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Тема на седмицата

Испания поема обновеното председателство на ЕС

При  поемането  на  новото  председателство  на  ЕС  след 
влизането в сила на Договора от Лисабон, Испания определи 
икономическите  въпроси,  надзора  над финансовите пазари  и 
енергийната политика като свои основни приоритети.
Съгласно обновените правила на ЕС,  министър-председателят 

Хосе Луис Родригес Сапатеро няма да председателства срещите на високо равнище на ЕС, 
а  външният  министър  няма  да  председателства  заседанията  по  външни  отношения, 
въпреки че испанските министри ще ръководят други заседания в рамките на Съвета на 
министрите.

В сряда, 20 януари 2010г., г-н Сапатеро ще обяви своята програма за следващите 
шест  месеца  пред  членовете  на  ЕП  в  Страсбург.  Той  ще  насочи  вниманието  си  към 
функционирането на ЕС съгласно новите разпоредби от Договора от Лисабон, напредъка 
по прилагането на Стокхолмската програма за правосъдие и гражданство и борбата срещу 
насилието срещу жени.
Присъствие  на  пленарните  заседания  на  ръководителя  на  държавата,  която 
председателства съюза

Държавният или правителствен ръководител отново идва в Парламента в края на 
шестте месеца, за да произнесе реч, в която да направи оценка на постигнатото, и да 
участва в разисквания. В зависимост от обстоятелствата често втората среща може да се 
окаже по-интензивна от първата.

На  всички  пленарни  заседания  присъства  министър  от  страната, 
председателстваща Европейския съюз, за да прави изявления и да отговаря на въпроси 
от страна на членовете на ЕП.

Държавните и правителствените ръководители от ЕС заседават два пъти годишно в 
рамките на Европейския съвет, за да определят политическата програма за ЕС. Преди 
всяко  заседание  председателят  на  Европейския  парламент  им  съобщава  към  какво 
членовете на ЕП биха искали ЕС да насочи своите усилия.
Неофициалните заседания също изпълняват роля

Освен  присъствието  си  на  заседания  на  комисиите  на  Европейския  парламент, 
испанските  министри  и  депутати  поддържат  многобройни  официални  и  неофициални 
контакти с членовете на ЕП.

Законодателната процедура на съвместно вземане на решения предполага често 
провеждане на срещи с докладчиците и политическите групи на Парламента. Тъй като 
председателството  оглавява  всички  заседания  в  рамките  на  Съвета  на  министрите, 
неговата роля като посредник по отношение на законодателството е от първостепенно 
значение.

Следващата страна, която ще поеме председателството през юли 2010г., е Белгия.

Сайт на председателството

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

Председателят  на  Народното  събрание 
Цецка  Цачева  ще  посети  Европейския 
парламент в Брюксел на 11-12 януари 2010 
г.

Първата  за  2010  година 
външнополитическа  визита  на председателя на 
Народното  събрание  Цецка  Цачева  ще  бъде  в 
Европейския  парламент  в  Брюксел.  
Посещението в белгийската столица е на 11 и 12 
януари. Заедно с председателя на парламента, в 
Брюксел ще бъде и народният представител Веселин Методиев.

През първия ден от визитата председателят на Народното събрание ще разговаря 
с  президента на Европейския парламент Йежи Бузек. Срещата ще започне в 17.30 часа 
българско време, след което двамата председатели ще дадат брифинг за медиите. 

По-рано през деня председателят на Народното събрание ще посети парламента на 
Белгия,  където  ще  се  срещне  последователно  с  председателя  на  Камарата  на 
представителите г-н Патрик Дьовал и с председателя на Сената Арман де Декер. 

В рамките на посещението в Европейския парламент ще се състои и честване на 
130-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. 
Проявата е продължение на поредицата инициативи, с които през юбилейната 2009 г. 
Народното събрание отбеляза паметното историческо събитие. В 20.00 часа в сградата на 
европарламента ще бъде представен документалния филм „Щрихи към първия български 
парламент”,  изработен  от  Филмова  студия  „Време”  по  инициатива  на  Сдружение 
„Теодосий Търновски –Велико Търново”. На представянето ще бъде и част от творческия 
екип,  реализирал  документалната  продукция.  За  непреходното  историческо  дело  на 
бащите –учредители и на първата българска Конституция, проправили пътя на страната 
ни към модерната европейска държавност ще говори народният представител Веселин 
Методиев. На събитието са поканени евродепутати от страни, свързани с укрепването и 
развитието  на  младата  българска  държава,  представители  на  медиите  и  приятели  на 
България в белгийската столица. 

