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Тема на седмицата

ДАНИЯ ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СЪЮЗА

Датското председателство е решено да допринесе за 
извеждането  на  Европа  от  кризата  обратно  по  пътя  на 
растежа. Това послание отправи министър-председателят г-

жа Хеле Торнинг-Шмит на 18 януари 2012 г. по време на представянето в Европейският 
парламент на програмата на председателството за следващите шест месеца.

Икономическото управление трябва да гарантира стабилни публични финанси като 
основа за устойчиво бъдеще, отворено за промяна и повишена конкурентоспособност.

Същевременно ограничаването на разходите не бива да възпрепятства растежа и 
създаването  на  работни места,  повишената  конкурентоспособност  и  иновациите.  Хеле 
Торнинг-Шмит подчерта, че основен проблем, на който трябва да се намери решение, е 
безработицата сред младежите.

Датското  председателство  ще  утвърждава  една  по-екологично  ориентирана 
Европа,  която  да се възползва  максимално от  потенциала за  развиване  на стопанска 
дейност  и  работни  места,  свързани  с  околната  среда.  Това  върви  ръка  за  ръка  с 
инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Приоритет  ще  бъде  и  безопасността  и  свободата  на  гражданите:  борбата  с 
тероризма и трансграничната престъпност, имиграцията и управлението на границите.

Едно  от  първите  решения  на  новосформираното  датско  правителство  беше 
премахването на граничния контрол между Дания и Германия и Дания и Швеция, въведен 
при предишното правителство.

На последвалата пресконференция министър-председателят посочи, че двамата с 
председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой смятат неформалното заседание 
на Европейския съвет на 30 януари 2012 г. да бъде посветено и на растежа и създаването 
на работни места.

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Цецка Цачева поздрави Мартин Шулц по 
повод избирането му за председател на 

Европейския парламент
17/01/2012 г.

Председателят  на  Народното  събрание 
Цецка  Цачева  изпрати  на  17  януари  2012  г. 
поздравителен адрес до Мартин Шулц по повод 
избирането  му  за  председател  на  Европейския 
парламент.

„Зад  Вашия  избор  стоят  очаквания  за 
утвърждаване на авторитета на Европейския парламент сред европейските граждани. Вие 
заемате този отговорен пост във време на изпитания за Европа, които могат и трябва да 
мобилизират  нова  интелектуална  и  градивна  енергия”,  пише  председателят  на 
българския парламент.

„Днес повече отвсякога е важно да намерим съчетанието на интересите и идеалите 
на  всяка  страна-членка  и  на  всеки  гражданин,  които  ще  позволят  укрепването  на 
Европейския съюз. Убедена съм, че Вие ще вложите своя доказан политически опит и 
целия си ентусиазъм за постигането на тази цел”, се казва в поздравителния адрес.

Председателят на българския парламент потвърждава, че България ще продължи 
да бъде един от най-солидарните и отговорни членове на ЕС през следващите години.

Цецка Цачева пожелава на Мартин Шулц от позицията на този най-отговорен пост 
да работи за един по-силен и по-единен Европейски съюз.

Предстоящи събития 

25/01/2012
09:00 Пленарно заседание 
25/01/2012
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
25/01/2012
14:30  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове
25/01/2012
14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
25/01/2012
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
26/01/2012
09:00 Пленарно заседание 
26/01/2012
14:30  Заседание  на  Комисия  по  правата  на  човека,  вероизповеданията,  жалбите  и 
петициите на гражданите
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26/01/2012
14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление
26/01/2012
15:30 Заседание на Комисия по правни въпроси
27/01/2012
09:00 Пленарно заседание 
27/01/2012
11:00 Парламентарен контрол

20/01/2012
Народното събрание организира изложба на идейните проекти за преустройство на зала 
„Света София” в пленарна зала 

Годишна работна програма 

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  18  януари  2012  г.,  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм   разгледа и прие на второ четене Законопроект за съхранение на въглероден 
диоксид в земните недра, № 102-01-62, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г. 

Със  законопроекта  се  въвеждат  изискванията  на  Директива  2009/31/ЕО  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  23  април  2009  г.  относно  съхранението  на 
въглероден диоксид в геоложки формирования и за изменение на Директива 85/337/ЕИО 
на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и 
Регламент(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

На 18 януари 2012 г., Комисия по икономическата политика енергетика и туризъм 
прие  на  първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г. 

Основана цел на законопроекта е въвеждането в националното законодателство на 
изискванията на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009  г.  относно  координирането  на  процедурите  за  възлагане  на  някои  поръчки  за 
строителство,  доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на 
отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО.

На 18.01.2012 г.,  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове прие на първо четене зaконопроект за признаване, изпълнение и изпращане на 
съдебни  решения  и  решения  за  пробация  с  оглед  упражняване  на  надзор  върху 
пробационните  мерки  и  алтернативните  санкции,  № 102-01-89,  внесен  Министерския 
съвет на 28.12.2011 г. Целта на настоящия законопроект е транспонирането на Рамково 
решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа 
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на  взаимното  признаване  към  съдебни  решения  и  решения  за  пробация  с  оглед  на 
надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции.

На  18.01.2012  г.,  Комисията  по  правни  въпроси прие  на  първо  четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен 
от  Анастас  Анастасов  и  група  народни  представители  на  9.12.2011  г.  Целта  на 
законопроекта е да се въведат изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти 
за  санкциите  и  мерките  срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани  на 
трета държава.

На  19.01.2012  г.,  Комисията  по  бюджет  и  финанси прие  на  първо  четене 
законопроект за хазарта, № 102-01-65, внесен от Министерски съвет на 19.10.2011 г. С 
настоящия законопроект се регламентирaт хазартните игри. По принцип, разпоредбите на 
законопроекта не са свързани с конкретни изисквания на европейското право, тъй като 
регламентирането на тази дейност е от компетентността на държавите-членки. Въпреки 
това е необходимо те да съответстват на основните принципи на европейското право, по-
специално на принципа за свободно предоставяне на услуги, установен в чл. 56 от ДФЕС, 
за да не се затрудни функционирането на вътрешния пазар.

На 19 януари  2012  г.,  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  на  първо  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, 
Вх. № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г. Със законопроекта 
се  въвеждат  изискванията  на  Директива  2010/78/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета  от  24  ноември  2010  г.  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 и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган 
(Европейски  банков  орган),  Европейския  надзорен  орган  (Европейски  орган  за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган 
(Европейски орган за ценни книжа и пазари). 

Новини от България свързани с ЕС

Ангела Меркел: „Ще обсъдим с ЕК как да постигнем по-голяма гъвкавост по 
отношение на кофинансирането за финансово дисциплинирани страни като 

България

„България пое много амбициозен курс по отношение на бюджетната дисциплина.
Страната ви има общ дълг значително под 20 на сто. Бюджетният й дефицит е под 

3 %, което е забележително предвид трудната ситуация в момента. Тази дисциплина и 
готовност  за  солидно  спестяване  заслужават  максимално  признание".  Това  заяви 
федералният  канцлер  на  Германия  Ангела  Меркел  след  срещата  си  с  българския 
министър-председател, предаде правителствената пресслужба. Премиерът Бойко Борисов 
е на двудневно работно посещение в Берлин.

