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Тема на седмицата 
 

 

 

Еврогрупата одобри втория пакет 

за Гърция 
 

 

 

На 12 март 2012 г. финансовите министри от 

еврозоната дадоха политическо одобрение на втората 

програма за подкрепа на Гърция.  

„Както бе договорено, новото официално финансиране в размер на 130 млрд. евро 

ще бъде предоставено от еврозоната и МВФ за периода 2012—2014 г.“, каза 

председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер. 

„Очакваме съществен принос от страна МВФ, като решението по този въпрос ще 

бъде взето по-късно тази седмица“, посочи той. 

Еврогрупата приветства високата степен на участие на частния сектор в 

предложението за размяна на гръцки дълг.  Съгласно прогнозите на Тройката 

(Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд) 

успешният суап на облигации („участие на частния сектор“) ще позволи съотношението 

на дълга към брутния вътрешен продукт на Гърция да бъде намалено на 117 % до 2020 г. 

— резултат, който е по-добър от очакванията, посочи Жан-Клод Юнкер. 

Той обясни: „Ще създадем силно партньорство между Гърция, Тройката и 

специалната група на Комисията, за да наблюдаваме постоянно фискалните процеси в 

Гърция и да предоставяме необходимата подкрепа за дълбоки структурни реформи.“ 

Фискалното положение в Испания  

Министрите обсъдиха недостига в бюджета за 2011 г., който бе потвърден от 

Испания, както и произтичащите от това нужди за 2012 г., свързани с консолидацията. 

Министрите приветстваха „ангажимента на испанското правителство да изпълни 

определения за 2013 г. срок за коригиране на прекомерния дефицит и да намали 

дефицита под 3 % от БВП.“ 

По въпроса за бюджета на Испания за 2012 г. Еврогрупата постигна съгласие, че 

допълнителното усилие в началото на периода следва да бъде от порядъка на 0,5 % от 

БВП.  

 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Европа на солидарността и / или Европа на 

егоизма?“ беше темата на втория публичен 

дебат в Народното събрание в рамките на 

инициативата „Европейски разговори в 

парламента” 

 

12/03/2012 г. 

 

 

„Европа на солидарността и / или Европа 

на егоизма?“ беше темата на втория публичен 

дебат в Народното събрание в рамките на 

инициативата „Европейски разговори в парламента”. Специални гости на събитието бяха 

Кристалина Георгиева – еврокомисар по Международно сътрудничество, хуманитарна 

помощ и реакция при кризи, Даниел Грос – директор на Центъра за европейски 

политически проучвания и Александър Андреев – главен редактор на българската 

редакция на радио „Дойче веле“. 

Инициативата „Европейски разговори в парламента” е на Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове и се провежда под патронажа 

на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. 

Аз вярвам, че Европа е едно семейство и това семейство ще се пребори с кризите 

си – въпреки противоречията в него или именно благодарение на тези противоречия, 

заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на форума. 

Привържениците на ЕС вярваме, че солидарността е основният камък, основна 

ценност на ЕС, евроскептиците биха казали, че тази солидарност е продиктувана от 

егоизма, от интереса на всеки отделен член на Общността да се чувства по-сигурен в 

един голям и солидарен съюз, отбеляза Цецка Цачева. 

Дали днешните опити да се дискредитират източноевропейците в някои сайтове и 

да се етикетират гърците като мързеливи няма да потънат в историята като безславен 

куриоз подобно на "полския водопроводчик", който символизираше преди време 

страховете на запада от експанзията на източноевропейската работна ръка, каза 

председателят на парламента  и попита кой си спомня днес за него. 

ЕС преживява бурни времена – икономическа криза, която води до спадане на 

икономическия растеж и това няма как да не безпокои гражданите на Европа, отбеляза 

Цецка Цачева. Като че ли скептицизмът нараства, наблюдаваме националистически 

движения, които разширяват влиянието си и като че ли Европа не изглежда така единна 

както преди години, посочи тя. Днес някой би могъл да каже, че в ЕС има различни 

семейства и нещастието всяко семейство го преживява по своему, отбеляза 

председателят на парламента, перефразирайки първото изречение в "Ана Каренина" - 

"Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по 

своему". 
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Как отговоряме на въпроса „Европа на солидарността и / или Европа на егоизма?“ 

означава какъв път поемаме – на просперитета или на постепенно загубване на позиции, 

заяви на дискусията еврокомисарят по Международно сътрудничество, хуманитарна 

помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева. Аз вярвам в европейския проект, 

вярвам, че нашите деца ще живеят в силна и единна Европа, отбеляза тя. 

Днес 500 милиона европейци формират икономиката номер едно в света, каза 

Кристалина Георгиева. Тя посочи, че ако се вземе брутният продукт в номинално 

изражение, с 16,2 трилиона долара Европа е 26 процента от световната икономика, САЩ 

- 23 процента, а Германия – 5 процента. България е на 75-о място в подреждането, по 

данните на МВФ, а най-малката икономика в Европа - на Естония - на 101-во място. 

В дългосрочен план съм убедена, че Европа има отлични перспективи да запази 

единството си, заяви Кристалина Георгиева. Днес действително е трудно време, кризата 

провокира отрицателни тенденции - национализъм, егоизъм, популизъм, и това е така, 

точно защото кризата не се проявява еднакво, смята еврокомисарят. Виждам всеки ден 

колко е важно да си помагаме един на друг, колкото и да са трудни следващите две 

години, в тези трудности Европа може да стане по-силна, посочи тя. 

Директорът на Центъра за европейски политически проучвания Даниел Грос 

посочи по време на дискусията, че единна Европа с по-голяма солидарност и по-голяма 

интеграция може да се случи единствено, ако държавите – членки си направят 

домашното. 

Според главния редактор на българската редакция на радио „Дойче веле” 

Александър Андреев на хората в държавите от ЕС трябва да бъде предложен нов 

обществен договор вече не с отделните им национални държави, а с Федерална Европа. 

По думите му в съвсем опростен вид отговорът на въпроса за солидарността срещу 

националните егоизми изглежда така: бързо задълбочаване и демократизиране на ЕС с 

прицел към федерално-държавна структура, нов европейски договор и нов обществен 

договор с гражданите. 

В дискусията участваха народни представители, министърът по управление на 

средствата от Европейския съюз на Томислав Дончев, студенти от Софийския университет 

„Св. Климент Охридски”, дипломати, представители на неправителствение сектор. 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

20/03/2012 

13:00 Заседание на Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните 

основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми 

държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и 

освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. 

 

21/03/2012 

Народното събрание ще е домакин на 38-то заседание на Комитета по култура, 

образование и социални въпроси на Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество  

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5578
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5578
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5578
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1457/sittings/ID/5578
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/731
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/731
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/731
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/731
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Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 7 март 2012 г. Комисия по земеделието и горите разгледа и прие на  второ 

четене законопроект за виното и спиртните напитки, № 202-01-1 – внесен от 

Министерски съвет на 06.01.2012 г.  

Законопроектът за виното и спиртните напитки има за цел да създаде условия за 

прилагане в българското законодателство на пряко приложими европейски актове като: 

1.определи контролен орган по прилагане на: Регламент (ЕО) № 1234/2007; 

Регламент (ЕО) № 479/2008; Регламент  (ЕО) № 1606/1991; Регламент (ЕО) № 555/2008; 

Регламент (ЕО) № 436/2009; Регламент (ЕО) № 606/2009; Регламент (ЕО) № 607/2009; и 

2. предвиди санкции при нарушаване изискванията на Регламент (ЕО) № 555/2008 

и  Регламент (ЕО) № 110/2008. 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

СЕВ одобри позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по 

транспорт, телекомуникации и енергетика 

 

На 22 март 2012 г. в Брюксел, Белгия ще се проведе заседание на 

Съвета на министрите по транспорт. Министрите ще обсъдят предложението за Регламент 

на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за трансевропейска 

транспортна инфраструктура, който е част от т.нар. „Механизъм за свързване на Европа" 

за финансиране на европейските транспортни, енергийни и далекосъобщителни мрежи, 

като за целта се предвиждат финансови средства в размер на 50 млрд. евро, за периода 

2014-2020 г., 31,7 млрд. евро от които ще бъдат разпределени за транспорт.  

