелязвайки  Деня  на  Европа,  членовете  на  ЕП 
припомниха, че на Европа не бива да се гледа като на даденост, 
а като на задача пред нас.  Те разкритикуваха въвеждането на 
граничен  контрол  в  Шенген  и  поискаха  по-силна  европейска 

позиция на международната сцена. Вижте още подробности за събитията от тази седмица, 
между  тях:  седем  кратният  световен  шампион  от  Формула  1  Михаел  Шумахер  бе  в 
Парламента  за  кампания  за  пътна  безопасност  и  безпрецедентната  спам  атака  на 
страницата на ЕП във Facebook. 

Денят  на  Европа  бе  отбелязан  в  Парламента  на  9  май  2011  г. с  концерт  и  с 
традиционното  издигане  на  европейското  знаме  в  Страсбург.  61-та  годишнина  от 
декларацията на Робер Шуман съвпадна с 25-ия рожден ден на двата символа на ЕС: 
флаг и химн. 

Парламентът одобри начинът, по който е изразходван основният дял от бюджета 
на  ЕС  за  финансовата  2009  г.,  в  рамките  на  процедурата  по  освобождаване  от 
отговорност  за  изпълнението  на  бюджета  на  ЕС.  Същевременно  депутатите  отложиха 
вземането на решение по отношение на бюджетите на Съвета, Европейската агенция по 
лекарствата  и  Европейския  полицейски  колеж.  ЕП е  институцията  на  ЕС,  която  дава 
одобрение на това как са изразходвани средствата на Съюза. 

Депутатите  обсъдиха  бъдещето  на  споразумението  от  Шенген  и  искането  на 
Франция и Италия за възстановяване на граничния контрол в рамите на Шенгенското 
пространство.  По-голямата  част  от  изказалите  се  разкритикува  това  искане,  някои 
призоваха за по-добър контрол в рамките на Шенген.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националната 
библиотечна седмица и връчи Годишните библиотечни награди

16/05/2011

Предстоящи събития 

17/05/2011
15:30 Заседание на Комисия по правни въпроси

18/05/2011
09:00 Пленарно заседание

18/05/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм

19/05/2011
09:00 Пленарно заседание

20/05/2011
09:00 Пленарно заседание
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20/05/2011
11:00 Парламентарен контрол

16/05/2011
Председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  ще  открие  Националната 
библиотечна седмица и ще връчи Годишните библиотечни награди 

Годишна работна програма 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС

   
На 12  май 2011 г. Комисията по околната среда и водите разгледа и прие на второ 

четене  законопроект  за  изменение и  допълнение на Закона за  опазване  на околната 
среда, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 16.03.2011 г. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има 
за цел да приведе българското законодателство в съответствие с европейското право, 
като: 

- въведе изискванията на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета  от  23  април  2009  т.  за  изменение  на  Директива  98/70/ЕО  по  отношение  на 
спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм 
за наблюдение и намаляване нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на 
Директива  1999/32/ЕО  на  Съвета  по  отношение  на  спецификацията  на  горивото, 
използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 
93/12/ЕИО;

- въведе изискванията на  Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от  21 октомври 2009 г.  относно  Етап  II на улавяне  на бензиновите пари при 
зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции; 

- приеме мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 
ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за 
емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
рамките  на  Общността  във  връзка  с  изискване  на  чл.10,  параграф  1  от  Директива 
2003/87/ЕО,  изменен  с  чл.1,  параграф  11  от  Директива  2009/29/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  23  април  2009  г.  с  оглед  подобряване  и  разширяване  на 
схемата за търговия с квоти за парникови газове на Общността;

-  приеме  мерки  по  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №1008/2008  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  24.09.2008  г.  относно  общите  правела  за  извършване  на 
въздухоплавателни услуги в Общността;

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

4

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/685
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/685
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/685
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/420


Седмичен бюлетин Брой 16
16 май 2011г.

-  прецизира  действащи  разпоредби  във  връзка  с  прилагане  изискванията  на 
Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. 
за  създаване  на Европейски регистър за  изпускането и  преноса на замърсители и  за 
изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 91/61/ЕО на Съвета; 

Новини от България свързани с ЕС

Премиерът Борисов ще се срещне с директора на Европол

На посещение в София пристигна директорът на Европол Роб Уейнрайт. Повод за 
визитата  е  успешната  операция  от  петък,  когато  бе  неутрализирана  организирана 
престъпна  група,  занимавала  се  с  изготвянето  и  разпространението  на  неистински 
евробанкноти.

Днес Уейнрайт ще има среща с министър-председателя Бойко Борисов. Преди това 
той ще разговаря с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. 