В  Брюксел  председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  ще  проведе 
поредица от разговори с българските депутати в европарламента. 

Визитата на председателя на Народното събрание съвпада с началото на серията 
от  публични  изслушвания,  които  Европейският  парламент  ще  проведе  на  26-тимата 
кандидати за членове на Европейската комисия. На 12 януари 2010 г. г-жа Цецка Цачева 
ще  присъства  на  изслушването  на  българския  кандидат  Румяна  Желева,  което  е 
планирано да започне в 17.30 часа  наше време.   
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Отдел „Европейско право”

3



Седмичен бюлетин Брой 1
11 януари 2010г.

Новини от България свързани с ЕС

ЕК  потвърди  за  Илияна  Йотова,  че  наказва  България  заради 
отпадъците на София

Европейската  комисия  завежда  дело  срещу  България  заради 
неспазване на Директивата за отпадъците /Директива 2006/12/ЕО, ОВ L 
114,27.4.2006г./,  която  задължава  държавите-членки  да  създадат 
интегрирана  и  адекватна  мрежа  от  инсталации  за  обезвреждане  на 
отпадъците, съобщава евродепутатката Илияна Йотова на сайта си.

Това  бе  потвърдено  от  Европейската  комисия  в  отговор  на 
парламентарния  въпрос  на евродепутата  от  Групата  на  Прогресивния  алианс  на 
социалистите и демократите Илияна Йотова.  В началото на декември евродепутатката 
попита Комисията защо наказва страната, след като от Столична община уверяват, че са 
уведомили европейските институции за предприетите мерки по отношение на отпадъците.

В отговора си Комисията подчертава, че въпреки информацията и уверенията от 
страна  на  общината  за  предприети  стъпки,  нарушенията  не  са  преустановени и  като 
нагледен пример се посочват тоновете отпадъци под формата на бали, което противоречи 
на законите на Общността. Като допълнителен мотив ЕК посочва сметището в Суходол, 
което е с изчерпан капацитет и липсата на други съоръжения за преработка на отпадъци.

Заключението  на  европейските  експерти  е,  че  предложените  мерки  са 
недостатъчни,  а  и  сроковете  и  за  тяхното  изпълнение  са  изтекли  отдавна.  Затова 
България ще понесе съответните санкции, след решението на Съда в Люксембург.

ЕК  очаква  България  да  представи  необходимата  инфраструктура  в  най-кратки 
срокове  и  да  гарантира,  че  те  ще  отговорят  на  изискванията  на  европейското 
законодателство. От Брюксел припомнят на кабинета на ГЕРБ, че спешно трябва да се 
заеме с изграждането на инфраструктура за отпадъците и извън София. 

Източник:europa.bg

Договор от Лисабон 

Лисабонският договор ще бъде в центъра на вниманието на 
испанското председателство

В  началото  на  годината  Испания  пое  ротационното 
председателство на Европейския съюз,  обещавайки да превърне 
Договора от Лисабон в свой водещ приоритет.

Договорът влезе в сила през декември, въвеждайки редица 
промени, целящи да помогнат на ЕС да взема ефективно решения и да играе водеща роля 
в  международните  отношения.  Промените  засегнаха  и  шестмесечното  ротационно 

Народно събрание
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председателство,  за  да се  гарантира тясно сътрудничество  с  два  поста,  създадени от 
Договора  -  председател  на  ЕС  и  върховен  представител  на  Съюза  по  въпросите  на 
външните  работи  и  политиката  на  сигурност.  Като  първата  страна,  която  поема 
председателството на ЕС след влизането в сила на Договора, Испания има възможността 
да определи курса. За повече информация натиснете ТУК.

 Източник: Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  
 

2009 година - фотогалерия 

2009 година започна с конфликта в Газа. По-късно отбелязахме 20-годишнината от 
падането  на  Берлинската  стена.  Редица  световни  знаменитости посетиха  Европейския 
парламент. Предлагаме Ви 2009г. в 12 снимки.

Mahmoud Abbas и председателят на ЕП по това време Hans-
Gert Pöttering - януари 2009г.

                                               

Оспорвана реч на чешкия президент Vaclav Klaus в 
пленума през февруари 2009г.

Hillary Clinton посети ЕП през март 2009г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Почит за жертвите на земетресението в Италия

Евродепутатите подкрепиха забрана за продажба на 
тюленови продукти

Европейските избори през юни 2009г.