България е заинтересована от развиването на една непрекъсната приоритетна 

мрежа, чието финансиране в голяма степен да бъде осигурено от европейските фондове. 

Mинистрите ще обсъдят и предложението за Регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно наземните услуги на летищата на ЕС и за отмяна на Директива 96/67/ЕО, 

който е част от Пакета за летищата. 

 

Източник: europa.bg 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/230
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Изборите в Русия: Путин остава на власт, но се 

появяват нови тенденции 

 

 

Владимир Путин спечели президентските избори в 

Русия в обстановка на протести на опозицията и съмнения 

за фалшификации. Той е на път да запази контрола си 

върху властта за още шест години, но г-н Knut Fleckenstein 

(С&Д, Германия), председател на делегацията на 

Парламента в Комитета за парламентарно сътрудничество 

ЕС-Русия, отбелязва някои обнадеждаващи нови тенденции. Попитахме г-н Fleckenstein за 

неговите очаквания за развитието на Русия и за отношенията й с ЕС.  

Имаха ли протестите, организирани след изборите за Думата, влияние върху 

президентската надпревара и как виждате развитието на политическата ситуация? 

Протестите след изборите за Държавната дума през декември отбелязаха важна 

промяна в Русия. Тази промяна все още не е засегнала политическата система в страната, 

но тя вече започва да оказва влияние върху руското общество. Повечето хора, които 

демонстрират по улиците, са част от разрастващата се средна класа и като граждани на 

Руската федерация те изискват техните човешки права да бъдат зачитани. Това е добър 

знак. 

Какво означава един нов мандат за Путин за отношенията между ЕС и Русия? 

Доброто сътрудничество между ЕС и Русия е от еднакво значение и за двете 

страни. Г-н Путин добре осъзнава това. Очаквам той да позволи на Русия да заеме по-

съществена, по-конструктивна и по-отговорна роля на международната сцена. Ние имаме 

нужда от по-добро сътрудничество с Русия, например за да намерим решения за 

ситуацията в Сирия и за ядрената заплаха, която идва от Иран. 

Русия е критикувана по отношение на защитата на правата на човека, но остава 

важен геополитически играч, ключов доставчик на петрол и природен газ и страна с 

относително стабилен икономически растеж. Какъв трябва да бъде акцентът в политиката 

на ЕС към Русия? 

Отношенията на ЕС с Русия са основани на много близки икономически връзки, 

взаимна зависимост в енергийния сектор и сътрудничество по въпросите, засягащи 

страните в съседство. Не винаги е лесно да се намери верният баланс между различните 

интереси и да се уцели верният тон, особено когато става въпрос за основните 

граждански свободи и правата на човека. Смятам, че ЕС трябва да засили политическия 

диалог, в това число и между Европейския парламент и Държавната дума. Начинът да 

постигнем по-добро сътрудничество и по-твърд ангажимент към общите ценности и 

принципи е чрез воденето на редовен и съдържателен диалог. Една от нашите цели 

трябва да бъде засилването на връзките между гражданите, не на последно място чрез 

либерализация на визовия режим. 
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Шистовият газ: възможност или заплаха за околната 

среда?! 

 

 

Енергийните нужди на Европа налагат търсенето на 

нови и безопасни източници на енергия. Шистовият газ 

привлича вниманието в последно време като възможна 

алтернатива, но дали рисковете от извличането му не 

превишават възможните ползи? Комисията по околна 

среда в ЕП организира тази седмица семинар, в който 

експерти изложиха своите аргументи за и против.  

Рискове при извличането 

Технологията за добив включва използването на големи количества вода за 

разпукването на скали дълбоко под земната повърхност и извличането на отделения газ с 

помощта на химически вещества. Опитът на САЩ, където методът се прилага от над 40 

години, показва, че съществува риск от замърсяване на подпочвените води. Robert B. 

Jackson от Duke University посочи по време на семинара, че отпадните води съдържат 

висока концентрация на соли (повече, отколкото морската вода) и опасни за растителния 

свят химически вещества; те обаче могат да се използват отново за извличане на газ. 

Paulina Jaramillo от Carnagie Mellon University изтъкна и опасността от изпускане на 

въглероден диоксид и метан във въздуха.  

Didier Bonijoly от френската агенция BRGM, предоставяща експертен анализ в 

областта на геоложките науки, допълни, че дълбочинното хидравлично разбиване на 

скали би могло да предизвика слаби земетресения. 

Mark Johnston от международната неправителствена организация за опазване на 

околната среда WWF се обяви против добива на шистов газ заради общото въздействие 

на технологията върху климата.  

Ситуацията в Европа 

Първите стъпки в Европа за тестване на метода за извличане на шистов газ са 

направени в Полша, която разполага с богати водни ресурси и не е изложена на сериозни 

сеизмични рискове. Г-н Tomasz Maj от компанията за проучвания и добив на нефт и газ 

Talisman Energy Polska представи полския опит на семинара. Той призна, че изпускането 

на газ в питейната вода е възможен риск, но подчерта, че това може да се случи в 

резултат на проявена небрежност при извличането. Г-н Maj посочи, че 85% от водата на 

изхода на процеса се рециклира, а информацията за химическия състав на използваните 

води е публично достъпна. 

Други европейски страни, в които се разработват проекти за извличането на 

шистов газ, са Австрия, Франция, Германия, Нидерландия, Швеция и Великобритания, но 

на много места те се сблъскват с обществена съпротива. Във Франция това доведе до 

обявяване на мораториум и забрана на технологията на хидравлично разбиване от 

Националното събрание. Парламентът на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия 

също обеща да наложи мораториум до получаването на по-надеждна информация по 

въпроса. 
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АСТА: как се роди споразумението и какво ще се случи с 

него 

 

 

Търговското споразумение срещу фалшифицирането (АСТА) 

породи разнопосочни оценки и много въпроси. Как се появи то? По 

какъв начин ще бъде взето решение за неговото влизане в сила 

или отхвърляне? Вижте нашата инфографика, която обяснява 

законодателната процедура и съдържа хронологията на 

изготвянето на АСТА.  

Споразумението предизвиква спорове, тъй като мнозина се 

тревожат, че то нарушава гражданските свободи. АСТА обаче не 

може да влезе в сила без одобрението на Европейския парламент.  

Европейската комисия обяви на 22 февруари 2012 г., че ще 

поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе по 

споразумението. Британският евродепутат David Martin (С&Д), 

който отговаря за изготвянето на предложение за позиция на 

Парламента относно АСТА, обаче смята, че ЕП трябва да подготви 

свои въпроси, по които да сезира Съда. Той също така предлага в 

очакване на решението на Съда Парламентът да подготви 

предварителен доклад, който да съдържа въпроси към Комисията и 

страните-членки по отношение на начина, по който 

споразумението ще бъде приложено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектните облигации - начин на финансиране на 

инфраструктурните проекти в ЕС 

 

 

В днешната тревожна икономическа ситуация намирането 

на финансиране за инвестиции в инфраструктурни проекти в 

Европа често се оказва твърде сложно. Набирането на средства 

чрез облигационни емисии би могло да бъде добра алтернатива на свитото банково 

кредитиране. За да повиши привлекателността на такива облигации за инвеститорите, ЕС 

обмисля да ги подкрепи с предоставянето на гаранции и заеми. Схемата за издаване на 

т.нар. проектни облигации се разглежда в момента в бюджетната комисия на ЕП.  