След  приключването  на  срещата  между  премиера  Борисов  и  Роб  Уейнрайт  е 
предвидена пресконференция в Гранитната зала на Министерския съвет. 

Източник: europa.bg

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

С музика на Лист и Бетховен в ЕП бе отбелязан Деня на 
Европа 

Денят  на  Европа,  9  май,  бе  отбелязан в  Европейския 
Парламент  в  Страсбург  с  концерт  на  италианския  пианист 
Giovanni Bellucci.  Музиката  на  Лист  и  Бетховен  звуча  в 
Парламента, за да отбележи не само 9 май, но и 200 години от 

раждането  на  унгарския  композитор  Ференц  Лист  и  25-годишнината  на  "Одата  на 
радостта" като европейски химн. 

"Ференц  Лист  олицетворява  европейския  гений - този,  който  превърна 
нашата обединена Европа в история на успеха, с който всички ние можем да се гордеем", 
заяви председателят на Парламента Йежи Бузек при откриването на концерта. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Giovanni Bellucci изпълни три унгарски рапсодии на Лист и завърши с вълнуваща 
интерпретация на четвъртата част от 9-та симфония на Бетховен, приветствана с овации.

Друга  годишнина -  25  години европейски  флаг, бе  отбелязана  следобед 
с церемония по традиционното издигане на знамето пред сградата на Парламента. 
 

Посещение в Парламента 

Всеки  ден  Европейският  парламент  приветства  стотици 
посетители в своите сгради в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

Само през 2010 година повече от 300 000 души са посетили 
европейската институция. Кой може да посети Парламента и какво 
представлява подобна визита? Ето повече информация от самите 
посетители. 

ЕП привлича много студенти и ученици като Хана и Феликс 
от Бавария, които са по студентска програма в Брюксел. Хана се 
интересува как работи  Парламента и каква е ролята на Бавария в 
него.  24-годишният  студент  по  физика  Феликс има желание да 
научи повече за европейската система. 

Костантино от Удине в Италия е на посещение като част от училищен проект. Това 
е първото му посещение в чужбина и той се радва да бъде в Брюксел "един от най-
хубавите градове в света". 

Трейси, учителка от Великобритания, е тук с 16- и 17-годишни ученици, не само 
защото  това  е  част  от  учебната  програма,  а  и  защото  "те  влизат  във  възрастта  за 
гласуване и така могат да получат поглед върху политиката ". 

ЕП се посещава още от  дейци в  политически партии,  журналисти,  пенсионери, 
дори войници и свещеници.  Случайно се натъкнахме на депутата от Чешкия парламент 
Павел Станек, който често посещава Парламента, въпреки че той  самият е евроскептик, 
но препоръчва на всички граждани да посетят Парламента и да "видят как се взимат 
решенията в ЕС". 

Хилле от Дания посетила ЕП през миналата година за първи път, но било толкова 
интересно, че решила да дойде отново.  Особено интересна й била възможността да се 
срещне с евродепутат. 

Михаел Шумахер : "Няма награда за бързо каране" 

Думите звучат иронично от устата на най-успешния пилот на 
Формула 1 за всички времена. Възможно ли е седем кратният 
световен  шампион  Михаел  Шумахер  да  бъде  посланик  на 
идеята  за  безопасност  по  пътищата?  В  сряда  той  откри 
кампания,  посветена  на  тази  тема,  в  Парламента.  Вижте 
интервюто ни с него за кампанията за пътна безопасност и 

защо той смята, че високите технологии могат да спасят човешки живот. 
Дойдохте в Парламента, за да подкрепите идеята всички нови автомобили да бъдат 

снабдени  с  "интелигентни"  системи за  безопасност.  Могат  ли  високите  технологии  да 
помогнат за намаляване на пътните инциденти?

Нещата,  които се появиха през последните десет  години са  удивителни.  Преди 
разполагахме само с въздушни възглавници и с електронно контролирани системи. Сега 
имате възможност за нощно виждане, можете да видите деца, притичващи на пътя и да 
Народно събрание
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избегнете инцидент, който вие не виждате, но автомобилът вижда. Аз се чувствам в по-
голяма безопасност в наши дни. Ние всички сме хора, всички правим грешки....мисля, че 
технологиите са много важни. Страхотно е, ако колата ти може да ти помогне

Все  пак  технологиите  не  са  всичко.  Какво  ще  препоръчате  на  европейските 
шофьори? 

