
Народно събрание 
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин 

Година ІІI       № 5

                   08 февруари 2010г.

Съдържание на броя

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

Събития в Народното събрание                                                               ......................................................  2  

Събития от изминалата седмица                                                                      ............................................................  2  

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС                                                        ...............................................  3  

Новини от европейските институции                                                       ..............................................  6  

Събития от изминалата седмица в европейските институции                       .................  6  

Предстоящи събития в европейските институции                                          ..................................  7  

Документи на Европейската комисия                                                      .............................................  8  

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз       ...  9  

Книги от фонда на Европейския документационен център                ...........  12  

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

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

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


Седмичен бюлетин Брой 5
8 февруари 2010г.

Тема на седмицата

Обобщение на изслушването на Кристалина Георгиева, български кандидат за 
комисар

Реакцията на ЕС в отговор на трагедията в Хаити, 
създаването  на  европейски  механизъм  за  гражданска 
защита, както и координацията между различните ресори 
вътре  в  Европейската  комисия,  бяха  сред  въпросите, 
поставени  от  членовете  на  ЕП  при  изслушването  на 
Кристалина Георгиева, български кандидат за комисар за 
ресора  международно  сътрудничество,  хуманитарна 
помощи и реагиране при кризи.

По  отношение  на  най-наболялата  тема  за 
бедствието  в  Хаити,  Кристалина  Георгиева  сподели  пред  депутатите,  че  страната 
"започва от нулата, но не е сама. “Ако бъда утвърдена на поста, моя незабавна задача ще 
бъде да гарантирам, че ние, европейците, ще дадем на Хаити най-доброто, което нашият 
Съюз може да предостави. Двете приоритетни задачи в Хаити са незабавна помощ, най-
вече  подслон  и  лекарска  помощ,  и  след  това  възстановяване  на  дейността  на 
правителството,  за да може да започне работата по реконструкцията и дългосрочното 
развитие на страната”. За повече информация натиснете ТУК.

Допълнителна информация :
Страница на ЕП, посветена на изслушванията 

 

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  7  февруари  2010  г.  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските  фондове  проведе  изнесено 
заседание  в  гр.  Правец,  на  което  беше 
представен  Годишен доклад за  усвояването 
на  средствата  от  Европейския  съюз  в 
Република България за 2009 година. 

На  заседанието  присъстваха  всички 
ресорни  заместник-министри  по  програмите  на 
ЕС, г-жа Юлиана Николова - Секретар на Съвета 
за  управление  на  средствата  от  ЕС,  директорът  на  ДФЗ  -  г-жа  Калина  Илиева,  г-жа 
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Добринка  Михайлова-  директор  на  ИА  „Одит  на  средствата  от  ЕС”,  посланикът  на 
Хърватия  –  г-жа  Данийела  Баришич,  евроедпутатът  от  ЕНП  Мария  Неделчева, 
представители на местната власт. 

Събитието  получи  широк  медиен  отзвук,  поради  важността  на  представената 
информация  за  състоянието  и  процеса  на  усвояване  на  европейските  средства  в 
България.

Докладът  е  изготвен  на  база  проведени  през  годината  изслушвания  на 
ведомствата, отговорни за управлението на европейските средства в България, както и на 
база конкретно предоставена от тях информация за напредъка, постигнат през 2009 г.

По време на представянето на Доклада, председателят на Комисията г-н Светлин 
Танчев очерта идентифицираните проблеми, като отправи някои конкретни препоръки за 
подобряване  изпълнението  на  програмите  през  2010  г.  В  заключение  председателят 
отправи препоръка към управляващите органи да вземат активно участие в очертаване на 
българските  приоритети за  следващия  програмен период  в  светлината  на  стратегията 
„Европа 2020”. 

Предстоящи събития 

Делегация на британския парламент, водена от Антъни Стийн, депутат в Камарата  
на  общините  на  британския  парламент  и  председател  на  общопартийната 
парламентарна комисия по трафик на хора, ще бъде на посещение в България на 8 – 9 
февруари 2010 г.

Делегация на британския парламент, водена от Антъни Стийн, депутат в Камарата 
на общините на британския парламент и председател  на общопартийната парламентарна 
комисия по трафик на хора, ще бъде на посещение в България от 8 до 9 февруари 2010 г. 
В делегацията са баронеса Елизабет Бътлар-Слос, член на Камарата на лордовете и Клер 
Шорт, депутат в Камарата на общините.

На  8  февруари  2010  г.,  в  10.45  часа,  в  зала  „Запад”  на  Народното  събрание 
британските  парламентаристи  проведоха срещна с  председателя  на  Комисията  по 
вътрешна сигурност и обществен ред Анастас Анастасов и членове на комисията.