Облигации, издавани от частни компании 



Седмичен бюлетин Брой 5 
19 март 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
9 

Идеята за проектни облигации на ЕС бе обявена от председателя на Европейската 

комисия Жозе Мануел Барозу в речта му за състоянието на Съюза през септември 2010 г. 

Този тип облигации се различава съществено от стабилизационните облигации 

(известни още като "еврооблигации"), които се предлага да бъдат издавани от ЕС за 

финансиране на бюджетни дефицити. Проектните облигации следва да бъдат издавани от 

частни компании и да финансират европейски инфраструктурни проекти (пътища, жп 

линии, газопроводи, широколентов Интернет), особено онези, които не са толкова 

привлекателни от гледна точка на доходност, но са стратегически важни. 

По оценки на Европейската комисия необходимите инвестиции за модернизация на 

инфраструктурата в ЕС са от порядъка на 1 500 - 2 000 млрд. евро до 2020 г. или около 

150-200 млрд. евро годишно. Финансовият пазар предоставя под формата на дялово 

участие и банкови заеми 60-80 млрд. евро годишно. Нужни са допълнителни средства, за 

да се запълни дупката във финансирането, но поради икономическата криза държавните 

разходи намаляват или са изцяло преустановени, банките имат нужда от допълнителен 

капитал и ограничават кредитирането, а инвеститорите избягват в по-голяма степен 

риска, който съпътства дългосрочни проекти като инфраструктурните.  

Ето защо, по думите на г-н Göran Färm (С&Д, Швеция), докладчик на ЕП за 

проектните облигации, "ние трябва да намерим други начини да привлечем 

инвестиционен капитал - един от тези начини са проектните облигации". Схемата 

включва предоставянето на заеми или гаранции от страна на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) за частичното намаляване на риска от инвестиции в 

съответните проекти. Това би позволило кредитният рейтинг на издаваните облигации да 

бъде повишен до поне А-, което ще ги направи привлекателни за повече 

институционални инвеститори като пенсионните фондове и застрахователните компании, 

които имат законови задължения да инвестират в облигации с висок рейтинг. 

Схемата позволява със сравнително малко средства да се постигне 

мултипликативен ефект. "Европейското финансиране намалява риска за инвеститорите да 

загубят парите си... Едно евро от европейския бюджет би могло да доведе до 

привличането на 15-20 евро от пенсионните фондове или от частни инвеститори", 

заявява г-н Färm.  

Пилотна фаза 

Комисията предлага да бъдат заделени 230 млн. евро от европейския бюджет в 

рамките на пилотна фаза до началото на следващия финансов период през 2014 г. Тези 

средства ще позволят на ЕИБ да покрие част от финансовия риск за 5-10 инвестиционни 

проекта в областта на транспорта, енергетиката и широколентовите комуникации, като 

целта е да бъдат привлечени частни инвестиции в размер на около 4.6 млрд. евро.  

Г-н Färm заявява: "Ние искаме ясно да посочим, че максималният разход за 

европейския 

бюджет е 230 млн. евро. Ако всички проекти са неуспешни, това е таванът, който можем 

да загубим. Но ако проектите са успешни, ние ще разполагаме с приходи... Имаме нужда 

от много добра финансова отчетност (от страна на Комисията и ЕИБ) през тази пилотна 

фаза, за да вземем окончателното решение." 

Повечето депутати подкрепят идеята за проектни облигации, но се чуват и 

гласове, които призовават за предпазливост. Председателят на икономическата комисия 

г-жа Sharon Bowles (АЛДЕ, Великобритания) обръща внимание, че става въпрос за 

частична гаранция от страна на ЕС, която не премахва целия риск за частните 

инвеститори. Г-н Ivo Strejček, чешки депутат от групата на Европейските консерватори и 

реформатори, която се противопоставя на идеята, смята, че проектните облигации 

използват европейски средства, за да увеличат задлъжнялостта на националните 

правителства и насърчават инвестиции, които ще трябва да се гарантират с пари на 

данъкоплатците. 

Гласуването в бюджетната комисия е предвидено за април 2012 г., а в пленарна 

зала - за юли 2012 г. 
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ЕП одобрява ясното регламентиране на трансграничните наследствени въпроси 

 

В Европейския съюз всяка година има 450 000 случаи на наследяване с 

международен елемент на обща стойност от около 123 млрд. евро. Тези случаи 

представляват около 10% от всички наследявания. По време на пленарната сесия през 

следващата седмица Европейският парламент ще обсъди и гласува регламент, който цели 

да улесни уреждането на трансгранични наследствени въпроси и решаването на спорове 

чрез определяне на компетентността и приложимото право.  

Уреждането на въпроси, свързани с наследството, се различава съществено в 

отделните страни-членки на ЕС, които имат свое собствено законодателство в тази 

област. Това създава практически проблеми, когато гражданите пребивават в различни 

държави. Чие законодателство следва да се прилага и кой е отговорният съд в такива 

случаи? 

Основни предложения 

В проекта за регламент Европейската комисия предлага компетентността и 

приложимото право в случаи на трансгранично наследяване да се определят на базата на 

обичайното място на пребиваване на починалия. На гражданите, които живеят в страна, 

различна от страната-членка, от която произхождат, им се дава възможност да изберат 

всички наследствени въпроси да бъдат уредени по законодателството на тяхната страна 

на произход вместо по това на страната на обичайно пребиваване. Освен това 

регламентът предвижда създаването на Европейско удостоверение за наследство, което 

може да се използва по желание. То ще се издава във всяка една страна-членка, за да 

послужи на наследниците, заветниците, изпълнителите на завещание или управителите 

на наследствено имущество да демонстрират правата и правомощията си в друга 

държава-членка без допълнителни формалности. 

Подкрепа на Парламента 

Докладът на г-н Kurt Lechner (ЕНП, Германия) по проекта за регламент приветства 

основните предложения на Комисията. Според г-н Lechner текстът създава правна яснота 

и основните точки по него биха могли да бъдат разбрани от всекиго. Чрез регламента 

уреждането на трансгранични наследствени въпроси ще бъде улеснено съществено, 

заявява докладчикът на ЕП. 

Последствията за гражданите 

За гражданите, които живеят в страната си на произход и чиито средства и 

собственост са разположени там, не се променя нищо. За собствеността, с която те 

разполагат в чужбина, приложимото право е това на тяхната страна на произход. 

Наследяването на граждани, които живеят в друга страна-членка на ЕС, по 

правило ще бъде уреждано по законодателството на страната, в която те обичайно 

пребивават, но ако желаят, те могат да изберат вместо това да бъде прилагано правото 

на тяхната страна на произход. 

Регламентът няма да се отнася за гражданите на Великобритания и Ирландия, тъй 

като двете страни не участват в приемането му и не са обвързани от него.  
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Депутати и граждани търсят начини за борба с по-ниското заплащане на жените 

 

 

На 8 март, Международния ден на жената, депутати от Европейския парламент, 

националните парламенти на страните-членки и граждани се срещнаха в Брюксел, за да 

разменят мнения и добри практики за премахване на разликата в заплащането на труда 

на мъжете и жените, която остава на ниво от около 17% средно в ЕС.  

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц откри заседанието, като 

определи наличието на неравенство в заплащането като "едно от големите 

предизвикателства, пред които сме изправени днес". Той подчерта, че около 60% от 

всички студенти, завършващи университет, са жени и въпреки това жените продължават 

да бъдат по-слабо представени на ръководни позиции в бизнеса.  

В заседанието участваха също г-жа Viviane Reding, заместник-председател на 

Комисията, отговаряща за правосъдието, основните права и гражданските свободи; г-жа 

Edit Bauer, авторка на доклад в Европейския парламент за равенството в заплащането, и 

г-н Egemen Bağış, министър на европейските въпроси на Турция и главен преговарящ с 

ЕС. 