На първо място има правила, които не са въведени без причина.   В момента има 
страни  като  Германия,  където  все  още  можете  да  се  движите  бързо  и  можете  да  го 
направите  по  безопасен  начин.  Добрият  шофьор е  този  който  кара  безопасно,  който 
показва,  че  има  мозък,  вместо  да  демонстрира  бързина.  Няма  смисъл,  няма  парична 
награда за бързо каране. По-добре е да внимавате за хората, това е, което наистина има 
значение.  

Вие се движите с 300 км / ч, били сте част от няколко сериозни злополуки във 
Формула 1. Чувствате ли се комфортно в позицията на посланик за безопасност? 

Това е така. Смятам, че хората имат много повече вяра в думите ми, отколкото в 
препоръките на политици.  Имам голям опит и затова смятам, че мога да дам много добри 
съвети. 

Източник: страницата на Европейския парламент

Новини от Европейската комисия

Преобразяване на здравеопазването чрез технологиите

Информационните  и  комуникационните  технологии  помагат 
на заетите в здравеопазването в ЕС да предоставят по-добри и по-
ефикасни  услуги  на  пациентите  и  същевременно  да  намаляват 

разходите за тях.
Застаряващото население, бюджетните съкращения и недостигът на персонал са 

сред основните предизвикателства, пред които е изправено здравеопазването в ЕС.
За тяхното преодоляване Комисията насърчава правителствата в ЕС да инвестират 

повече в информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
Интернет, защитени мрежи с данни, безжични устройства и онлайн информационни 

услуги вече помагат на докторите, медицинските сестри и на болниците да предоставят 
по-добри и по-ефикасни услуги на пациентите, като същевременно намаляват разходите 
за тях.

Големи ползи 
Някои от най-успешните ИКТ приложения са изложени тази седмица в Будапеща, 

Унгария, като част от Седмицата на електронното здравеопазване 2011 в ЕС.
Датската мрежа за здравни данни например дава възможност за бърза и ефикасна 

комуникация между пациентите, лекарите и социалните работници. Подобрените здравни 
услуги вече са довели до икономии с общ размер от 1,4 млрд. евро.

Във Великобритания онлайн услуга  и телефонна линия за помощ са довели до 
намаляване на ненужните посещения при лекар с 2,4 млн., а курсовете на линейките и 
посещенията в спешни отделения са намалели с 1,2 млн. през 2008 г.
Народно събрание
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В  италианския  регион  Ломбардия  телекардиологията,  позволяваща  на 
кардиолозите  да  оценяват  от  разстояние  състоянието  на  пациенти  със  сърдечни 
проблеми, е довела до намаление с 36 % на повторния прием в болница и с 12 % на 
прегледите на пациенти в болниците.

В услуга на пациентите 
ИКТ дават по-лесен и по-бърз достъп на лекарите до здравната информация на 

пациентите  и  до  резултатите  от  техните  изследвания  и  позволяват  изпращането  на 
рецепти директно до аптекарите.

Проучване в Холандия, Великобритания и Германия, финансирано от ЕС, показва, 
че  въвеждането  на  домашно  устройство  за  теленаблюдение  може  да  намали  с  15 % 
смъртните случаи при пациентите и с 26 % - броя на прекараните от тях дни в болница.

Програма в областта на цифровите технологии 
В момента Комисията разработва целенасочени мерки за насърчаване на масовото 

въвеждане на ИКТ на територията на  ЕС.  Онлайн обществена консултация  за  най-
подходящите начини за въвеждането им е отворена за участие до 25 май.

Изказаните мнения ще послужат за основа на предложенията за периода 2012-
2020 г.,  които  Комисията  възнамерява  да  представи  тази  година.  Насърчаването  на 
използването на информационните технологии в сферата на здравните услуги е част от 
програмата за цифрови технологии и политиките за съюз за иновации на ЕС.

Повече за ИКТ в здравеопазването 

Пролетна  икономическа  прогноза:  европейското 
възстановяване запазва темпото си

Очаква  се  икономиката  на  ЕС  да  продължи  постепенното  си 
възстановяване, като нарасне с около 1¾ % през 2011 г.

Очаква се икономиката на ЕС да продължи да се възстановява, като прогнозите за 
2011 г. са малко по-добри от направените миналата есен. Брутният вътрешен продукт се 
очаква да нарасне с около 1¾ % през тази година и с близо 2 % през 2012 г.

Тази прогноза е подкрепена от по-добри перспективи за световната икономика и 
оптимистични като цяло бизнес очаквания в ЕС.