Нощта на изборите

Jerzy Buzek бе избран за нов председател на ЕП

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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В очакване на ирландския референдум за Лисабонския 
договор

Jose Manuel Barroso бе избран за втори мандат начело 
на ЕК

20 години от падане на Берлинската стена

Ледена фигура в Страсбург - необходими са усилия в 
борбата с климатичните промени

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

По-големи права на ползвателите на автобусни 
транспортни услуги

Как бихте се почувствали, ако, изчаквайки да се качите 
на  вашия  автобус,  научите,  че  транспортната  услуга  е 
отменена? Или ако сте  пътник с  намалена подвижност  и при 
пристигане на местоназначението си откриете, че инвалидната 
ви количка е сериозно повредена по време на пътуването? Това 

са примери за ситуации, по отношение на които следва да се прилагат валидни за цялата 

Народно събрание
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Общност  минимални  стандарти,  които  бяха  одобрени  от  Съвета  по  транспорт  от 
17 декември 2009г.

В бъдеще, в която и част на Европейския съюз да се намирате, ако транспортната 
ви услуга е била отменена или има закъснение от повече от два часа, вашият превозвач 
трябва да  ви предложи избор  между продължаване на  пътуването,  пренасочване или 
възстановяване на разходите ви за билет. При необходимост ще ви бъдат предоставени 
храна или помощ за намиране на възможност за настаняване.

Предложеният  регламент  разглежда  и  въпроса  за  достъпността.  На  лица  с 
увреждания и лица с намалена подвижност, в т.ч. на голям брой възрастни хора, не може 
да бъде отказан превоз, освен по причини за безопасност или когато това е физически 
невъзможно, например поради размера на превозното средство. Ако лицето се нуждае от 
придружител, на последния трябва да е позволено да пътува безплатно.

Установяват се минимални тавани на обезщетение в случай на телесна повреда 
или смърт на пътник при злополука. Подобни правила ще се прилагат и при загуба или 
повреда  на  багаж.  Ако  оборудване  за  подпомагане  на  двигателна  способност,  като 
инвалидна количка, е било повредено, обезщетение ще покрие цената на ремонта или 
замяната.

С някои изключения, предложението се отнася до редовните превози като цяло. 
Например държавите-членки могат да решат да не го прилагат по отношение на градския 
и регионалния транспорт. Окончателното приемане изисква одобрение и от Европейския 
парламент.
За допълнителна информация:
Съобщение на Съвета за печата
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
Открит дебат на Съвета

 Защита срещу химикали

Нараства  тревогата,  че  комбинираното  излагане  на 
химикали  от  различни  източници,  използвани  например  в 
селското стопанство и промишлеността, може да има вредно 
въздействие  върху  здравето  на  човека,  дори  ако  всяко 
вещество, взето поотделно, е под определения за него праг 
на  риска.На  22 декември  Съветът  по  околна  среда  прие 

заключения относно комбинирания ефект на химикалите.
Според  експертите  преобладаващият  подход  за  оценка  на  риска,  при  който 

химикалите  се  разглеждат  поотделно,  е  недостатъчен  за  защита  срещу  техния 
комбиниран ефект. Ето защо в заключенията се призовава за повече изследвания в тази 
област.  Освен  това  Комисията  се  приканва  да  прецени  дали  и  до  каква  степен 
съществуващото законодателство  урежда  този  въпрос  и  да  предложи  подходящи 
изменения и насоки, като обръща внимание на принципа на предпазливостта в бъдещите 
законодателни инициативи.

По-специален  акцент  се  поставя  на  веществата,  нарушаващи  функциите  на 
ендокринната  система.  Това  са  вещества,  които  действат  като  хормони  и  смущават 
нормалното функциониране на ендокринната система. Ендокринната система е мрежа от 
жлези и хормони, които регулират много от функциите на тялото, включително растежа, 
развитието  и  съзряването.  Предполага  се,  че  веществата,  нарушаващи  функциите  на 
ендокринната система, се намесват в производството и действието на хормоните. Вече 
има наблюдения на подобен ефект при животните, при които той води до потискане на 
репродукцията, развитието и имунната система.

Народно събрание
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Редица изследвания сочат, че някои вредни въздействия върху здравето на човека 
може  да  са  предизвикани  от  излагането  на  комбинация  от  вещества,  нарушаващи 
функциите  на  ендокринната  система.  Излагането  на  тези  вещества  може  да  се 
осъществява посредством храни, пластмаси, бои и козметични продукти, както и от други 
източници. Счита се, че тези химикали водят до намаляване на количеството и качеството 
на  сперматозоидите,  до  генитални  деформации,  забавено  сексуално  развитие  и 
увеличаване на определени видове ракови заболявания.
За повече информация:
Заключения на Съвета
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
Уебсайт на Европейската комисия за веществата, нарушаващи функциите на 
ендокринната система

Източник: Страницата на Съвета

 
 
 

Новини от Европейската комисия

2010  -  Европейска  година  на  борбата  с  бедността  и 
социалното изключване

Преди десет години европейските лидери обещаха да 
премахнат бедността в ЕС до 2010 г. С наближаването на този 
срок става ясно, че целта няма да бъде постигната.