„Естествено е желанието на България след като страната се стопанисва добре и 
показва  добри  бюджетни  показатели,  да  получава  по-добри  условия  при 
кофинансирането по линия на структурните и кохезионните фондове,  заяви още г-жа 
Меркел. Тя поясни, че правителството ни е получило разбиране по въпроса и казусът 
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предстои да бъде обсъден в Европейската комисия, за да бъде решено как да се постигне 
по-голяма гъвкавост по отношение на кофинансирането. Германският канцлер отбеляза 
също, че България е постигнала значителен напредък при изпълнението на критериите за 
членство в Шенгенското пространство. По думите й въпрос на време е тя да стане част от 
Шенгенската група.

„Радвам  се,  че  се  отчитат  усилията  на  България  за  запазването  на  финансова 
дисциплина и благодаря за разбирането, заяви премиерът Бойко Борисов. Той подчерта, 
че външните граници на държавата ни се охраняват изключително добре и сигурността на 
гражданите  на  ЕС  е  гарантирана.  Министър-председателят  благодари  на  федералния 
канцлер за подкрепата, която Германия оказва на страната ни и допълни, че България 
предлага добри перспективи по отношение на чуждестранните инвестиции.

Друга  тема  в  двустранните  разговори  беше  дългът  на  БДЖ  към  Германската 
кредитна  банка  за  развитие  (KFW).  Министър-председателят  обясни,  че  вместо 
задълженията да се покрият, с гръмко обявявания от предишното правителство бюджетен 
излишък от 3.5 млрд лв.,  е  бил изтеглен кредит,  който сегашният кабинет трябва да 
изплаща в условията на тежка финансова икономическа криза. „Уверих г-жа Меркел, че 
ще  покрием  дължимото,  защото  другото  би  означавало  да  задължим  още  повече 
следващото правителство и поколенията напред и не на последно място - да развалим 
отличните си в момента отношения с ФРГ, категоричен е премиерът Бойко Борисов.

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

"Аз няма да бъда търсещ удобството си председател…(а такъв), който ще даде 
всичко, за да спечели отново загубеното доверие на хората в европейския 

процес на обединяване и за да събуди вдъхновение за Европа"

Мартин Шулц - Новият председател на Европейския Парламент

"Или  губим  всички  ние,  или  печелим  всички  ние": 
встъпително слово на Мартин Шулц

Германският  социалдемократ  Мартин  Шулц  бе  избран 
днес  за  председател  на  Европейския  парламент,  позиция, 
която  той ще заема до  европейските избори през 2014 г.  В 

своето встъпително слово той припомни, че в тези кризисни времена "Европа се основава 
на  трезвото  разбиране,  че  нашите  интереси  вече  не  могат  да  се  отделят  от  тези на 
нашите съседи... Или губим всички ние, или печелим всички ние." Предлагаме ви кратко 
резюме на основните моменти от речта и линк към целия текст. 

"Днес Европа преживява бурни времена.  За много хора в Европа времената са 
тежки", каза г-н Шулц след обявяването на резултатите от гласуването и напомни, че 
"вследствие  на  икономическата  криза  в  много  държави  бедността  нарасна,  а 
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безработицата достигна драматични измерения..."  Това обаче не е само икономическа 
криза, посочи той, но нещо по-дълбоко, "криза на доверие по отношение на политиката и 
нейните институции, (която) застрашава и вярата в европейския проект." "За пръв път от 
създаването на Европейския съюз неговият провал е реалистичен сценарий," ситуация, 
която е усложнена от  видимата липса на парламентарна,  а оттук и на демократична, 
легитимност  на  вземаните  решения.  "Цената  за  това  плаща  ЕС  като  цяло:  това  е 
хранителна среда за антиевропейски настроения."

Въпреки това за г-н Шулц само един дълбоко демократичен Европейски съюз може 
да  даде  отговор  на  тези  предизвикателства.  "...Следвоенна  Европа  се  основава  на 
трезвото разбиране, че нашите интереси вече не могат да се отделят от тези на нашите 
съседи... Или губим всички ние, или печелим всички ние."

В  тази  връзка,  говорейки  относно  подготвяното  междуправителствено 
споразумение  за  засилване  на  бюджетната  дисциплина  сред  страните-членки  на 
еврозоната,  г-н  Шулц  подчерта  необходимостта  от  парламентарен  контрол  като 
предпоставка за демократична легитимност. "Резултатът от недостатъчно парламентарно 
легитимираната  политика  се  приема  от  гражданите  като  диктат  от  Брюксел...  Но 
Европейският  парламент  няма  да  бъде  пасивен  наблюдател!",  предупреди  той, 
обявявайки битка "на тези, които вярват, че може да се постигне повече Европа с по-
малко парламентаризъм."

"Аз  няма  да  бъда  търсещ  удобството  си  председател",  заяви  г-н  Шулц,  а 
"председател, който ще даде всичко, за да спечели отново загубеното доверие на хората 
в европейския процес на обединяване и за да събуди вдъхновение за Европа."

Самият  Европейски  парламент  "е  мястото,  където  се  защитават  интересите  на 
хората.  Тук  заседават  представителите  на  обикновените  европейци.  Затова  казвам: 
гражданите, които са изразили доверието си в нас в преки избори, очакват от нас да се 
борим за тяхната кауза.  Зная и съм горд с това,  че всички колеги тук в Парламента 
виждат в себе си защитници на обикновените хора."

"Встъпвам  в  длъжност  днес  със  смирение",  заяви  г-н  Шулц  пред  депутатите  в 
своята  реч  и  обяви  намеренията  си  да  упражнява  мандата  си  като  председател  на 
Парламента, "така че тези, които днес ме избраха, да могат да се гордеят със своя избор, 
а онези, които не гласуваха за мен, да бъдат приятно изненадани."

Да спасим земеделието, да спестим храна

От  една  страна  доходите  на  селскостопанските 
производители  падат,  от  друга  -  цените  на  хранителните 
продукти растат,  а от трета - все повече храна се купува и 
след  това  изхвърля.  Миналия  четвъртък  Европейският 
парламент  разгледа  въпроса  за  храната  от  две  различни 

гледни точки. Депутатите предлагат мерки за съхраняване на доходите на земеделците от 
едновременния натиск на високи разходи за производство и ниски крайни цени. В друг 
текст те призовават да се спре огромното похабяване на храна в ЕС. 

Между високи разходи и сравнително ниски изкупни цени
Общите  разходи  за  материали  за  селскостопанските  производители  в  ЕС 

(например, електрическа енергия, продукти за подобряване на почвата и за защита на 
растенията, фуражи и семена, вода) са се покачили средно с близо 40% между 2000 г. и 
2010 г. В същото време изкупните цени на продукцията са се повишили средно с по-
малко от 25%. Освен това по-високите крайни цени не означават автоматично по-високи 
доходи за производителите. На практика те са притиснати между, от една страна, ниските 
изкупни  цени  на  селскостопанската  продукция  поради  силните  позиции  на 
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преработвателите и търговците на дребно,  и от друга страна,  от високите разходи за 
производство поради голямата концентрация на компаниите, предоставящи материалите 
или услугите. 

Укрепване на преговорните позиции
За да се подобри положението на селскостопанските производители и да им се 

помогне да намалят своите разходи за входящи материали, Парламентът предлага да се 
увеличи прозрачността на цената на входящите материали. Той приканва Европейската 
комисия да направи по-задълбочен анализ на въздействието на законодателството на ЕС 
върху устойчивостта и конкурентоспособността на европейското селско стопанство.