Инфлацията обаче нараства по-бързо от БВП, а безработицата намалява бавно.
Цените на суровините водят до инфлация 
Инфлационната  тенденция  отразява  поскъпването  на  суровините  -  едно  от 

основните предизвикателства, появили се от есента на миналата година досега.  Очаква 
се средната инфлация в ЕС през тази година да бъде почти 3 %, а в еврозоната - 2½ %, а 
през 2012 г. да спадне до около 2 % в ЕС и до 1¾ % в еврозоната.

Прогнозира  се  леко  подобрение  на  трудовия  пазар  през  следващата  година  и 
половина.  През 2012 г.  се  очаква безработицата да намалее само с ¼ от  процентния 
пункт - до около 9¼ %.

Състоянието на публичните финанси се подобрява,  като през 2012 г.  се очаква 
бюджетният дефицит да спадне до около 3¾ % от БВП. Прогнозите за различните страни 
от ЕС обаче продължават да се различават значително.

Комисията  публикува  икономически  прогнози  четири  пъти  в  годината.  В 
подробните  пролетни  и  есенни  прогнози  са  включени  растежът,  инфлацията, 
безработицата и публичните бюджетни дефицити и дългове във всички страни от ЕС и в 
някои държави извън Съюза.
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В  по-малките  като  мащаб  междинни  прогнози  -  публикувани  обикновено  през 
февруари и септември -  се прави преглед на промените, настъпили след предишната 
прогноза, но само в най-големите икономики.

Източник: страницата на Европейската комисия

Председателство на Съвета на ЕС

На 1 януари 2011 г.  Унгария пое ръководството  на ЕС след 
Испания и Белгия.

Унгария, която влезе в ЕС през 2004 г.,  ще председателства 
Съвета  на  ЕС  за  пръв  път.  Сред  нейните  приоритети  са 
стабилизирането  на  европейската  икономика,  разширяването  на 
Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.

http:/ /www.eu2011.hu

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 09.05.-13.05. 2011 г.

Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към  глобализацията  в 
съответствие  с  точка 28  от  Междуинституционалното  споразумение  от  17  май  2006 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление (заявление EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium от Белгия) - 
COM(2011) 212 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА  И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  По-рационално  енергийно 
данъчно облагане в ЕС — предложение за преразглеждане на директивата за енергийното 
данъчно облагане - COM(2011) 168 Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/96/EО 
относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията - COM(2011) 169 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Техническа 
корекция на финансовата рамка за 2012 г. в съответствие с промените в БНД (Точка 16 от 
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Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление) - COM(2011) 199 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ДО  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  -  Акт  за 
единния пазар - Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието - 
„Заедно за нов тип икономически растеж“ - COM(2011) 206 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
осъществяването  на  засилено  сътрудничество  в  областта  на  създаването  на  единна 
патентна защита - COM(2011) 215 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

11.05.2011 L122
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2011 на Съвета от 5 май 2011 година за 
разширяване  на  обхвата  на  наложеното  с  Регламент  (ЕО)  №  598/2009  окончателно 
изравнително мито върху  вноса на биодизел с произход от  Съединените американски 
щати по отношение на внос на биодизел,  изпращан от  Канада,  деклариран или не  с 
произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 
598/2009 окончателно изравнително мито по отношение на внос на биодизел в смес с 
тегловно  съдържание  на  биодизел,  по-малко  или  равно  на  20  %,  с  произход  от 
Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение 
на вноса, изпращан от Сингапур.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета от 5 май 2011 година за 
разширяване  на  обхвата  на  наложеното  с  Регламент  (ЕО)  №  599/2009  окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски 
щати по отношение на внос на биодизел,  изпращан от  Канада,  деклариран или не  с 
произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 
599/2009 окончателно антидъмпингово мито по отношение на внос на биодизел в смес с 
тегловно  съдържание  на  биодизел,  по-малко  или  равно  на  20  %,  с  произход  от 
Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение 
на вноса, изпращан от Сингапур.

Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 година относно система 
за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007.

Регламент (ЕС) № 446/2011 на Комисията от 10 май 2011 година за налагане на 
временно антидъмпингово мито върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с 
произход от Индия, Индонезия и Малайзия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2011 на Комисията от 6 май 2011 година 
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2011 на Комисията от 6 май 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 449/2011 на Комисията от 6 май 2011 година за 
вписване на определени названия в регистъра на защитените наименования за произход 
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и  защитените  географски  указания  [  (Shaanxi ping guo)  (ЗНП),  (Longjing Cha)  (ЗНП), 
(Guanxi Mi You) (ЗНП), (Lixian Ma Shan Yao).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 450/2011 на Комисията от 10 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/58/ЕС  на  Съвета  от  10  май  2011  година  за  изменение  на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на подновяване на включването на карбендазим 
като активно вещество.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/276/ЕС на  Комисията  от  26  май  2010  година  относно  държавна 

помощ под формата на данъчно споразумение, приведена в действие от Белгия в полза на 
дружество Umicore S.A. (предишно „Union Minière S.A.“) (Държавна помощ C 76/03 (ex NN 
69/03).