Попитахме осем жени, участвали в конференцията, какво може да направи 

Европейският парламент, за да бъде премахната разликата в заплащането на мъжете и 

жените. Щракнете върху слайдшоуто, за да видите техните отговори.  

 

 

 

 

Растежът, Шенген и избягването на данъци: ЕП 

обсъжда срещата на върха на ЕС 

 

 

Дебатът в Европейския парламент относно 

срещата на Европейския съвет на 1-2 март 2012 г. се 

съсредоточи върху борбата срещу избягването на данъци 

и нуждата да се премине от ограничение на разходите 

към стимулиране на икономическия растеж в Европа. По 

време на обсъждането, в което участваха председателят 

на Европейския съвет Херман Ван Ромпуй и председателят на Комисията Жозе Мануел 

Барозу, бяха повдигнати и темите за ситуацията в Гърция и за евентуалното 

предоговаряне на споразумението от Шенген.  

Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпуйопредели последната 

среща на върха като положителна стъпка напред към допълнителна фискална 

консолидация и икономическа стабилност. Макар че най-големият бюджетен пакет за 

стимулиране на икономиката от 30-те години на ХХ век насам подейства като ефективен 

инструмент за краткосрочно възстановяване, това, от което се нуждаем за преодоляване 

на кризата, е създаването на доверие в дългосрочната устойчивост на европейската 

икономика, отбеляза той. В тази връзка г-н Ван Ромпуй подчерта значението на 

договорените правила в подписаното по време на срещата Споразумение за стабилност, 

координация и управление. Той също така наблегна на необходимостта от инвестиции в 

бъдещето икономическо развитие едновременно с провеждането на бюджетна 

консолидация. 

ЕС все още не е излязъл от кризата, но може би прави завой към подновяване на 

стабилността и растежа на икономиката, заяви председателят на Комисията Жозе Мануел 
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Барозупо време на своето изказване. Той изтъкна, че ЕС губи годишно около един 

трилион евро от избягване на данъци и че тези средства биха могли да разрешат много 

проблеми. Г-н Барозу обяви, че Европейската комисия скоро ще излезе с план за 

икономически растеж и заетост за Гърция. Той също така наблегна на нуждата да бъдат 

съчетани орязването на разходи и стимулирането на растежа и призова правителствата 

да приложат на практика стратегията "Европа 2020". Страните-членки трябва да затворят 

разрива между декларации и политики, каза председателят на Комисията. 

Председателят на ЕНП Joseph Daul (Франция)  приветства подписването на 

фискалния пакт като важно постижение, но подчерта, че по-важно от подписването е 

прилагането на текста. Новото споразумение, пакетът от шест законодателни акта за 

икономическо управление от миналата година и двата регламента, които се разискват в 

момента са "полезни инструменти, които трябва да бъдат използвани по подходящ 

начин", посочи той и изтъкна липсата на прогрес и "бавната скорост, с която някои 

страни-членки прилагат правила, под които са се подписали". "Младите хора днес имат 

нужда от работни места, икономиката има нужда от растеж не само сега, но и за в 

бъдеще", каза г-н Daul. 

Ръководителят на парламентарната група на социалистите и демократите Hannes 

Swoboda(Австрия) се съсредоточи върху споразумението от Шенген, като заяви: "Бих 

искал да кажа нещо относно думите на президента Саркози за временно спиране на 

действието на споразумението за пътуване в рамките на ЕС без документи.  Ще трябва ли 

да си показваме паспортите, за да дойдем в Страсбург? Така ли трябва да стоят нещата? 

Със сигурност не." Г-н Swoboda обърна внимание и на темата за икономическата криза: 

"Ние реагираме твърде късно на проблема с младежката безработица. Скандално 

е, че европейци емигрират в Аржентина. Скандално е също така, че граждани работят за 

хиляда евро или по-малко." 

Г-н Guy Verhofstadt(Белгия), ръководител на АЛДЕ, групата на либералите в ЕП, се 

изказа скептично относно това дали последният Европейски съвет е отбелязал "завой" в 

развитието на кризата в Европа. "Наистина ли вярвате, че фискалният пакт ще сложи 

край на бъркотията?", попита той. Г-н Verhofstadt разкритикува председателя на 

Европейската централна банка Марио Драги за "печатането на нови пари", което той 

определи като "недостатъчно решение за кризата", и се обяви за обединяване в 

съвместен фонд на дълга на държавите-членки, надхвърлящ прага от 60% от техния БВП. 

Той заяви, че това е единствената мярка, която е способна да стабилизира икономиката в 

дългосрочен план. 

Съпредседателят на Зелените г-н Daniel Cohn-Bendit(Франция) предложи банките 

да бъдат принудени да обявяват всички депозити на граждани на ЕС, които държат, ако 

искат да работят на европейския пазар. Мярката, заимствана от САЩ, е насочена срещу 

избягването на данъци. Той също така се обяви за "тройно златно правило", което ще 

включва не само строго изискване за бюджетна дисциплина, но и "златно правило" по 

отношение на социалната политика и опазването на околната среда.  

Г-н Martin Callanan (Великобритания), председател на ЕКР, оспори твърдението, че 

най-лошата част от кризата е преминала. "Европа не е добре, проблемът е в 

икономическата слабост, а новият (фискален) договор просто няма никакво значение", 

каза той. Г-н Callanan говори за "срив в стандарта на живота и нива на безработица, 

 които не са били наблюдавани от 30-те години на ХХ век. Нужни са мерки, за да може 

Гърция да обяви фалит по организиран начин и да напусне еврозоната", заяви той. 

От името на ЕОЛ/СЗЛ, г-н Paul Murphy (Ирландия) каза: "Да се опиташ да 

постигнеш целите за бюджетен дефицит означава в случая с Ирландия 5,7 млрд. евро 

допълнителни данъци и съкращения на разходите, а в рамките на еврозоната - над 10 

млрд. евро. Това не означава растеж, това означава повече безработни, повече криза, 

по-лоши обществени услуги и по-лоши условия на работа." 

Съпредседателят на ЕСД г-н Nigel Farage(Великобритания) изрази учудването си от 

положителната оценка за последния Европейски съвет. "Вие сте твърдо решени, но 
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заблудени, в усилията си да закрепите еврото", каза той. По повод на евентуален трети 

спасителен пакет за Гърция, той заяви, че такъв пакет "ще разпъне Гърция на кръст."  

 

 

 

Парламентът почита паметта на жертвите в трагичния 

пътен инцидент в Швейцария 

 

 

Тази нощ трагичен пътен инцидент взе живота на 28 души 

в Швейцария, сред които 22 деца. Европейският парламент 

почете на 14 март 2012 г. с минута мълчание паметта на 

жертвите. "Нашите мисли са отправени към семействата на 

загиналите и всички, засегнати от тази драма", заяви председателят на Парламента 

Мартин Шулц.  

Белгийски автобус, превозващ деца, които са се връщали от ваканция, претърпя 

ужасен инцидент в швейцарски тунел през нощта на вторник срещу сряда. "Всеки от нас 

в тази зала - независимо дали защото има деца или защото си спомня за отношенията с 

родителите си - разбира какво означава да изпратиш децата си на ваканционно пътуване 

и да трябва да посрещнеш ковчези", каза г-н Шулц и помоли депутатите за минута 

мълчание.  

 

 

 

ЕП изисква повече инвестиции във висшето 

образование 

 

Във вторник, 14 март 2012 г. Европейският 

парламент прие доклад, посветен на модернизирането на 

европейското висше образование в рамките на т.нар. 

процес от Болоня, който обхваща 47 страни. Текстът, 

подготвен от г-н Luigi Berlinguer (С&Д, Италия), 

призовава за повече инвестиции и по-голям принос от 

страна на европейските институции, страните-членки и 

университетите за постигането на целите за растеж, установени в стратегията "Европа 

2020".  