Националните и европейските органи за защита на конкуренцията следва се борят 
по-ефективно със злоупотребите с доминиращо положение на търговци в агробизнеса, 
търговци на хранителни стоки на дребно и търговци на входящи материали и услуги. От 
друга  страна,  Комисията трябва да насърчава селскостопанските производители да се 
организират за колективно закупуване на материали с оглед укрепване на преговорните 
им позиции.

По-добра употреба на ресурсите
Резолюцията  също  призовава  за  мерки,  които  касаят  конкретни  ресурси  за 

производство, като например инвестиции в спестяването на енергия и производството на 
енергия  от  възобновяеми  източници  на  място,  увеличаване  на  производството  на 
протеинови култури в ЕС, създаване на европейска банка за семена, по-добро напояване 
и системи за дрениране и съхраняване на водата в селското стопанство.
Спиране на разхищаването на храна

Всяка година в ЕС 89 млн т, или 179 кг на човек от населението, здравословна и 
годна за консумация храна се губи по всички звена на веригата за снабдяване с храни.

Загубите представляват до 50% от цялото производство на храна. Ако не бъдат 
взети мерки, те ще се увеличат на 126 млн т. до 2020 г.

Намаляването на разхищаването на храна би помогнало не само в борбата с глада 
в световен мащаб, но би довело и до по-ефективно ползване на земята и водните ресурси 
и би намалило производството на метан и въглероден диоксид. 

Обучение, етикетиране, разпределение на остатъци
Европейският парламент призовава за координирана стратегия, включваща мерки 

на европейско  и  национално равнище,  за  борба  с  проблема.  Сред мерките,  които  се 
предлагат,  са  повишаване  на  осведомеността  и  обучение,  поясняване  на  смисъла  на 
етикетите "най-добро до", "срок на годност", "да се употребява до", даване на възможност 
на  малки  местни  производители  да  участват  в  обществени  поръчки,  оптимизация  на 
хранителните  опаковки,  насърчаване  на  програмите  за  преразпределяне  на  храни  за 
бедните и позволяване на ценови намаления за продуктите с изтичащ срок на годност.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета 

Изпълнение  на  стратегията  за  биологичното 
разнообразие

На  заседанието  на  Съвета  по  околна  среда  от  19 
декември 2011 г. министрите обсъдиха и постигнаха съгласие 
по заключения относно изпълнението на стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие, която Съветът одобри на 21 юни 

2011 г. Заключенията се явяват второто политическо изявление на Съвета по този повод.
Организацията  на  обединените  нации  определи  периода  2011—2020 г.  за 

десетилетие на ООН, посветено на биологичното разнообразие, като стратегията на ЕС 
обхваща  същия  период.  Изпълнението  на  целите  на  тази  стратегия  ще  представлява 
важна  крачка  към  осъществяване  на  глобалния  ангажимент  по  отношение  на 
биологичното  разнообразие,  посочен  в  стратегическия  план  за  биологичното 
разнообразие и в целите за биологичното разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на 
Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя през 
октомври 2010 г.

Министрите  заявиха,  че  е  „необходим  координиран  и  оптимизиран  подход  за 
изпълнение  на  стратегията“.  Те  определиха  ключови  области  за  работа  и  приканиха 
Комисията да разработи и постигне съгласие по обща рамка за изпълнение с държавите 
членки. Целта е да се изпълни водещата цел на ЕС, определена като „да бъде спряна 
загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги ... и те да 
бъдат възстановени, доколкото това е осъществимо“ и одобрена от Европейския съвет на 
заседанието му от 26 март 2010 г. Съветът призова освен това Комисията и държавите 
членки  да  включат  целите  относно  биологичното  разнообразие  в  разработването  и 
прилагането на съответните европейски и национални секторни политики, както и да ги 
оптимизират.

Към Комисията бе отправено искане да докладва по напредъка по отношение на 
общата рамка за изпълнение в началото на 2012 г.

Компромисно решение по риболовните квоти за 2012 
г.

На 17 декември 2011 г. Съветът постигна политическо 
споразумение по риболовните квоти за 2012 г. за корабите 
от ЕС, които ще се прилагат както във водите на Съюза, така 
и в някои водни басейни извън него (Атлантическия океан, 

протока Ламанш и Северно море). В първата част от заседанието на Съвета по селско 
стопанство и рибарство министрите постигнаха съгласие и по конкретните възможности за 
риболов на трицона и калкан в Черно море.

Определянето на риболовни квоти и риболовни усилия (брой дни в открито море за 
риболовните кораби) за флота на ЕС има за цел да гарантира, че риболовните дейности в 
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Съюза са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка. Това е част от 
общата политика в областта на рибарството и е основен инструмент на ЕС за опазване на 
рибните запаси от прекомерен риболов и за осигуряване на прехраната на рибарите.

Общата политика в  областта на  рибарството  представлява  споразумение между 
държавите членки за взаимно предоставяне на свободен достъп до водите на всяка една 
от тях, така че да може да се запазят традиционните риболовни полета и практики на 
всяка държава.

Полският  заместник-министър  на  земеделието  Tadeusz Nalewajk,  който 
председателства заседанието, приема за успешни преговорите през тази година. „Успяхме 
да постигнем точния баланс между нуждите на сектора на рибарството, опазването на 
запасите и управлението на ограничените ресурси в моретата ни“, заяви г-н Nalewajk на 
пресконференцията след преговорите в Съвета.

Решенията  за  квотите  се  вземат  въз  основа  на  наличните  научни  становища, 
представени  от  Международния  съвет  за  изследване  на  морето (ICES)  и  Научния, 
технически и икономически комитет по рибарство(НТИКР).  В отговор на запитване на 
Комисията  ICES  изготвя  становище  относно  стратегия  за  постигане  през  2015 г.  на 
управление, което съответства на максималния устойчив улов.

Максималният устойчив улов е инструмент, който позволява уловът на даден рибен 
запас да се оптимизира, за да се поддържа точен баланс за този вид. С подписването на 
заключенията  от  Световната  среща  на  високо  равнище  по  въпросите  на  устойчивото 
развитие в Йоханесбург през 2002 г. Съюзът пое ангажимент да постигне през 2015 г. 
такъв максимален устойчив улов.

Научните становища за тази година показват подобрение на някои запаси като 
треската в Келтско море, основните запаси от пикша и южните запаси от морски дяволи. 
Това произтича от внимателното управление през изминалите години.

За  повечето  други  запаси  квотите  се  запазват  непроменени  в  сравнение  с 
миналата година или се намаляват (напр. скумрия, сайда, северна скарида, обикновен 
скат).  Министрите постигнаха съгласие да увеличат квотите за син меджид (с 800 % в 
някои зони), пикша (с 200 % в някои зони във водите на ЕС) и херинга (с 110 % във 
водите на ЕС и Норвегия). Това са най-големите увеличения.

Квотите за  двата  основни вида в  Черно море — калкан и трицона — останаха 
непроменени в сравнение с миналата година (съответно 86,4 и 11 475 тона).

Квотите за един и същ рибен запас може да се различават в отделните водни зони. 
Например квотите за улов на треска в Ирландско море и в проливите между Швеция и 
Дания  са  увеличени  с  близо  150 %,  но  този  улов  е  забранен  във  водите  на  ЕС  на 
северозапад от Ирландия, докато квотите в Категат — зона между Дания и Швеция, са 
намалени с 30 %. (Подробна информация за договорените квоти може да намерите тук.)