Бедността  не  е  ограничена  само  до  развиващите  се 
страни,  европейските общества също са  засегнати от  нея.  Тя е  сложен проблем и не 
позволява на хората да водят начина на живот, който повечето от нас считат за даденост. 
Причините  за  нея  са  най-различни  -  лошо  образование,  алкохолна  или  наркотична 
зависимост или трудно детство с ограничен достъп до културни, социални и материални 
ресурси.

В  ЕС  за  бедни  се  считат  хората,  чийто  доход  е  под  60% от  средния  доход  в 
страната, в която живеят. Съгласно това определение почти 80 млн. европейци - повече 
от 15 % от населението - живеят на или под границата на бедността. Един на всеки десет 
европейци живее в домакинство, в което никой не работи, а 8 % от европейците, въпреки 
че имат работа, не успяват да се измъкнат от бедността.

Въпреки това положението не е безнадеждно.  Една от най-важните европейски 
ценности е солидарността. Затова ЕС обяви  2010 г. за година на борбата с бедността и 
социалното изключване. Сред многото планирани инициативи и дейности са среща, която 
ще събере  живеещи в бедност  хора от  цяла  Европа (през май),  и  кръгла маса  (през 
октомври). Освен това всяка страна от ЕС ще има своя собствена програма, изготвена 
съобразно нейните конкретни проблеми.

Премахването  на  бедността  бе  една  от  основните  цели  на  плана  за  растеж  и 
работни  места  (Лисабонската  стратегия),  приет  от  страните  членки  през  2000  г. 
Надеждите са, че кампанията през 2010 г. ще изиграе ролята на катализатора, необходим 
за запазването на приоритетния характер на борбата с бедността, и тези амбиции ще се 
превърнат в реалност.

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Инициативи на ЕС

Европейско съзтезание

 “20-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето”

Европейска комисия 

Генерална дирекция “Правосъдие, свобода и сигурност”

Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия 
организира европейско състезание за създаване на плакат под надслов „20-та годишнина 
от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето“. Мотото на състезанието е 
„Нарисувай ми своите права!“. Следователно, плакатът трябва да илюстрира право, което 
е включено в Конвенцията на ООН за правата на детето. Участващият отбор трябва да 
обясни във формуляра за участие причината за избора на съответното право, което се 
илюстрира на плаката, както и да обясни идеята, която се опитва да предаде чрез своя 
плакат. За повече информация натиснете ТУК .

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 21.12.2009г.- 08.01.2010г.

Околна среда
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ за състоянието на прилагане на интегрираната продуктова политика - 
COM(2009)693 Досие на документа

Разширяване
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2008 Г. ЗА ФАР, 
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ  ИНСТРУМЕНТИ  ЗА  ТУРЦИЯ,  CARDS  И  ПРЕХОДНИЯ 
ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ - COM(2009)700Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  ВТОРИ  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2008 Г.) - COM(2009)696 Досие на документа

Транспорт
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА И  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  -  Втори 

доклад  относно  наблюдението  на  развитието  на  железопътния  пазар  - 
COM(2009)676 Досие на документа

Народно събрание
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

22.12.2009 г.   L   339  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕС)  №  1265/2009  на  Комисията  от  21  декември  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  1266/2009  на  Комисията  от  16  декември  2009  година  за 
адаптиране за десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 
на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението 
при автомобилен транспорт.

 Регламент (ЕС) № 1267/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно 
изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване 
на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар.

 Регламент  (ЕС)  №  1268/2009  на  Комисията  от  21  декември  2009  година  за 
изключване  на  подучастъци  27  и  28.2  на  ICES  от  определени  ограничения  на 
риболовното  усилие  и  задължения  във  връзка  с  отчетите  за  2010  г.  съгласно 
Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета за създаване на многогодишен план за 
запасите  от  треска  в  Балтийско  море  и  за  риболовните  предприятия,  които 
експлоатират тези запаси.

 Регламент  (ЕС)  №  1269/2009  на  Комисията  от  21  декември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  243/2007  по  отношение  на  минималното 
съдържание  на  фуражната  добавка  в  храните,  предназначени  за  свине  за 
угояване.