Процесът от Болоня е насочен към повишаване на конкурентоспособността и 

привлекателността на европейското висше образование чрез стимулиране на мобилността 

на студентите, реорганизация на системата на обучение в структура с три степени 

(бакалавърска, магистърска и докторска) и засилване на социалната роля на 

университетите. Освен обучението и изследователската дейност процесът формулира и 

трета задача за висшите училища - да създават икономически ползи за обществото чрез 

развитието и преноса на знание. 

В доклада на г-н Berlinguer се прави анализ на настоящето състояние на процеса 

на модернизиране на висшето образование в светлината на икономическите 

предизвикателства пред Европа. Засилването на процеса представлява според него 

"изискване за пълната интеграция на вътрешния пазар на ЕС и е незаменимо средство за 

справяне с предизвикателствата на икономическата и финансовата криза".  

Докладът идентифицира няколко области, в които трябва да бъдат насочени 

усилията. Особено внимание се обръща на засилването на студентската мобилност и 

повишаването на привлекателността на студентите от гледна точка на наемане на работа. 

Взаимното признаване на квалификациите също е изтъкнато като приоритет, както 

и хармонизацията на образователните стандарти. Набляга се и на социалното измерение, 
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като Парламентът призовава за повече внимание към осигуряването на равен достъп до 

висшето образование. 

Според доклада университетите имат нужда от финансова подкрепа от страните-

членки и от ЕС, за да се осъществи промяната и по-нататъшното развитие на 

образователните практики. "Илюзия е, че процесът от Болоня може да се осъществи без 

разходи", заявява г-н Berlinguer в изложението на мотивите към резолюцията. Затова е 

необходимо да се проучват нови форми и финансови рамки, които да позволят постигане 

на целите за растеж и научни постижения на европейските университети. 

 

 

 

 

Пътна карта за екологосъобразна икономика: 

"поставянето на цели движи промяната" 

 

 

Пътната карта за икономика с ниска въглеродна 

интензивност, предложена от Комисията и на път да бъде 

гласувана днес в Парламента, буди безпокойства у някои 

страни, сред които Полша, че би могла да доведе до преместване на производства извън 

ЕС. Все пак комисията по околна среда в ЕП препоръчва депутатите да подкрепят плана. 

Говорихме по темата с докладчика на Парламента Chris Davies (АЛДЕ, 

Великобритания). 

Той разбира изразените тревоги, но изтъква, че "поставянето на цели движи 

промяната".  

Пътната карта, приета от Комисията през март 2011 г., задава цели за намаляване 

на въглеродните емисии с 80-95% до средата на века. По време на срещата на 

министрите на околната среда от страните-членки на ЕС на 9 март 2012 г. Полша 

отхвърли пътната карта, като заяви, че ЕС трябва да изчака други страни първи да 

предприемат подобни стъпки.  

Как изглежда една икономика с ниска въглеродна интензивност? 

Г-н Davies: Миналата седмица отидох на строителен обект в Карлайл, където се 

изгражда супермаркет. Там пробиваха дупки с дълбочина 56 метра, в които поставяха 

тръби за изпомпване на вода, която ще бъде естествено затоплена от преминаването си 

през земните недра на такава дълбочина. Това е много проста система, която осигурява 

отопление за супермаркета и му спестява около 100 000 евро годишно. Системата се 

изплаща за пет години. Ето един чудесен пример за прилагането на принципите на 

икономиката с ниска въглеродна интензивност. 

Именно политиката на намаляване на въглеродните емисии е тази, която променя 

начина на мислене и води до пренареждане на приоритетите. Изумително е колко много 

средства са спестени от бизнеса чрез проекти за подобряване на енергийната 

ефективност, които е можело да бъдат осъществени преди десетилетия. 

В доклада си Вие твърдите, че Европа трябва да осъзнае спешността на проблема, 

в противен случай тя рискува да загуби надпреварата за поддържане на 

конкурентоспособна икономика. Как предлагате да бъде ускорен процесът на вземане на 

решения? 

Г-н Davies: Това е много труден въпрос. Страните в Европа имат развити 

демократични системи, които насърчават гражданската активност, а това забавя процеса 

на вземане на решения. В Китай например, правителството задава определени цели на 

фабриките за намаляване на потреблението на енергията и тези, които не достигнат 

целите, просто трябва да спрат производство на следващия месец. Ние нямаме такъв 

контрол и такава командна система, за да налагаме нещата. Ние трябва да осъзнаем в по-
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голяма степен спешността на въпроса. За да можем да обърнем посоката на един танкер, 

трябва да намалим и да превключим на обратна скорост възможно най-бързо. 

Как настоящата криза и бюджетните ограничения влияят върху ангажимента на 

страните за намаляване на въглеродните емисии (например, в случая с Полша)? 

Г-н Davies: Въпросите относно климата не са особен приоритет в момента. В това 

се крие опасност. Ние трябва да направим нужните промени и трябва да бъдат достигнати 

международни споразумения в тази област.  

Една електрическа централа работи 20-30 години, така че за да постигнете целите 

за енергийна ефективност към 2050 г., трябва да започнете да планирате сега. Трябва да 

предоставите ясна рамка на инвеститорите, които планират получаването на определена 

доходност през този дълъг времеви период. Инвеститорите няма да Ви повярват, ако 

позволите изграждането на електрически централи сега и след пет години наложите нови 

правила за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Това ще остави петно върху 

образа на ЕС. 

В петък 9 март 2012 г.,  полският министър на околната среда изложи някои много 

добри аргументи. Ние се хвалим с факта, че ще намалим нашите емисии с повече от 20% 

до 2020 г., но това ще бъде постигнато чрез износ на производствата, отговорни за 

емисиите, и внос на продукцията им. По този начин в световен мащаб нашите действия не 

оказват никаква разлика. Въпреки това поставянето на цели действително движи 

промяната. Можем да видим това най-добре в автомобилната промишленост. Ние 

поставихме цели за намаляване на емисиите въглероден диоксид, произвеждани от 

пътническите автомобили. Четири години след влизането в сила на законодателството 

производителите на автомобили са дори по-напред от заложените цели, като намаляват 

нивата на въглероден диоксид всяка година. Всеки, който купува нова кола, кара повече 

километри с един литър гориво, а цените падат. Така че за потребителите това е 

ситуация, от която само печелят.  

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Приоритети в областта на презаселването на бежанци за 2013 г. 

 

На 8 март 2012 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи 

прие решение, с което се определят приоритетите на ЕС за 2013 г. в 

областта на презаселването на бежанци, както и нови правила за 

финансовата помощ, която държавите членки получават от фондовете 

на ЕС, за да предоставят на своя територия подслон на бежанци от 

държави извън ЕС.  

По силата на новото решение държавите членки ще имат право 

да получават от Европейския бежански фондфиксирана сума в размер 

на: 

- 6000 EUR за всеки презаселен бежанец, ако за пръв път кандидатстват за такъв 

вид компенсация; 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
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- 5000 EUR за всеки бежанец, ако държавата вече е кандидатствала веднъж за 

такава компенсация; 

- 4000 EUR за всички останали държави. 

Тези нови правила за съфинансиране допълват съществуващата правна рамка на 

Европейския бежански фонд (на стойност 630 милиона евро) за периода 2008—2013 г. 

Фондът беше създаден, за да се съфинансират усилията, които държавите полагат 

за приемането на бежанци и разселени лица и за осигуряването на координирани, 

справедливи и ефективни процедури за предоставяне на убежище за тях. От него се 

финансират и свързани с тези усилия действия на равнище ЕС. 

Със средствата от фонда се съфинансират такива дейности на държавите членки 

като подобряването на инфраструктурата за настаняване, интегрирането на лицата, 

чийто престой в дадена държава членка е продължителен и постоянен, обучението с цел 

осигуряване на достъп до процедурите за предоставяне на убежище, правната и 

социалната помощ и др. 