Министрите постигнаха също съгласие да предоставят на учените по-подробни и 
точни данни за риболова, за да се подпомогне по-доброто управление на рибарството в 
ЕС.  Събираните  от  учените  данни  включват  например  възрастта  и  зрелостта  на 
разтоварения  улов,  както  и  количествата  изхвърлен  улов.  Според  комисар  Мария 
Даманаки изхвърленият улов представлява един от основните проблеми, които реформата 
на общата политика в областта на рибарството на ЕС трябва да разреши.

Двата регламента, с които се установяват квоти във водите на ЕС и във води извън 
него, ще влязат в сила на 1 януари 2012 г.
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Извличане на най-доброто от всеки регион 

В  рамките  на  своята  политика  на  сближаване  ЕС 
работи за подпомагане на по-бедните региони да достигнат 
равнището на по-богатите региони. На 16 декември 2011 г. 
Съветът  по  общи  въпроси  даде  насоки  за  преговори  по 
разпоредбите за политиката в бъдеще. 

Чрез  политиката  на  сближаване  се  съфинансират 
инфраструктурни  проекти,  формира  се  информационното  общество  и  се  помага  на 
гражданите да придобиват нови умения, наред с други дейности. Специално внимание се 
отделя на развитието на селските райони, на районите, в които протича индустриален 
преход,  както  и  на  регионите,  които  са  засегнати  от  неблагоприятни  природни  или 
демографски условия.

Срокът на действие на сегашните разпоредби за политиката на сближаване ще 
изтече  през  2013 г.,  така  че  в  момента  се  провеждат  обсъждания  в  Съвета  относно 
законодателния пакет за финансовия период 2014—2020 г. Съгласно доклада на полското 
председателствона  Съвета  повечето  държави  членки  възприемат  предложенията  на 
Комисията  като  добра  отправна  точка за  преговорите.  Проведеният  в  петък  дебат  се 
основаваше на въпросник, изготвен от председателството.

Подкрепата  за  политиката  на  сближаване  се  насочва  основно  чрез  различни 
фондове,  управлявани  от  държавите  членки  и  Комисията.  С  цел  създаването  на  по-
интегриран подход Комисията предлага да се изготвят общи разпоредби за следните пет 
фонда:

-Европейски  фонд  за  регионално  развитие  
- Европейски социален фонд 
- Кохезионен фонд 
- E  вропейски земеделски фонд за развитие на селските райони  
- Европейски  фонд  за  морско  дело  и  рибарство (нов  фонд,  който  ще  замени 
Европейския фонд за рибарство).
С  оглед  на  постигане  на  максимално  въздействие  при  осъществяването  на 

политическите приоритети на ЕС, в предложенията се съдържа препоръка за свързване 
на политиката на сближаване със стратегията за работни места и растеж „Европа 2020“.

По-слабо развитите региони — тези, чийто БВП на глава от населението възлиза на 
по-малко  от  75 %  от  средната  стойност  за  Съюза  като  цяло  —  ще  останат  водещ 
приоритет.

За окончателното приемане на законодателството ще е необходимо одобрение от 
Съвета и Европейския парламент.

Помощта за нуждаещите се продължава

На  15  декември 2011  г.  министрите  на  земеделието 
постигнаха съгласие  да  удължат  програмата за  разпределяне  на 
храна  на  най-нуждаещите  се  лица  в  Европейския  съюз,  като 
осигуриха  непрекъснато  финансиране  на  програмата  през 

следващите две години. 
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През  2012 г.  и  2013 г.  ЕС  ще  може  да  осигури  помощ на  нуждаещите  се  под 
формата  на  храни  на  стойност  480 млн.  евро  годишно,  като  предостави  храните  за 
разпределяне от благотворителни организации и местни социални служби.  

Преработената  програма  разширява  кръга  на  предлаганите  продукти  — 
 закупуването на хранителни продукти на пазара се превръща в редовен източник на 
доставки за схемата в допълнение към интервенционните запаси,  които преди бяха в 
основата на програмата. Тя се финансира изцяло от ЕС.

С решение на Общия съд през април бяха отменени разпоредбите на регламента, 
които разрешаваха закупуването на пазара в рамките на годишната програма за 2009 г.

Средствата за такова закупуване представляваха 90 % от ресурсите, отпуснати по 
програмата за 2009 г. Постигнатото от Съвета съгласие ще позволи на Европейския съюз 
да  продължи  да  финансира  схемата  за  продоволствена  помощ  до  2014 г.,  след  като 
регламентът бъде приет от Европейския парламент и от Съвета в началото на следващата 
година.

Ако не беше постигнато съгласие в Съвета, схемата за 2012 г. щеше да се основава 
изключително на наличните интервенционни запаси (малко над 162 000 тона зърнени 
култури и под 54 000 тона обезмаслено мляко на прах), а държавите членки щяха да 
получат по-малко от една четвърт от получаваното в предходни години.

Броят  на  лицата,  разчитащи  на  продоволствена  помощ,  нараства  поради 
повишаващите се цени на храните и икономическата ситуация. Над 18 милиона граждани 
на ЕС се възползват понастоящем от програмата. Приблизително 43 милиона души в ЕС са 
изложени на риск от  недостиг на пълноценна храна,  т.е.  през ден те не могат да си 
позволят прилично хранене.

Подписано  е  споразумение  със  САЩ  относно 
резервационните данни на пътниците

Споразумението за обмен на резервационните данни на 
пътниците (PNR данни) беше прието от Съвета на 13 декември 
и подписано от ЕС и САЩ на 14 декември 2011 г. Все още се 
очаква одобрението на Европейския парламент във връзка със 
спогодбата.

PNR данните  представляват  информация,  която  се  предоставя  доброволно  от 
пътниците  и  се  събира  от  въздушните  превозвачи  в  процеса  на  резервация  и 
регистрация.  Тази информация включва име, дати на пътуването, маршрут, информация 
за  билета,  адрес  и  телефонни  номера,  използвани  средства  за  плащане,  номер  на 
кредитна карта, туристически агент, номер на мястото и информация за багажа.

Предаването  на  данните  се  извършва  с  цел  предотвратяване  и  борба  с 
терористични актове и тежки трансгранични престъпления. Новото споразумение следва 
да  замени  настоящото  споразумение,  което  се  прилага  временно  от  2007 г. 
Компетентните органи на САЩ ще бъдат правно обвързани да осведомяват компетентните 
органи на държавите членки и на ЕС за съществена информация, която може да стане 
известна в резултат на техните анализи.

Новото споразумение включва солиден режим за защита на данните със строги 
изисквания за сигурността и интегритета на данните. PNR данните могат да се съхраняват 
само за период от десет години, когато са свързани с трансгранични престъпления, и 
петнадесет години, когато са свързани с тероризъм. Шест месеца по-късно информация в 
PNR данните, която позволява установяване на самоличността на пътника, се прикрива, а 
пет години по-късно PNR данните се прехвърлят в пасивна база данни с допълнителен 
контрол.
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Пътниците имат право на достъп до отнасящите се до тях данни, както и правото 
да поискат тяхното коригиране и заличаване.  Те имат възможност също така да потърсят 
административна и правна защита.

Интернет: отворен и неутрален

На заседанието на министрите по телекомуникациите от 
13 декември 2011 г. Съветът обсъди и постигна съгласие по 
заключения  относно  отворено  и  неутрално  интернет 
пространство  в  Европа.  Министрите  подчертаха,  „че  е 
необходимо да се запази отвореният и неутрален характер на 
интернет“. 