 Регламент (ЕС) № 1270/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година относно 
безсрочното разрешаване на определени добавки във фуражите.

 Регламент (ЕС) № 1271/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

22.12.2009 г.   L   340  

РЕШЕНИЯ
 Решение на комисията от 18 декември 2009 година за приемането на работен план 

за 2010 г. за изпълнение на втората програма за действие на Общността в областта 
на здравето (2008—2013 г.), за критериите за подбор, отпускане на безвъзмездни 
средства и другите критерии за финансово участие в действията по тази програма 
и плащане от Общността за Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на СЗО 
(нотифицирано под номер С(2009) 10183)

22.12.2009 г.   L   341  

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  относно  приемането  на 

референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО 
на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  оперативната  съвместимост  на 
железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер С(2009) 
8680).
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 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за приемане на решения на 
Общността  за  внос  на  някои  химични  вещества  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
689/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  и  за  изменение  на  решения 
2000/657/ЕО,  2001/852/ЕО,  2003/508/EО,  2004/382/EО  и  2005/416/EО  на 
Комисията

22.12.2009 г.   L   342  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2009  година  относно  доброволното  участие  на  организации  в  Схемата  на 
Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията.

 Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 
2009  година  относно  етикетирането  на  гуми  по  отношение  на  горивната 
ефективност и други съществени параметри.

 Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно козметичните продукти.

22.12.2009 г.   L   343  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на 

система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на 
общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 
847/96,  (ЕО)  №  2371/2002,  (ЕО)  №  811/2004,  (ЕО)  №  768/2005,  (ЕО)  № 
2115/2005,  (ЕО)  №  2166/2005,  (ЕО)  №  388/2006,  (ЕО)  №  509/2007,  (ЕО)  № 
676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006.

 Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за  защита 
срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност.

Директива  2009/158/EО  на  Съвета  от  30  ноември  2009  година  относно  ветеринарно-
санитарните  изисквания  за  вътреобщностната  търговия  и  вноса  от  трети  държави  на 
домашни птици и яйца за люпене.

23  .12.2009 г.   L   344  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕС)  №  1273/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  1274/2009  на  Комисията  от  18  декември  2009  година  за 
откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от отвъдморските 
страни и територии (ОСТ).

 Регламент (ЕС) № 1275/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за забрана 
на  риболова  на  червен  тон  в  Атлантическия  океан  на  изток  от  45°  з.д.  и  в 
Средиземно море от страна на съдове под флага на Франция.

 Регламент  (ЕС)  №  1276/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне  на  стандартните  стойности  за  изчисляване  на  финансовата 
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компенсация и на аванса върху нея по отношение на продуктите на рибарството, 
изтеглени от пазара през риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1277/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне на общностните цени на изтегляне от пазара и общностните продажни 
цени  на  рибните  продукти,  изброени  в  приложение  I  към  Регламент  (ЕО)  № 
104/2000 на Съвета за риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1278/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне  на  размера  на  помощта  за  частно  складиране  за  някои  видове 
продукти на рибарството през риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1279/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои 
продукти на рибарството през риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1280/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне  на  референтните  цени  за  някои  продукти  на  рибарството  за 
риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1281/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
определяне  на  общностните  продажни  цени  на  продуктите  на  рибарството, 
изброени  в  приложение  II  към  Регламент  (ЕО)  №  104/2000  на  Съвета  за 
риболовната 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1282/2009  на  Комисията  от  22  декември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  409/2009  за  определяне  на  общностните 
коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне, използвани 
за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/163/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение, 

във  връзка  с  неотам,  на  Директива  94/35/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета относно подсладители за влагане в храни.

 Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение с 
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към 
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти.

23.12.2009 г.   L   345  

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 12 май 2009 година относно държавна помощ,  която 

Германия предлага да отпусне за преструктурирането на WestLB AG (C 43/08 (ex N 
390/08)) (нотифицирано под номер C(2009) 3900).

 Решение на Комисията от 17 юни 2009 година относно схема за помощ С 41/06 (ex 
N 318/A/04), която Дания възнамерява да приведе в действие за възстановяване 
на  данъка  върху  CO2  за  регулирано  с  квоти  потребление  на  гориво  в 
промишлеността (нотифицирано под номер C(2009) 4517).

23.12.2009 г.   L   346  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1283/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение 

на  Регламент  (ЕО)  №  329/2007  относно  ограничителни  мерки  срещу  Народна 
демократична република Корея.

 Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на 
някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея.
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 Регламент (ЕС) № 1285/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година 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, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 501/2009.

 Регламент (ЕС) № 1286/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни 
мерки,  насочени срещу определени физически лица и образувания,  свързани с 
Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2009/1002/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на 

Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската 
народнодемократична република.

 Решение 2009/1003/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на 
Обща  позиция  2009/788/ОВППС  за  налагане  на  ограничителни  мерки  срещу 
Република Гвинея.

 Решение  2009/1004/ОВППС  на  Съвета  от  22  декември  2009  година  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

24.12.2009 г.   L   347  

РЕ  ГЛАМЕНТИ  
 Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 година за определяне 

на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, 
приложими в Черно море за 2010 г.

 Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 година за определяне 
на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г.

 Регламент  (ЕС)  №  1289/2009  на  Комисията  от  23  декември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1290/2009 на Комисията от 23 декември 2009 година относно 
определяне на вносните мита в  сектора на зърнените култури приложими от  1 
януари 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 1291/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно 
избора  на  отчетни  стопанства  с  цел  определяне  на  доходите  на  земеделските 
стопанства.

 Регламент  (ЕС)  №  1292/2009  на  Комисията  от  21  декември  2009  година  за 
дерогация от регламенти (ЕО) № 675/2009, (ЕО) № 676/2009 и (ЕО) № 677/2009 за 
откриване на тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на 
сорго от трети държави, за намаляване на митото за внос в Испания на царевица 
от трети държави и за намаляване на митото за внос в Португалия на царевица от 
трети държави по отношение на крайната дата на тръжната процедура.

 Регламент  (ЕС)  №  1293/2009  на  Комисията  от  23  декември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен  счетоводен 
стандарт (МСС) 32.
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29.12.2009 г.   L   348  

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Управителния  съвет  на  Европол  от  4  юни  2009  година  относно 

условията, свързани с обработката на данни въз основа на член 10, параграф 4 от 
Решението за Европол.

 Решение на управителния съвет на Европол от 4 юни 2009 година за определяне 
на правилата за подбор, удължаване на мандата и освобождаване от длъжност на 
директора и заместник-директорите на Европол.

 Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета  от  22 декември  2009 за  подпомагане  на 
дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се 
популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред 
трети държави

РЕ  ГЛАМЕНТИ  
 Регламент (ЕС, Евратом) № 1295/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за 

адаптиране,  считано  от  1  юли  2009  г.,  на  процента  на  вноската  в 
пенсионноосигурителната  схема  за  длъжностни  лица  и  други  служители  на 
Европейския съюз.

 Регламент (EC, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година за 
адаптиране,  считано  от  1  юли  2009  г.,  на  възнагражденията  и  пенсиите  на 
длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните 
коефициенти, прилагани по отношение на тях.

29.12.2009 г.   L   349  

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  и  на  Комисията  от  17  ноември  2009  година  относно 

сключването  на  Споразумение  за  партньорство  и  сътрудничество,  с  което  се 
установява  партньорство  между  Европейските  общности  и  техните  държави-
членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна.

 Решение на Съвета и на Комисията от 17 ноември 2009 година относно сключване 
на  Протокол  към  Споразумението  за  партньорство  и  сътрудничество  между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република 
Таджикистан,  от  друга  страна,  за  да  се  вземе  предвид  присъединяването  на 
Република България и Румъния към Европейския съюз.

СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет
 Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство 

и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности 
и техните държави-членки, от една страна,  и Република Таджикистан, от друга 
страна.

 Информация относно датата на влизане в сила на Протокола към Споразумението 
за  партньорство  и  сътрудничество  за  установяване  на  партньорство  между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република 
Таджикистан,  от  друга  страна,  във  връзка  с  присъединяването  на  Република 
България и Румъния към Европейския съюз.

29.12.2009 г.   L   350  

РЕШЕНИЯ
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 Решение  на  Съвета  и  на  Комисията  от  17  ноември  2009  година  относно 
сключването  на  Споразумение  за  партньорство  и  сътрудничество,  с  което  се 
установява  партньорство  между  Европейските  общности  и  техните  държави-
членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна.

 Решение на Съвета и на Комисията от 17 ноември 2009 година относно сключване 
на  Протокол  към  Споразумението  за  партньорство  и  сътрудничество  между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република 
Таджикистан,  от  друга  страна,  за  да  се  вземе  предвид  присъединяването  на 
Република България и Румъния към Европейския съюз.

СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет
 Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство 

и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности 
и техните държави-членки, от една страна,  и Република Таджикистан, от друга 
страна.