С решението за изменение се определят шест приоритета на ЕС в областта на 

презаселването за 2013 г., които обхващат бежанците и разселените лица в следните 

региони: 

- Конгоански бежанци в региона на Големите африкански езера (Бурунди, Малави, 

Руанда и Замбия); 

- Бежанци от Ирак в Турция, Сирия, Ливан и Йордания; 

- Афганистански бежанци в Турция, Пакистан и Иран; 

- Сомалийски бежанци в Етиопия; 

- Бирмански бежанци в Бангладеш, Малайзия и Тайланд; 

- Еритрейски бежанци в Източен Судан. 

За да улеснят Комисията при планирането на разходите по линия на Европейския 

бежански фонд, държавите членки се приканват да представят планове до 1 май 2012 

година, като посочат в тях броя на бежанците от всяка приоритетна група, които 

възнамеряват да презаселят през 2013 г. 

Промените са част от по-мащабно преразглеждане на правилата за Европейския 

бежански фонд, което е в процес на обсъждане в Съвета и в Европейския парламент в 

контекста на новата финансова перспектива на ЕС за периода 2014—2020 г. 

 

 

 

 

Данък върху финансовите сделки: приключи първото 

техническо четене 

 

На 13 март 2012 г. Съветът по икономически и финансови 

въпроси направи преглед на извършената работа по предложението 

за директива относно данък върху финансовите сделки в рамките на 

ЕС. Министрите определиха нерешените въпроси и обсъдиха 

следващите стъпки.  

Датското председателство обобщи, че първото техническо 

четене на предложението е приключило. 

В доклада си до министрите председателството отбеляза, че 

остава да бъдат разгледани множество чувствителни въпроси, сред които специфични 

въпроси за: 

- данъчната основа (включването в обхвата на валутни деривати и държавни 

облигации и последиците от това върху разходите за хеджиране и държавни заеми; 

включването в обхвата на пенсионни схеми и последиците от това върху бизнес 

моделите, използвани в отделните държави членки и др.); 

- структурата на ставките и лицата, подлежащи на облагане; 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/12/st07/st07316.bg12.pdf#page=2
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- по-общи въпроси за последиците върху икономиката, рисковете от изнасяне на 

дейността извън ЕС, прилагането на директивата по отношение на финансови институции, 

установени извън ЕС, и делегираните актове. 

„Това беше едно много полезно и много конструктивно обсъждане.  Предполагам, 

че различните мнения по самото предложение са добре известни, но налице беше 

атмосфера на компромис и търсене на решения“, каза министърът на икономическите 

въпроси и вътрешните работи на Дания Margrethe Vestager, която председателстваше 

заседанието. 

Съветът ще продължи техническия анализ за изясняване на всички аспекти на 

предложението и тяхното практическо отражение. 

Председателството ще организира допълнителни заседания и възнамерява да 

започне проучването на възможните компромисни предложения с цел подготовка на 

обсъждането от страна на министрите, което е предвидено да се състои преди края на 

юни 2012 г. 

Държавите членки ще продължат да разглеждат начините за осъществяване на 

напредък в работата по този важен от политическа и икономическа гледна точка въпрос. 

Вземането на решения в ЕС по данъчни въпроси изисква гласуване с единодушие в 

Съвета след консултации с Европейския парламент. 

Основни елементи от предложението на Комисията 

Предлаганият данък върху финансовите сделки е предназначен да гарантира, че 

финансовият сектор осигурява справедлив принос към публичните финанси. 

В допълнение, този данък следва да възпрепятства финансовата индустрия да 

предприема високорискови дейности, които при определени обстоятелства могат да 

нанесат сериозни щети на реалната икономика. 

На последно място, като се има предвид, че вече се въвеждат редица национални 

мерки от подобен характер, стремежът е с помощта на данъка да се гарантира, че няма 

фрагментиране на вътрешния пазар или нарушаване на конкуренцията. 

Проектът за данък обхваща широк набор от финансови сделки, включващи акции, 

облигации и деривати. Държавите членки сами ще определят действителните ставки на 

данъка, като вземат предвид установената минимална ставка, която е 0,1 % за акции и 

облигации и 0,01 % за деривати. От държавите членки ще зависи установяването на 

задължения за докладване, както и предприемането на мерки за предотвратяване на 

укриването и избягването на данъци и на данъчните злоупотреби. 

В предложението се посочва, че данъкът ще се прилага в съответствие с принципа 

на установяване, т.е. данъкът ще се начислява в държавата членка на установяване на 

финансовата институция, а не на мястото на осъществяване на сделката. 

По прогнози на Комисията годишните приходи от посочения данък могат да 

възлизат на около 57 млрд. евро. Съгласно нейното предложение данъкът би могъл 

постепенно — частично или изцяло — да замени вноските на държавите членки в 

бюджета на ЕС. 

Комисията направи предложението си относно данъка през септември 2011 г. 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
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. 

 

Уеб сайт на Датското председателство : http://eu2012.dk/en 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС предлага мерки срещу приходите от престъпна дейност  

 

Мерки на ЕС ще подсилят съществуващите закони за конфискуване на активи, 

придобити чрез тежка или организирана престъпност. 

Незаконните печалби на престъпните групировки възлизат на милиарди евро 

годишно. По-голямата част от тези приходи след това се инвестират в законни активи или 

дейности, което затруднява проследяването и възстановяването им от полицията и други 

правоприлагащи органи. 

Конфискува се съвсем малък процент от придобитото от престъпните групировки. 

Според оценки през 2006 г. във Великобритания печалбите на организираната 

 

http://eu2012.dk/en
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престъпност са възлезли на 15 млрд. британски лири (18 млрд. евро), а са възстановени 

едва 125 млн. лири (150 млн. евро). 

ЕС има общи правила за конфискуване на активи, придобити от незаконни 

дейности. Оказва се обаче, че тези правила са недостатъчни . Държавите не ги 

прилагат последователно, а конфискацията е възпрепятствана от значителните различия 

между националните закони. 

Комисията предлага по-прости и по-ефикасни правила за премахване на 

пропуските в законите, от които престъпниците се възползват. Тези правила ще 

гарантират също, че съдилищата могат да налагат изпълнението на решения за 

конфискация в целия ЕС и да възстановяват незаконно придобити активи в пълния им 

размер. 

Конфискацията е ефективен начин за борба с престъпността и действа възпиращо.  

Тя предотвратява и използването на незаконно придобито имущество за 

финансиране на други престъпни дейности и защитава законната икономика от 

проникването на престъпници. Предложенията включват общи мерки : 

улесняване на конфискуването на активи, които несъмнено са свързани с 

престъпната дейност на осъдено лице;  

опростяване на процедурите по възстановяване на активи, прехвърлени на други 

лица, които е трябвало да бъдат наясно, че те са придобити по престъпен начин;  

позволяване на конфискуването на активи, когато не е възможно произнасяне на 

присъда по наказателно дело, тъй като заподозреният е починал, хронично болен или 

избягал;  

гарантиране, че прокуратурата и други органи могат временно да замразяват 

активи, преди те да „изчезнат“;  

изискване страните от ЕС да управляват замразени или конфискувани активи така, 

че да запазят стойността им.  

Мерките са част от серия предложения на Комисията за борба с престъпността и 

защита на законната икономика. Тези предложения включват например пакет от 

антикорупционни мерки . 

Участвалите в проведено наскоро проучване на ЕС определиха борбата с 

престъпността като водещ приоритет в отговор на въпроса какво могат да направят 

политиците за укрепването на Съюза. 