Като се позоваха на преработената регулаторна рамка 
на ЕС в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги, министрите освен това 
наблегнаха,  че  е  важно  да  се  осигурят  ефективна  прозрачност  и  иновативни 
технологични решения.  Като цяло информационните и комуникационните технологии се 
смятат  за  основен  фактор,  „който  допринася  значително  за  икономическия  растеж, 
иновациите и създаването на работни места“.

Макар известна форма на управление на трафика да се счита за необходима, както 
извършеното от Комисията публично допитване, така и организираната от Комисията и 
Европейския парламент среща показаха, че един от основните въпроси е блокирането или 
ограничаването на скоростта на потоците от легитимни данни.  Сред другите въпроси са 
прозрачността на цените и устойчивостта на бизнес моделите на операторите.

Съветът  призова  Комисията,  държавите  членки  и  заинтересованите  страни  да 
предприемат  подходящи  действия  и  да  работят  за  защита  на  отвореното  интернет 
пространство и за прилагане на принципа на неутралност на мрежата.

 

Лихтенщайн се присъединява към Шенген 

На 13 декември 2011 г. Съветът официално прие решението, с 
което  Лихтенщайн  се  превърна  в  26-ия  член  на  Шенгенското 
пространство. На 19 декември 2011 г. отпадна граничният контрол с  

тази държава.
Лихтенщайн ще бъде вече част от Шенген и ще получи пълен достъп до 
Шенгенската  информационна  система  (ШИС)  —  обща  база  данни  за 
граничните,  митническите,  полицейските  и  миграционните  власти. 
Спрямо ШИС се прилагат строги правила за защита на данните.

Пътуването  в  Европа  е  много  по-лесно  след  въвеждането  на 
сътрудничеството по линия на Шенген. Гражданите на държава — членка на ЕС, както и 
гражданите  на  държави  извън  ЕС,  които  пребивават  законно  в  ЕС,  могат  да  пътуват 
свободно  в  Шенгенското  пространство,  без  да  бъдат  проверявани  на  въздушните, 
морските или сухопътните граници. Пристигащите туристи от държави извън ЕС трябва да 
представят паспорта и визата си (ако са длъжни да притежават такава) само веднъж на 
външната граница при влизане. През 2009 г. в целия свят са издадени близо 10 милиона 
шенгенски визи.

Шенгенските разпоредби  включват  общи правила  относно визите  и убежището, 
контрола на външните граници и трансграничното полицейско сътрудничество, например 
срещу  организираната  престъпност,  включваща  трафик,  наркотици,  откраднати 
автомобили и лица в неизвестност. Тези правила трябва да се спазват от всички членове 
на  Шенген.  Всяка държава  от  Шенгенското  пространство  преминава  през  периодични 
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оценки, които гарантират, че достиженията на правото от Шенген се прилагат правилно 
от всички участващи държави.

Понастоящем 22 държави — членки на ЕС, участват в сътрудничеството по линия 
на  Шенген  заедно  с  четири  държави  извън  ЕС:  Норвегия,  Исландия,  Швейцария  и 
Лихтенщайн. Румъния и България са следващите държави, които ще се присъединят. Три 
държави  — членки на ЕС (Кипър,  Ирландия  и  Обединеното  кралство),  не  са  част  от 
Шенгенското пространство, макар и да прилагат някои от шенгенските правила.

Стимулиране на железопътния сектор

На 12 декември 2011г. министрите на транспорта от 
ЕС постигнаха политическо споразумение по предложение, 
което  следва  да  повиши  ефективността  и 
конкурентоспособността  на  железопътния  транспорт.  Сега 
Съветът ще встъпи в преговори с Европейския парламент в 

търсене на съгласие по окончателен текст.
Целта  на  новата  директива  за  единно  европейско  пространство  е  да  се  внесе 

яснота и да се осъвремени регулаторната рамка за железопътния сектор в Европа, за да 
се  засилят  инвестициите,  да  се  подобри  пазарният  надзор  и  да  се  повиши 
конкурентоспособността.  Директивата  обединява,  актуализира  и  опростява  три 
законодателни акта („първият пакет за железниците“, приет през 2001 г.),  чрез които 
беше  поставено  начало  на  постепенното  либерализиране  на  железопътния  сектор  на 
европейско равнище.

Въведените с новия текст промени включват:
-  по-прозрачни  условия  за  достъп  до  железопътния  пазар;
-  разпоредби  за  гарантиране  на  недискриминационен  достъп  до  пазара;
-  засилване  на независимостта  на  националните  регулаторни  органи и  техните 
правомощия,  например  да  налагат  санкции  или  да  разпореждат  одити;
-  засилено  сътрудничество  между  регулаторите  по  трансгранични  въпроси;
-  нови  правила  за  подобряване  на  финансирането  на  железопътната 
инфраструктура.
Това стимулиране на железниците следва да способства за повишаване на техния 

дял в пазара в областта на транспорта, насърчавайки по този начин по-екологосъобразен 
транспорт.

Източник: страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Виж: Тема на броя

Уеб сайт на Датското председателство : 

http://eu2012.dk/en
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Новини от Европейската комисия

Подобряване на защитата на животните 

Нов  план  има  за  цел  да  се  запълнят  пропуските  в 
законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение 
към животните, като се подобри защитата на животните и се 
даде възможност на потребителите да пазаруват разумно.

Правилата на ЕС за хуманно отношение към животните 
нямат очаквания ефект. 

Фрагментарен  подход,  пропуски  в  законодателството  и  неприлагане  в  някои 
страни -  всичко  това означава,  че  невинаги отношението към животните  отговаря на 
стандартите на ЕС. Фермерите в страните, където правилата действително се прилагат, са 
ощетени по отношение на конкурентоспособността. 

Комисията смята да отговори на тези проблеми чрез нова  стратегия за хуманно 
отношение към животните .  Фермерите  ще получават  повече  помощ,  за  да  спазват 
стандартите за хуманно отношение, изисквани от правото на ЕС. Потребителите също ще 
имат полза от повишена прозрачност и по-точна информация за хуманното отношение 
към животните. 

По-прости, всеобхватни правила 
Като  част  от  стратегията  Комисията  обмисля  да  предложи  по-широкообхватен 

закон  за  хуманното  отношение  към  животните,  за  да  попълни  пропуските  в 
съществуващото законодателство. Стратегията също така ще има за цел да: 

предоставя  повече  информация  на  потребителите,  за  да  могат  те  да  разбират 
какво  означават  в  действителност  твърденията  за  хуманно  отношение  към  животните 
върху етикетите на продуктите; 

гарантира, че правилата наистина са от полза за животните; 
подобри обучението на хората, отглеждащи животни. 
Подобрения за период от 4 години 
В  стратегията  също  така  са  изложени  серия  от  мерки,  които  трябва  да  бъдат 

въведени постепенно през следващите четири години. 
Така например съществуващите закони ще бъдат подсилени с оглед подобряване 

на спазването им. Ще бъде достъпна по-точна информация относно стандартите на ЕС за 
хуманно отношение към животните. 

През тази година се очакват планове за регулиране на клането на животни, както 
и правила или насоки относно транспортирането на животни. През тази година ще 
бъдат предприети и действия за подобряване на хуманното отношение към свинете 
майки, а през следващата година се очакват общи насоки за хуманно отношение 
към прасетата. Предложението за общ законопроект за хуманното отношение към 
животните ще бъде обмислено през 2014 г. 