 Информация относно датата на влизане в сила на Протокола към Споразумението 
за  партньорство  и  сътрудничество  за  установяване  на  партньорство  между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република 
Таджикистан,  от  друга  страна,  във  връзка  с  присъединяването  на  Република 
България и Румъния към Европейския съюз.

30  .12.2009 г.   L   35  1  

РЕ  ГЛАМЕНТИ  
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1297/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година 

за  отмяна  на  антидъмпинговото  мито,  наложено  с  Регламент  (ЕО)  № 172/2008 
върху  вноса  на  феросилиций  с  произход  от  бившата  югославска  република 
Македония.

30  .12.2009 г.   L   35  2  

РЕ  ГЛАМЕНТИ  
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година 

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с 
горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската 
народна  република,  приложимо  и  към  вноса  на  някои  обувки  с  горна  част  от 
естествена  кожа,  доставяни  от  Административен  район  със  специален  статут 
Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален 
статут  Макао,  след  преразглеждане  с  оглед  изтичане  на  срока  на  действие 
съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета.

31  .12.2009 г.   L   35  3  

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 21 септември 2009 година относно подписването от името на 

Европейския  съюз  и  относно  временното  прилагане  на  някои  разпоредби  на 
Споразумението между Европейския съюз, Исландия и Норвегия за прилагането на 
някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета относно засилването на 
трансграничното  сътрудничество,  по-специално  в  борбата  срещу  тероризма  и 
трансграничната  престъпност,  и  на  Решение  2008/616/ПВР  на  Съвета  за 
изпълнение  на  Решение 2008/615/ПВР относно  засилването  на  трансграничното 
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сътрудничество,  по-специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната 
престъпност, и на приложението към него.

РЕ  ГЛАМЕНТИ  
 Регламент (ЕС) № 1298/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно 

публикуване за 2010 г. на въведената с Регламент (ЕИО) № 3846/87 номенклатура 
на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ.

5 януари 2010 г. L     1  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1/2010 на Комисията от 4 януари 2010 година за определяне на 

фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци;

 Регламент  (ЕС)  №  2/2010  на  Комисията  от  4 януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година;

 Регламент (ЕС) № 3/2010 на Комисията от 4 януари 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  № 1290/2009  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 януари 2010 г.

РЕШЕНИЯ
2010/1/ЕС

 Решение на Комисията от 23 декември 2009 година за подновяване на мандата на 
Европейската група по етика в науката и новите технологии 

2010/2/ЕС
 Решение  на  Комисията  от  24 декември  2009  година  за  определяне,  съгласно 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли 
и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на 
въглерод (нотифицирано под номер C(2009) 10251).

6 януари 2010 г. L     2  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 4/2010 на Комисията от 5 януари 2010 година за определяне на 

фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци;

 Регламент  (ЕС)  №  5/2010  на  Комисията  от  5 януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година;

 Регламент (ЕС) № 6/2010 на Комисията от 5 януари 2010 година за започване на 
процедура  по  преразглеждане  на  регламенти  (ЕО)  № 1292/2007  и  (ЕО) 
№ 367/2006  на  Съвета  (за  налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  и 
окончателни изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат 
(РЕТ) с произход от Индия и за разширяване на обхвата на действие на посочените 
мита и спрямо вноса на посочения продукт, доставен, inter alia, от Израел), с оглед 
проучване  на  възможността  да  се  предостави  освобождаване  от  действието  на 
посочените мерки на един износител от Израел, за отмяна на антидъмпинговото 
мито по отношение на вноса от посочения износител и за подлагане на вноса от 
посочения износител на регистрация.
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7 януари 2010 г. L     3  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 7/2010 на Съвета от 22 декември 2009 година за откриване и 

управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и 
промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2505/96;

 Регламент  (ЕС)  №  8/2010  на  Комисията  от  23 декември  2009  година  относно 
разрешително  за  сериновата  протеаза,  получена  от  Bacillus  licheniformis  (DSM 
19670),  като  фуражна  добавка  за  пилета  за  угояване  (притежател  на 
разрешителното  DSM Nutritional  Products  Ltd.,  представляван  от  DSM Nutritional 
Products Sp. Z.o.o);

 Регламент  (ЕС)  №  9/2010  на  Комисията  от  23 декември  2009  година  относно 
разрешаването на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC 
PTA 5588), като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки носачки, патици 
и  пуйки  за  угояване  (притежател  на  разрешителното  Danisco  Animal  Nutrition, 
Finnfeeds International Limited);

 Регламент (ЕС) № 10/2010 на Комисията от 6 януари 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци;

 Регламент (ЕС) № 11/2010 на Комисията от 6 януари 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  № 1290/2009  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 януари 2010 г.