Още за конфискацията и възстановяването на активи  

Още за политиката на ЕС в областта на наказателното право  

Връзки по темата 

План за политиката на ЕС в областта на наказателното право  

 

 

 

Подкрепа за жените в развиващите се страни 

 
Международният ден на жената 2012 е добър повод да се 

подчертае съществената роля на жените за слагане край на 

глада и бедността в селските общности. ЕС може да помогне за 

засилване на ролята на жените в развитието на техните общности.  

ЕС твърдо подкрепя равенството между половете – както в своите граници, така и 

извън тях.  

Гарантирането на равни политически, граждански, икономически, социални и 

културни права е въпрос на справедливост, но също така е изключително важно за 

стимулиране на растежа и намаляване на бедността в развиващите се страни.  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20120312/final_asset_recovery_report_june_2009.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20120312/1_en_act_part1_v8_1.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110606/308/1_EN_ACT_part1_v12%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_de.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_de.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_publ_fr.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_confiscation_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/110921_bg.htm
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Затова равенството между половете е една от определените от ООН Цели на 

хилядолетието за развитие – цели за подпомагане на най-бедните в света, които 

ЕС подкрепя.  

ЕС е вторият най-голям донор на помощи в света и демонстрира своите ценности и 

ангажимент за постигане на равенство на най-близко до хората равнище чрез всеки 

проект, който финансира.  

В Мексико ЕС помогна на правителството да проведе реформа в съдебната система 

на страната, която включваше подобряване на законите относно насилието срещу 

жените.  

В Индия ЕС подкрепя програма за осигуряване на качествено образование за 

всички деца на възраст между 6 и 14 години. Тази подкрепа включва подпомагане на 

момичета от маргинализирани общности да посещават безплатни училища с пансион.  

Борба с гениталното осакатяване  

Подкрепата на ЕС е помогнала на хиляди момичета по света да се спасят от 

генитално осакатяване. Около 3 милиона момичета са осакатявани всяка година.  

ЕС работи с УНИЦЕФ за промяна на социалните норми чрез разговори и образоване 

на хората, живеещи в селските общности в Египет, Еритрея, Етиопия, Сенегал и Судан.  

Благодарение на съвместната програма стотици местни общности обявиха, че 

прекратяват тази практика. Сенегал е близо до това да се превърне в първата страна в 

света, сложила край на гениталното осакатяване.  

ЕС и УНИЦЕФ също така финансират програма за противодействие на детските 

бракове в Индия, където те са незаконни. В по-бедните региони огромният социален и 

икономически натиск принуждава много семейства да нарушават закона.  

Баблу, която живее в малко село в индийския щат Раджастан, е била на 13 години, 

когато под натиска на местната общност семейството ѝ се съгласява на ранен брак.  

Благодарение на програмата на ЕС и УНИЦЕФ обаче баща ѝ бива убеден, че в 

интерес на неговото семейство е най-добре да остави дъщеря си да продължи 

образованието си.  

„ Аз не исках да се омъжвам “, споделя Баблу. „Мислех, че животът ми ще бъде 

напълно съсипан.“  

Още за ЕС и равенството между половете в областта на помощта за развитие  

ЕС и Целите на хилядолетието за развитие  

 

 

 

Подобряване на прилагането на законите на ЕС в 

областта на околната среда 

 
 

Комисията търси начини да помогне на страните да 

разберат ползите за здравето и икономиката от пълното 

прилагане на законите на ЕС в областта на околната среда.  

Поради непълно прилагане на екологичното 

законодателство на ЕС от правителствата нашата икономика 

губи според някои оценки около 50 млрд. евро годишно. Тази сума включва главно 

разходи за здравеопазване и за почистване на околната среда.  

Последователното прилагане на законите на Съюза води до по-чиста и устойчива 

околна среда, което е от полза за здравето на хората и за икономиката. Така например 

строгото прилагане на законите на ЕС за отпадъците ще доведе до създаване на 400 000  

работни места и до икономии от 72 млрд. евро (в сравнение със сценарий, при който 

законите не се прилагат).  

Като първа стъпка Комисията поиска от националните правителства и Европейския 

парламент да изразят мнението си как по-добре да бъдат реализирани ползите от мерките 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://ec.europa.eu/europeaid/news/12-03-07_fgm_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/12-03-07_fgm_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_fr.htm
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на ЕС за околната среда . Отговорите им ще станат част от конкретни предложения, 

очаквани по-късно тази година.  

Предложенията ще отговорят на нуждата от събиране на повече информация 

относно практическото прилагане на правото на ЕС и ще ускорят мерките на 

правителствата в отговор на екологични проблеми. Те вероятно ще включват:  

увеличаване на обема на достъпната онлайн екологична информация, по-

специално за това как се прилагат законите по места;  

подобряване на инспекциите и мониторинга, за да се гарантира, че законите се 

прилагат правилно;  

улесняване на подаването на жалби до националните власти по екологични 

проблеми;  

разработване на общ подход към екологичните предизвикателства в националните 

съдилища, който да е от полза за хората, властите и предприятията;  

подпомагане на правителствата от ЕС да съсредоточат ресурсите си за решаване 

на екологични проблеми.  

Според наскоро проведено проучване за отношението на европейските граждани 

към околната среда три четвърти от отговорилите смятат, че състоянието на 

околната среда влияе върху качеството на живота им.  

Световен форум по въпросите на водата  

Комисията представя становището си по свързани с водата въпроси тази седмица 

на Световния форум по въпросите на водата във френския град Марсилия. Форумът, 

който се провежда веднъж на три години, помага на страните да координират достъпа до 

чиста вода и да опазват водните ресурси.  

От 2004 г. досега ЕС е помогнал на 32 млн. души да получат достъп до чиста 

питейна вода и е осигурил тоалетни на 9,5 млн. души.  

Закони на ЕС за опазване на околната среда - резюме  

  

 

 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 
 
 
 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода декември 2011 г. 

 
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

Работна програма на Комисията за 2012 г. - Постигане на европейско обновление - 

COM(2011) 777 Досие на документа 

 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на фонд „Убежище и миграция“ - COM(2011) 751 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Изграждане на отворена и сигурна Европа: бюджетът в областта на вътрешните работи за 

периода 2014—2020 година - COM(2011) 749 Досие на документа 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/com_2012_95.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdf/ebs_365_en.pdf
http://www.worldwaterforum6.org/en/
http://www.worldwaterforum6.org/en/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18034/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18056/
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ЗЕЛЕНА КНИГА относно правото на събиране на семейството на граждани на трети 

държави, пребиваващи в Европейския съюз (Директива 2003/86/EО) - COM(2011) 735 

Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, 

предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд 

„Вътрешна сигурност“ - COM(2011) 753 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за 

финансово подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи - COM(2011) 752 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 2014—2020 година - COM(2011) 

758 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година - COM(2011) 759 

Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Глобалният подход към миграцията и мобилността - COM(2011) 743 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставянето на пазара 

на асансьори и предпазни устройства за асансьори - COM(2011) 770 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на 

средства за измерване - COM(2011) 769 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - COM(2011) 792 Досие на 

документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Разработване на морска стратегия за района на Атлантическия океан - COM(2011) 782 

Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за  предоставяне на пазара  

на пиротехнически изделия - COM(2011) 764 Досие на документа 

 

Бюджет  

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно методите и процедурата 

за предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствения ресурс на база БНД и 

относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства - COM(2011) 

742 Досие на документа 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2011) 796 

Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, 

подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно 

инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно 

лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на 

прекомерното използване на кредитни рейтинги - COM(2011) 746 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18057/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18060/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18061/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18064/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18065/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18066/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18067/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18068/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18072/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18072/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18073/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18074/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17994/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18079/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18062/


Седмичен бюлетин Брой 5 
19 март 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
23 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг - 

COM(2011) 747 Досие на документа 

 

Здравеопазване и защита на потребителите  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - План 

за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност - COM(2011) 

748 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 

въздействието на Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по 

време на транспортиране - COM(2011) 700 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА в съответствие с 