Запазване на конкурентоспособността 
За  да  се  запази  конкурентоспособността  на  европейските  фермери  спрямо  вноса, 
ценностите  на  ЕС  в  областта  на  хуманното  отношение  към  животните  ще  бъдат 
популяризирани  в  чужбина  и  ще  се  положат  повече  усилия  за  разработване  на 
международни стандарти. 
По-добро използване на научните изследвания 

В ЕС ще бъде създадена мрежа от референтни центрове,  които да помогнат за 
подобряване на научните изследвания в областта на хуманното отношение към животните 
и да осигурят достъп на фермерите до резултатите от тях. 
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Още за здравето на животните и хуманното отношение към тях 

Поуки от икономическата криза – обществена 
консултация

ЕС иска мнението ви как да помага на работниците при 
преструктуриране на компании.

Предприятията преструктурират дейността си като начин 
да запазят своята конкурентоспособност и да останат в бизнеса.

Много фирми трябваше да направят  това по време на сегашната икономическа 
криза, което доведе до загуба на милиони работни места. 

Някои  работници  запазиха  работата  си  при  работодатели,  които  все  още  се 
нуждаят  от  техните  умения,  благодарение  на  нови  договорености,  включително  за 
намалено работно време и понижаване на заплатата в замяна на сигурност на работното 
място и други придобивки. Често това ставаше с подкрепата на местните и регионалните 
власти. 

Комисията търси мненията на обществеността за подобни подходи. Тя иска мнения 
и  за  начините,  по  които  ЕС  може  да  насърчава  заетостта,  растежа  и 
конкурентоспособността по време на преструктуриране. 

В зелена книга са очертани въпросите, които се обсъждат. Сред тях са: 
извличане  на  поуки  от  опита–  ефективността  на  сегашната  политика  и  на 
договореностите между работодатели и служители, особено схемите за работа с намалено 
работно време; 

насърчаване на конкурентоспособността– подпомагане на промишлеността да се 
приспособи към икономическите промени и да получи по-добър достъп до финансиране 
по време на преструктуриране; 

подпомагане  на  компаниите  и  работниците  да  се  адаптират–  ролята  на 
дългосрочното планиране в управлението на промените, насърчаване на обучението с 
оглед на заетостта и нужните умения в бъдеще; 

насърчаване на подкрепата на регионално и местно равнище– в съответствие с 
традиционния  подход  на  всяка  държава  към  споразуменията  между  работодатели  и 
работници; 

намаляване на последиците– начини компаниите, работниците и правителствата да 
запазят работните места и да намалят ефекта от преструктурирането. 

Онлайн консултациятаще продължи до 30 март 2012 г. Коментарите ще помогнат 
на ЕС да подготви по-добри отговори на бъдещи икономически спадове и на последиците 
от глобализацията. 

Сред тези отговори са  пакет от  нови предложения относно мерки за  заетост  и 
подновените  усилия  за  насърчаване  на  повече  гъвкавост  в  договореностите  между 
работодатели и работници, балансирана от подобрена социалноосигурителна помощ. Това 
е известно като съчетаване на гъвкавост и сигурност. 

Още за подхода на ЕС към преструктурирането 
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Улесняване на безналичните плащания – консултация 

Нуждаем се от вашето мнение за това как на пазаруващите 
в ЕС да се осигурят по-добри възможности за избор на методи за 
безналични  плащания,  особено по  интернет,  като  се  стимулира 
конкуренцията на пазара на електронни плащания.

Когато  купувате  нещо  от  друга  страна  в  ЕС,  таксата  за  използване  на 
предпочитания от вас начин на плащане не трябва да е по-висока от тази у дома.

Банковите карти и смартфоните предлагат бързи и удобни начини за купуване на 
продукти и услуги, особено по интернет. Липсата на конкуренция в ЕС обаче води до 
наличието на неефективни системи за електронни плащания, високи разходи и ограничен 
избор за купувачите и продавачите.

Комисията търси начини за стимулиране на конкуренцията и иновациите.
Като първа стъпка ЕС иска да проучи общественото мнение относно постигането на тези 
цели. В документ за обсъждане  са очертани някои от проблемите и възможни 
начини за тяхното решаване:

конкуренция– подобряване на достъпа до пазара за съществуващите доставчици 
на платежни услуги и улесняване на навлизането на нови предприятия на пазара; 
сигурност  и защита на данните– насърчаване на хората да използват алтернативи на 
плащането в брой чрез повишаване на тяхната сигурност; 

ясна  информация  за  таксите  –  защита  на  потребителите  от  скрити  такси  и 
поддържане на ниско равнище на цените чрез предоставяне на възможност за сравняване 
на различните платежни услуги; 

системи, които работят в цяла Европа– въвеждане на общи технически стандарти, 
за  да  се  подобри  съвместимостта.  В  момента  различията  между  отделните  страни 
означават  например,  че  банкови  карти  често  не  могат  да  бъдат  използвани  извън 
страната, в която са издадени. 

Нашата  онлайн  консултация  ще  продължи  до  11  април  2012 г.  Получените 
коментари ще бъдат взети предвид при определяне на следващите стъпки, които трябва 
да бъдат предприети. Очаква се тези стъпки да бъдат обявени преди юли.

Всички  предложения  въз  основа  на  консултацията  ще  бъдат  използвани  за 
допълване на вече съществуващите общи европейските стандарти за електронни 
плащания.

Насърчаване на електронната търговия 
Резултатите от консултацията ще бъдат използвани и в подкрепа на мерките на ЕС 

за  насърчаване  на  онлайн  търговията  (електронната  търговия),  като  например  16-те 
неотдавнашни предложения в тази област.

Защита на онлайн потребителите 
Прилагането на правилата на ЕС за онлайн търговия е от съществено значение за 

защитата на купувачите и изграждането на доверие сред потребителите. ЕС извършва 
редовни проверки на уебсайтове, предлагащи потребителски стоки и услуги.

Последната  проверка  бе  на  около  500  уебсайта  за  потребителски  кредити.  Бе 
установено, че 70% от тях нарушават правилата на ЕС за защита на потребителите. От 
компаниите, които стоят зад уебсайтовете, ще бъде поискано да ги коригират и срещу тях 
могат да бъдат заведени съдебни дела, ако не го сторят.

Народно събрание
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Стимулиране на онлайн икономиката на ЕС

Предложения  за  насърчаване  на  онлайн  търговията  ще 
улеснят  интернет  пазаруването  в  ЕС  и  по  този  начин  ще 
допринесат за растежа на икономиката и създаването на работни 

места.
Електронната  търговия  предлага  много  потенциални  ползи  за  потребителите  и 

предприятията: по-ниски цени, по-голям достъп до стоки, развитие на новаторски услуги 
и създаване на нови работни места. 

На онлайн покупките се падат около 3 % от бизнеса на дребно в ЕС, но пред по-
нататъшното развитие на общ интернет пазар в 27-те страни членки все още има много 
пречки. 

Например правилата за онлайн продажбите често се пренебрегват или са неясни, 
сайтовете не предоставят достатъчно информация на потребителите, а сравняването на 
цени може да е трудно. 

Подобни  проблеми  могат  да  накарат  потребителите  да  се  откажат  от  онлайн 
пазаруването, въпреки потенциалните икономии (в момента те се оценяват на около 11,7 
млрд. евро годишно за покупките на стоки). Много повече хора биха имали полза от по-
безопасен и по-отворен интернет пазар. 

Комисията предлага 16 мерки  , целящи удвояване на онлайн продажбите 
на дребно до 2015 г. чрез по-добра защита на потребителите, повече информация и по-
голям избор. 