Решение  2011/277/ЕС за  изпълнение  на  Комисията  от  10  май  2011  година  за 
изменение на приложение II към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на 
някои  региони  в  Италия  като  официално  свободни  от  бруцелоза  (B.  melitensis)  и  за 
изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването, че 
някои региони в Италия, Полша и в Обединеното кралство са официално свободни от 
туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата.

12.05.2011 L123
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 453/2011 на Съвета от 4 май 2011 година за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  фурфуралдехид  с 
произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичането на 
срока  на  действие  на  мерките  съгласно  член  11,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  № 
1225/2009.

Регламент  (ЕС)  №  454/2011  на  Комисията  от  5  май  2011  година  относно 
техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични 
приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 455/2011 на Комисията от 11 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 456/2011 на Комисията от 11 май 2011 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.

13.05.2011 L124
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 457/2011 на Съвета от 10 май 2011 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното 
мито, наложено върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република.

Регламент  (ЕС)  №  458/2011  на  Комисията  от  12  май  2011  година  относно 
изискванията  за  одобрение  на  типа  на  някои  моторни  превозни  средства  и  техните 
ремаркета по отношение на монтирането на техните гуми и за прилагане на Регламент 
(ЕО)  №  661/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  изискванията  за 
одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, 
техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за 
тях.
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Регламент (ЕС) № 459/2011 на Комисията от 12 май 2011 година за изменение на 
приложението към Регламент (ЕО) № 631/2009 за определяне на подробни правила за 
прилагане на приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на 
защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата.

Регламент (ЕС) № 460/2011 на Комисията от 12 май 2011 година за изменение на 
приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета 
по  отношение  на  максимално  допустимите  граници  на  остатъчни  вещества  от 
хлорантранилипрол (DPX E-2Y45) в моркови или върху тях.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 461/2011 на Комисията от 12 май 2011 година за 
изменение на Регламент (ЕС) № 397/2010 за определяне на количествените ограничения 
за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2010/2011 година.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 462/2011 на Комисията от 12 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 463/2011 на Комисията от 12 май 2011 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.

14.05.2011 L125
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 464/2011 на Съвета от 11 май 2011 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното 
мито, наложено върху вноса на зеолит A на прах с произход от Босна и Херцеговина.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 465/2011 на Комисията от 13 май 2011 година за 
изменение на Регламент (ЕС) № 882/2010 по отношение на подаването на заявления за 
износни лицензии за извънквотна захар за пазарната 2010/2011 година.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 466/2011 на Комисията от 13 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2011 на Комисията от 13 май 2011 година 
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
май 2011 година.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 468/2011 на Комисията от 13 май 2011 година 
относно продажните цени на зърнени култури за дванадесетите индивидуални покани за 
търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010.

ДИРЕКТИВИ 
Директива 2011/59/ЕС на Комисията от 13 май 2011 година за изменение с цел 

адаптиране към техническия прогрес на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО 
на Съвета относно козметичните продукти.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/279/ЕС на  Комисията  от  13  май  2011  година  за  приемане  на 

гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на зеолит 
A на прах с произход от Босна и Херцеговина.

14.05.2011 L126
РЕШЕНИЯ 

Решение 2011/274/ЕС на Комисията от 26 април 2011 година относно техническа 
спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на 
трансевропейската конвенционална железопътна система.

Народно събрание
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Решение 2011/275/ЕС на Комисията от 26 април 2011 година относно техническа 
спецификация  за  оперативна  съвместимост  по  отношение  на  подсистемата 
„Инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.

14.05.2011 L128
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2011 на Съвета от 6 май 2011 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното 
мито,  наложено  върху  вноса  на  фина  хартия  с  покритие  с  произход  от  Китайската 
народна република.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 452/2011 на Съвета от 6 май 2011 година за 
налагане на окончателно антисубсидийно мито върху вноса на фина хартия с покритие с 
произход от Китайската народна република.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. май 2011 г.

Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis - 
2007-2010
EC 1611

Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612

Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to 
2020
EC 1613

Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social 
Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619

Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general 
for research
EC 1620

Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623

Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

Издание  относно  ефикасността  и  ефективността  на  разходите  за  висшето 
образование в ЕС
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

14



Седмичен бюлетин Брой 16
16 май 2011г.

Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
EC 1630

Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635

Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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