член 184, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно прилагането на 

мярката за популяризиране на вината на пазарите на трети държави - COM(2011) 774 

Досие на документа 

 

Образование и култура  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на програма „Творческа Европа“ - COM(2011) 785 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара и 

надзор на взривните вещества за граждански цели - COM(2011) 771 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно съоръженията и 

системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна 

атмосфера - COM(2011) 772 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на 

електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 

напрежението - COM(2011) 773 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА 

Привеждане в съответствие на десет директиви за техническа хармонизация с Решение № 

768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка 

за предлагането на пазара на продукти - COM(2011) 763 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на 

обикновените съдове под налягане - COM(2011) 768 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната 

съвместимост - COM(2011) 765 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара 

на везни с неавтоматично действие - COM(2011) 766 Досие на документа 

 

Рибарство и морско дело  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за 

създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18063/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18033/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18002/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18083/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18105/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18069/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18070/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18071/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18080/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18085/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18086/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18087/
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Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас - COM(2011) 760 

Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на 

акулите на борда на риболовните кораби - COM(2011) 798 Досие на документа 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

L 66 

6 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 183/2012 на Комисията от 5 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/139/ЕС 

Решение на Съвета от 24 януари 2012 година за установяване дали Унгария е 

предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г. 

 

L 68 

7 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2012 на Комисията от 6 март 2012 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/140/ЕС 

Решение на Комисията от 20 септември 2011 година относно мярка С 35/10 (ex N 

302/10), която Дания възнамерява да приведе в действие под формата на данъци върху 

хазартните игри, организирани онлайн, предвидени в закона на Дания относно данъците 

върху хазартните игри (нотифицирано под номер C(2011) 6499). 

 

L 69 

8 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2012 на Комисията от 7 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Armagh Bramley Apples (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 186/2012 на Комисията от 7 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 187/2012 на Комисията от 7 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Tolminc (ЗНП)]. 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18088/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/18091/
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 188/2012 на Комисията от 7 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Susina di Dro (ЗНП)]. 
 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/9/ЕС на Комисията от 7 март 2012 година за изменение на 

приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 

сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи 

изделия. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/141/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 март 2012 година за финансирането на 

спешни мерки за наблюдение на болестта бяс в Северна Гърция (нотифицирано под 

номер C(2012) 1354). 

 

L 70 

8 март 2012 г. 

РЕШЕНИЯ 

2012/134/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 28 февруари 2012 година за формулиране 

на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при стъкларското производство, 

съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите 

от промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 865). 

 

2012/135/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 28 февруари 2012 година за формулиране 

на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на чугун и 

стомана, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 

емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 903). 
 

L 71 

9 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 193/2012 на Съвета от 8 март 2012 година за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични 

ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед 

ситуацията в Кот д’Ивоар. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 194/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне на размера на помощта за частно складиране за някои видове рибни 

продукти през риболовната 2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 195/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне на продажните цени на Съюза на рибните продукти, изброени в приложение 

II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 196/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои рибни 

продукти през риболовната 2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 197/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне на референтните цени за някои рибни продукти за риболовната 2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 198/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне за Съюза на цените на изтегляне от пазара и на продажните цени на рибните 
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продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета, за 

риболовната 2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 199/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на 

аванса върху нея по отношение на рибни продукти, изтеглени от пазара през 

риболовната 2012 година. 

Регламент (ЕС) № 200/2012 на Комисията от 8 март 2012 година относно целта на 

Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimuriumв птичите стада 

бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на 

Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 201/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията нитроксинил. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 202/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията стимулиращ фактор за пегилирана говежда 

гранулоцитна колония. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2012 на Комисията от 8 март 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила 

относно биологичното вино. 

 

РЕШЕНИЯ 

Решение за изпълнение 2012/144/ОВППС на Съвета от 8 март 2012 година за 

изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки 

срещу Кот д’Ивоар. 

 

L 72 

10 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Делегиран регламент (ЕС) № 205/2012 на Комисията от 6 януари 2012 година за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се 

докладват от държавите-членки. 

Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 година за прилагане на 

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане (1) 

Регламент (ЕС) № 207/2012 на Комисията от 9 март 2012 година относно електронните 

инструкции за употреба на медицинските изделия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 за приемане на план относно 

разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 

година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-

нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на 

Регламент (ЕС) № 807/2010. 
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L 73 

13 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 211/2012 на Комисията от 12 март 2012 година 

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/146/ЕС 

Решение на Съвета от 9 март 2012 година за назначаване на член от Литва и двама 

заместник-членове от Литва в Комитета на регионите. 

 

2012/147/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 9 март 2012 година за одобряване на 

някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и 

зоонози за 2012 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2011/807/ЕС по отношение 

на мерките, които отговарят на условията за финансово участие на Съюза по програмите 

за ликвидиране на болестта скрейпи и авансовото плащане от страна на Съюза по 

програмите за ликвидиране на бяса за 2012 г. (нотифицирано под номер C(2012) 1406). 
 

L 74 

14 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 213/2012 на Съвета от 13 март 2012 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1375/2011 за прилагане на член 2, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за 

борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 214/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за 

дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за 

пазарната 2011/2012 година по отношение на сроковете, в които трябва да бъде 

съобщено прехвърлянето на излишък от захар за следващата година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за 

изменение за 166-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. 

 

РЕШЕНИЯ 

Решение 2012/149/ОВППС на Съвета от 13 март 2012 година за изменение на 

Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея. 

Решение 2012/150/ОВППС на Съвета от 13 март 2012 година за изменение на 

Решение 2011/872/ОВППС за актуализиране на списъка на лицата, групите и 

образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 

2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма. 

 

L 75 

15 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 217/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Cinta Senese (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 218/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за 

вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Béa du Roussillon (ЗНП)]. 
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Регламент (ЕС) № 219/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за поправяне на 

текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 220/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за 

дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за 

известяване за количествата захар, прехвърлени от пазарната 2011/2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за 

изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията клозантел. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за 

изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията триклабендазол. 

Регламент (ЕС) № 223/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с 

цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес. 

 

L 77 

16 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 225/2012 на Комисията от 15 март 2012 година за изменение на 

приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като 

фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на 

специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и 

проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 226/2012 на Комисията от 15 март 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1730/2006 по отношение на условията за разрешаване 

на бензоената киселина (притежател на разрешителното Emerald Kalama Chemical BV). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 227/2012 на Комисията от 15 март 2012 година 

относно разрешаването на Lactococcus lactis(NCIMB 30117) като фуражна добавка за 

всички животински видове. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/151/ЕС 

Решение на Европейския съвет от 1 март 2012 година за избиране на председателя 

на Европейския съвет. 

Решение 2012/152/ОВППС на Съвета от 15 март 2012 година за изменение на 

Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран. 

 

2012/153/ЕС 

Решение на Европейската централна банка от 5 март 2012 година относно 

допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от 

Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг 

(ЕЦБ/2012/3). 

 

L 78 

17 март 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 
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Регламент (ЕС) № 232/2012 на Комисията от 16 март 2012 година за изменение на 

приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 

104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 233/2012 на Комисията от 16 март 2012 година за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на одобрението на изменената национална програма на Дания за контрол на 

болестта скрейпи. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/155/ЕС 

Решение на Съвета от 9 март 2012 година за назначаване на член и заместник-

член от Германия в Комитета на регионите. 
 

2012/156/ЕС 

Решение за изпълнение на Съвета от 13 март 2012 година за спиране на бюджетни 

задължения от Кохезионния фонд за Унгария, считано от 1 януари 2013 г. 

 

2012/157/ЕС 

Решение на Комисията от 7 декември 2011 година относно помощите за 

обезщетение, изплатени от гръцката агенция за селскостопанско застраховане (ELGA) 

през 2008 г. и 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7260). 
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