Новите предложения ще: 
улеснят онлайн покупките на стоки и услуги (включително музика и филми); 
гарантират по-ефективни доставки на стоки в Европа на достъпна цена; 
изискват от онлайн продавачите да предоставят повече информация за продуктите 

и цените си; 
помогнат  за  развиването  на  високоскоростни  интернет  услуги  и  по-добра 
комуникационна инфраструктура, така че повече хора да имат достъп до интернет, 
особено в селски и отдалечени райони; 
осигурят  на  потребителите  повече  информация  и  по-добра  защита  срещу 

злоупотреби в интернет. 
Полза от тези мерки ще имат и предприятията, тъй като те ще бъдат насърчени да 

инвестират в онлайн продажби и услуги. Предложенията целят например избягване на 
незаконното изтегляне на защитено с авторски права съдържание (като филми и музика) 
и създаване на ясна законова рамка за онлайн бизнес. 

Предложенията допълват закона за електронната търговия на ЕС, в който 
са определени общи правила за трансграничните онлайн продажби. 

Източник: страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода ноември - декември 2011 г.
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ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ДОГОВОРНО ПРАВО ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ СДЕЛКИ 
НА ЕДИННИЯ ПАЗАР - COM(2011) 636 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за общо 
европейско право за продажбите - COM(2011) 635 Досие на документа
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на Статута на Съда на Европейския съюз, представени от Съда - COM(2011) 596 Досие на 
документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на 
Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на 
някои  видове  дружества  във  връзка  с  микросубектите  -  COM(2011)  589Досие  на 
документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
определяне  на  общоприложими  разпоредби  за  Европейския  фонд  за  регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 
за  развитие  на  селските  райони  и  Европейския  фонд  за  морско  дело  и  рибарство, 
обхванати  от  общата  стратегическа  рамка,  и  за  определяне  на  общи  разпоредби  за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 - COM(2011) 615Досие на документа

Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране на средства от 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/2011/005  PT/Norte-Centro —  автомобилна 
промишленост, подадено от Португалия) - COM(2011) 664 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
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Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна - 
COM(2011) 637 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
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прилагането  на  Инструмента  за  сътрудничество  в  областта  на  ядрената  безопасност 
(ИСОЯБ) през първите три години (2007—2009 г.) - COM(2011) 648 Досие на документа
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Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
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Предприятия и промишленост
Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение  на  Директива  2001/83/ЕО  по  отношение  на  информацията  за  широката 
общественост относно лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, и по 
отношение на фармакологичната бдителност - COM(2011) 633 Досие на документа

Разширяване
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  2010 Г.  ОТНОСНО 
ПОМОЩТА  ЗА  РАЗШИРЯВАНЕ  (ИПП,  ФАР,  CARDS,  ИНСТРУМЕНТА  ЗА 
ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА ТУРЦИЯ И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ) -  COM(2011) 
647 Досие на документа

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно  кандидатурата  на  Република  Хърватия  за 
присъединяване към Европейския съюз - COM(2011) 667 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския 
съюз - COM(2011) 668 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) -  COM(2011) 
608Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

Първият брой на Официален вестник излиза на 30 декември 1952 г.  От януари 
1968 г. Официален вестник се публикува в две отделни серии – L (Законодателство) и C 
(Информация и известия).

От  1998 г.  насам  всяко  печатно  издание се  съпровожда  от  електронна версия,  
която се публикува на сайта EUR-Lex. В момента всички броеве на Официален вестник се  
сканират и постепенно се качват на EUR-Lex във формат PDF.
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Официален вестник е достъпен на официалния език на дадена държава-членка от  
датата  на  нейното  присъединяване  към  ЕС  (с  изключение  на  ирландски).  
Законодателството  в  сила  в  момента  на  присъединяване  се  превежда  и  публикува  в  
специални издания – специалните издания от 2004 г. и 2007 г. вече са достъпни онлайн, 
по-старите издания ще бъдат добавени скоро.

Всички текстове, публикувани в Официален вестник, са достъпни (във формат PDF, 
TIF и/или  HTML) и чрез функциите за търсене на уебсайта. За повече информация за  
Официален вестник, моля, вижте уебсайта на Службата за публикации.
Служба за публикации – ОВ серии   L   и   C  , Специално издание 2007 г.

L 6
10 януари 2012 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2012/15/ЕС

Решение на Съвета от 20 декември 2011 година за отмяна на Решение 2011/491/ЕС 
относно  подписването,  от  името  на  Европейския  съюз,  и  временното  прилагане  на 
Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите 
за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 11/2012 на Комисията от 9 януари 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2012/16/ЕС

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 21 декември 2011 година за 
мобилизиране на средства от 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/2009/019 FR/Renault от Франция).

2012/17/ЕС
Решение на Съвета от 14 декември 2011 година за определяне на позицията, която 

да  бъде  взета  от  Европейския  съюз  в  рамките  на  съответните  органи  на  Световната 
търговска организация относно присъединяването на Руската федерация към СТО.

2012/18/ЕС
Решение на Съвета от 14 декември 2011 година за определяне на позицията, която 

да  бъде  взета  от  Европейския  съюз  в  рамките  на  Министерската  конференция  на 
Световната  търговска  организация  по  отношение  на  присъединяването  на  Самоа  към 
Световната търговска организация.

2012/19/ЕС
Решение  на  Съвета  от  16 декември  2011  година  за  одобряване  от  името  на 

Европейския съюз на декларация относно предоставянето на възможности за риболов във 
водите  на  ЕС  на  риболовни  кораби,  плаващи  под  знамето  на  Боливарска  република 
Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана.

2012/20/ЕС
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Решение на Комисията от 6 януари 2012 година за определяне на правилата и 
процедурите във връзка с експертите по националните сметки, предоставящи съдействие 
на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета за прилагане на 
Протокола  за  процедурата  при  прекомерен  дефицит,  приложен  към  Договора  за 
създаване на Европейската общност (нотифицирано под номер C(2011) 9973).

L 7
11 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 12/2012 на Комисията от 10 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2012/21/ЕС

Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 
106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната 
помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 
предприятия,  натоварени  с  извършването  на  услуги  от  общ  икономически  интерес 
(нотифицирано под номер C(2011) 9380) (1).

L 8
12 януари 2012 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2012/22/ЕС

Решение  на  Съвета  от  12 декември  2011  година  относно  присъединяването  на 
Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на 
пътници и личния им багаж по море от 1974 г., с изключение на членове 10 и 11 от него.

2012/23/ЕС
Решение  на  Съвета  от  12 декември  2011  година  относно  присъединяването  на 

Европейския съюз към Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на 
пътници и личния им багаж по море от 1974 г., по отношение на членове 10 и 11 от него.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 13/2012 на Съвета от 6 януари 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово 
мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 14/2012 на Съвета от 9 януари 2012 година за 
разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент 
за  изпълнение  (ЕС)  № 511/2010  върху  вноса  на  някои  видове  жици  от  молибден  с 
произход  от  Китайската  народна  република,  към  вноса  на  някои  видове  жици  от 
молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия 
или  не,  и  за  прекратяване  на  разследването  по  отношение  на  вноса,  изпратен  от 
Швейцария.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 15/2012 на Комисията от 10 януари 2012 година 
за изменение за 162-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на 
някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и 
образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.