РЕШЕНИЯ
2010/4/ЕС, Евратом

 Решение  на  Комисията  от  22 декември  2009  година  за  упълномощаване  на 
България  да  използва  статистически  данни  за  години  преди  предпоследната 
година и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата 
за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10413);

2010/5/ЕС, Евратом
 Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Ирландия 

да  използва  някои  приблизителни  разчети  за  изчислението  на  базата  за 
собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10418);

2010/6/ЕС, Евратом
 Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Испания да 

не отчита някои категории транзакции за изчислението на базата за собствените 
ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10419);

2010/7/ЕС, Евратом
 Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за разрешаване на Италия да 

използва някои приблизителни разчети за изчислението на базата за собствените 
ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2009) 10426);

2010/8/ЕС, Евратом
 Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за отхвърляне на решението, 

предложено от Австрия съгласно член 10 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 
на Съвета относно изчисляването на компенсацията за собствената ресурсна база 
от ДДС, получена в резултат на ограничението на правото на приспадане на ДДС 
съгласно член 176 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер 
C(2009) 10428);

2010/9/ЕС
 Решение  на  Комисията  от  6 януари  2010  година  относно  изискванията  за 

безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за бебешки и 
детски  столчета  за  вана,  помощни средства  за  къпане,  вани и  стойки  за  вана 
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съгласно  Директива  2001/95/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2009) 10290).

ПОПРАВКИ
 Поправка на Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за 

изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения 
II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти (ОВ L 
344, 23.12.2009 г.)

8 януари 2010 г. L     4  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 12/2010 на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита 
по  Общата митническа  тарифа за  определени индустриални,  селскостопански и 
рибни продукти;

 Регламент (ЕС) № 13/2010 на Комисията от 7 януари 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци;

 Регламент  (ЕС)  №  14/2010  на  Комисията  от  7 януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
2010/10/ЕО

 Решение  на  Съвета  от  20 ноември  2009  година  за  предоставяне  на  държавна 
помощ  от  властите  на  Република  Полша  за  закупуване  на  земеделска  земя  в 
периода между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г.;

2010/11/ЕС
 Решение  на  Комисията  от  7 януари  2010  година  относно  изискванията  за 

безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за монтирани 
от потребителя и обезопасени спрямо деца заключващи устройства за прозорци и 
балконски врати съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10298).

8 януари 2010 г. L     5  

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 6 ноември 2008 година относно държавна помощ C 19/05 

(ex N 203/05), предоставена от Полша на Stocznia Szczecińska (нотифицирано под 
номер C(2008) 6770).

9 януари 2010 г. L     6  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 15/2010 на Комисията от 7 януари 2010 година за изменение на 

приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета относно износа и вноса на опасни химикали;
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 Регламент (ЕС) № 16/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2010/12/ЕС

 Решение  на  Комисията  от  5 януари  2010  година  за  освобождаване  на  някои 
финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Италия от прилагането на 
Директива  2004/17/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
координиране  на  процедурите  за  възлагане  на  обществени  поръчки  от 
възложители,  извършващи  дейност  във  водоснабдяването,  енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2009) 10382);

 Решение на Комисията от 30 септември 2009 година относно схема за помощ № 
C2/09  (ex  N  221/08  и  N  413/08),  която  Германия  възнамерява  да  приведе  в 
действие  за  подобряване  на  рамковите  условия  за  капиталови  инвестиции 
(нотифицирано под номер C(2009) 7387).

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. ноември и м. декември 2009 г.

Запознаване на обществото с науката и политиката на технологиите
Embedding society in science&technology policy
ЕС 1541

Доклад за политиката на конкуренцията за 2008г.
Report on Competition Policy – 2008
ЕС 1542

Издание на Европейската агенция за безопасност на работното място относно
заетостта, здравето и безопасността в училищата в ЕС
OSH in the school curriculum:requirements and activities in the EU Member States
ЕС 1543

Годишен доклад относно развитието и приложението на външните политики на
ЕС за 2008г.
Annual report on the European Community's development and external assistance policies and
their implementation in 2008
ЕС 1544

Годишен доклад относто евро зоната за 2009г.
Annual Report on the Euro Area - 2009
ЕС 1545

Ръководство за обучение на средните и малките предприятия
Guide for training in SMEs
ЕС 1546
ЕС 1547
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           Народно събрание
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