Регламент (ЕС) № 16/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година за изменение 
на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
относно изискванията към замразени храни от животински произход, предназначени за 
консумация от човека (1).
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 17/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета по отношение на удължаването на 
срока на тарифните квоти на Съюза за изделия от юта и кокосови влакна.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 18/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 19/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на 
заявления за износни лицензии за извънквотна захар.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 20/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за  определяне  на коефициента на разпределение,  приложим към подадените  от  1  до 
6 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифната квота за ечемик, 
открита с Регламент (ЕО) № 2305/2003.

РЕШЕНИЯ
2012/24/ЕС

Решение  на  Комисията  от  11 януари  2012  година  за  прекратяване  на 
антидъмпинговата  процедура  по  отношение  на  вноса  на  винилацетат  с  произход  от 
Съединените  американски  щати  и  за  освобождаване  на  сумите,  обезпечени  чрез 
наложените временни мита.

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2012/25/ЕС

Решение  № 1/2011  на  Смесения  комитет,  създаден  съгласно  Спогодбата  за 
международни  случайни  превози  на  пътници,  извършвани  с  автобуси  (Интербус)  от 
11 ноември 2011 година за приемане на вътрешен правилник за работа и за адаптиране 
на  приложение  1  към  Спогодбата  по  отношение  на  изискванията  към  автомобилните 
превозвачи, извършващи превоз на пътници, на приложение 2 към Спогодбата относно 
техническите  изисквания  към  автобусите,  и  на  изискванията  относно  социалните 
разпоредби, посочени в член 8 от Спогодбата.

Препоръка  № 1/2011  на  Смесения  комитет,  създаден  съгласно  Спогодбата  за 
международни  случайни  превози  на  пътници,  извършвани  с  автобуси  (Интербус)  от 
11 ноември 2011 година относно използването на технически доклад за автобусите,  с 
оглед да бъде улеснен контролът по изпълнението на разпоредбите на членове 1 и 2 от 
приложение 2 към Спогодбата.

L 9
13 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за  вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Vulture (ЗНП)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 22/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за  вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Fasola Wrzawska (ЗНП)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 23/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година 
за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название, вписано 
в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  на  защитените  географски 
указания (Dauno (ЗНП).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 24/2012 на Комисията от 12 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 25/2012 на Комисията от 12 януари 2012 година 
за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 
971/2011 за 2011/2012 пазарна година.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 26/2012 на Комисията от 12 януари 2012 година 
за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 1 януари 
2012 г. до 6 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос в рамките на подквота IV от 
тарифната  квота  за  меката  пшеница  с  качество,  различно  от  високото,  открита  с 
Регламент (ЕО) № 1067/2008.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 27/2012 на Комисията от 12 януари 2012 година 
за  определяне  на  минималния  размер  на  митото  за  захар  в  отговор  на  четвъртата 
частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент 
за изпълнение (ЕС) № 1239/2011.

РЕШЕНИЯ
2012/27/ОВППС

Решение  EU  BAM  Rafah/2/2011  на  Комитета  по  политика  и  сигурност  от 
20 декември  2011  година  за  удължаване  на  мандата  на  ръководителя  на  мисията  на 
Европейския  съюз  за  подпомагане  на  контролно-пропускателен  пункт  Рафа  (EU  BAM 
Rafah).

2012/28/ОВППС
Решение  EUPOL  COPPS/1/2011  на  Комитета  по  политика  и  сигурност  от 

20 декември 2011 година за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската 
мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS).

L 10
13 януари 2012 г.
РЕШЕНИЯ
2012/9/ЕС

Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 
пети  актуализиран  списък  на  териториите  от  значение  за  Общността  в 
Средиземноморския биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8172).

2012/10/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 

трети  актуализиран  списък  на  териториите  от  значение  за  Общността  в  Панонския 
биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8187).

2012/11/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 

пети  актуализиран  списък  на  териториите  от  значение  за  Общността  в  Субполярния 
биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8195).

2012/12/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 

пети  актуализиран  списък  на  териториите  от  значение  за  Общността  в  Алпийския 
биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8202).

L 11
13 януари 2012 г.
РЕШЕНИЯ
2012/13/ЕС
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Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 
пети актуализиран списък на териториите от  значение за  Общността в Атлантическия 
биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8203).

2012/14/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на 

пети актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния 
биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2011) 8278).

L 12
14 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 година за установяване 
на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във 
връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение 
на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 
относно стандартите за търговия с маслиново масло.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 30/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 31/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 
за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на  зърнените  култури,  приложими  от 
16 януари 2012 година.

L 13
17 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) № 32/2012 на Комисията от 14 ноември 2011 година за 
допълнение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за 
бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на 
Атлантическия океан.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 33/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2012/29/ЕС

Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  13 януари  2012  година  относно 
съответствието  на  стандарт  EN  60065:2002/A12:2011  „Звукова,  видео-  и  подобна 
електронна апаратура. Изисквания за безопасност“ и стандарт EN 60950-1:2006/A12:2011 
„Устройства/съоръжения  за  информационни  технологии.  Безопасност.  Част  1:  Общи 
изисквания“  с  изискването  за  обща  безопасност  на  продуктите  според  Директива 
2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на позоваванията на 
тези  стандарти  в  Официален  вестник  на  Европейския  съюз(нотифицирано  под  номер 
C(2012) 55).

L 14
17 януари 2012 г.
РЕШЕНИЯ
2012/26/ЕС
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Седмичен бюлетин Брой 1
23 януари 2012 г.

Решение на Комисията от 29 юни 2011 година относно държавна помощ  C 35/08 
(ex NN 11/08), отпусната от Франция на публичноправната организация „Institut Français 
du Pétrole“(нотифицирано под номер C(2011) 4483).

L 15
18 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 34/2012 на Комисията от 17 януари 2012 година 
за изменение за 163-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои 
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и 
образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 35/2012 на Комисията от 17 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

L 16
19 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  36/2012  на  Съвета  от  18 януари  2012  година  относно 
ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
442/2011.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 37/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 38/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 6 януари 
2012 г. до 13 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос, отнасящи се до подквота III, 
в  рамките  на  тарифната квота  за  меката  пшеница  с  качество,  различно от  високото, 
открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008.

Регламент за изпълнение (ЕC) № 39/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец януари 2012 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009.

Реламент за изпълнение (ЕС) № 40/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2012 г. до 
31 май 2012 г.

Регламент за изпълнение (ЕC) № 41/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
за преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни продукти 
в рамките на някои тарифни квоти.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 42/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година 
относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са 
подадени  заявления  през  първите  седем  дни  на  месец  януари  2012  г.  в  рамките  на 
тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо.

L 17
20 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 45/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение 
на съдържанието на документите за движение.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 46/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци
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Седмичен бюлетин Брой 1
23 януари 2012 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 47/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за определяне на възстановяванията при износ на яйца.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 48/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 49/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 50/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 51/2012 на Комисията от 19 януари 2012 година 
за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, 
изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора.

L 18
21 януари 2012 г
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 52/2012 на Комисията от 20 януари 2012 година за изменение 
на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на вписването относно Съединените щати в списъка на третите страни и 
територии.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 53/2012 на Комисията от 20 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
2012/32/ЕС

Решение  на  Комисията  от  19 януари  2012  година  за  изискване  от  държавите-
членки да забранят пускането на пазара на прикачни устройства за рязане от типа на 
раздробителите, предназначени за преносими, ръчноуправлявани машини за рязане на 
храсти (нотифицирано под номер C(2011) 9772).

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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