Програмата на посещението предвижда срещи с представители на Главна дирекция 
„Гранична полиция”, Главна дирекция „Криминална полиция” и Главна дирекция „Борба с 
организираната престъпност” в министерството на вътрешните работи, с представители 
на  неправителствени  организации  на  ромската  общност  в  България  и  с  членове  на 
Националната комисия за борба с трафика на  хора, председателствана от вицепремиера 
и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

На  9  февруари  2010  г.  британската  парламентарна  делегация  ще  разговаря  с 
представители на неправителствени организации, работещи по проблемите на жертви на 
трафика на хора. В 14.00 часа, в Огледална зала на Народното събрание гостите ще се 
срещнат с председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите 
и петициите на гражданите Йордан Бакалов и членове на комисията.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 3 февруари 2010 г. на редовно заседание на Комисия по европейските въпроси 
и  контрол  на  европейските  фондове  бяха  представени  приоритетите  на  Испанското 
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председателство на ЕС за първите шест месеца на 2010 г. в рамките на т.нар. „Тройка”. 
На срещата присъстваха Н.Пр. г-н Хорхе Фуентес – посланик на Кралство Испания, Н.Пр. 
г-жа Юдит Ланг – посланик на Република Унгария, и Н.Пр. г-н Марк Михелсен – посланик 
на  Кралство  Белгия.  Акцент  беше  поставен  върху  осъществяване  на  целите  на 
Лисабонския  договор, като  и  върху   преодоляване  на  глобалната  финансова  и 
икономическа криза. Общата енергийна политика и политиката на разширяване на ЕС ще 
продължават да имат водещо значение за ЕС. Н.Пр. г-н Хорхе Фуентес открои също и 
българските  приоритети  в  рамките  на  Испанското  председателство  (влизането  на 
България в еврозоната и в Шенгенското пространство до 2011 г.), като заяви готовността 
на страната си да помага на България за осъществяването на тези цели.

На  3  февруари  2010  г.,  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове прие на първо четене Законопроект № 002-01-10, за изменение и 
допълнение  на  Закона  за  акредитацията,  извършвана  от  Българската  служба  за 
акредитация,  внесен  от  Министерския  съвет  на  15.01.2010  г.  Със  законопроекта  се 
създава национален орган по акредитация - Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация”, чиято дейност е нестопанска съгласно изискванията на Регламент № 765 
на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията 
за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. 
Предложеният законопроект въвежда допълнителни регулаторни мерки за устойчивост и 
безпристрастност  на  процеса  по  акредитация,  съобразени  с  Регламент   765/2008. 
Законопроектът  въвежда  и  разпоредби,  уреждащи  поддържането  на  акредитацията,  с 
което  се  цели  осигуряване  на  непрекъснато  съответствие  на  акредитираните  лица  с 
изискванията за акредитация. 

На  3  февруари  2010г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за движението по пътищата, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 27 
януари 2010 г. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в 
съответствие с изискванията на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета  от  5  септември  2007 г.  за  създаване  на  рамка  за  одобрение  на  моторните 
превозни  средства  и  техните  ремаркета,  както  и  на  системи,  компоненти  и  отделни 
технически възли, предназначени за такива превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на 
дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на 
Съвета и Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
2006  година  относно  свидетелства  за  управление  на  превозни  средства,  се  указват 
условията, при които водачът има право да управлява моторно превозно средство.  

На  3  февруари  2010г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове  прие на първо четене законопроект за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския 
съвет  на  19  януари  2010  г.  Законопроектът  цели  привеждане  на  вътрешното  ни 
законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския 
съюз  за  сближаване  на  законодателствата  относно  оръжията,  боеприпасите,  взривни 
вещества и пиротехнически изделия.  Разпоредбите на законопроекта са  съобразени с 
изискванията  на  Директива  91/477/ЕИО  от  18  юни  1991  г.  относно  контрола  на 
придобиването и притежаването на оръжие, изменена с Директива 2008/51/ЕО от 21 май 
2008 г., на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 
година относно пускането на пазара на пиротехнически изделия, както и на Директива 
2008/43/ЕО  на  Комисията  от  4  април  2008  година  относно  въвеждането,  съгласно 
Директива  93/15/ЕИО  на  Съвета,  на  система  за  идентификация  и  проследяване  на 
взривни вещества с гражданско предназначение. 
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На 3 февруари 2010г.  Комисията по труда и социалната политика прие на второ 
четене законопроект за  изменение и  допълнение на  Кодекса  на труда,  № 902-01-60, 
внесен от Министерския съвет на 17 декември 2009 г. Със законопроекта се цели да се 
усъвършенства  нормативната  уредба  на  трудовите  правоотношения.  Настоящият 
законопроект е съобразен с изискванията на Решение на Комисията от 12.11.2008 година 
относно  правилата,  приложими  към  командированите  национални  експерти  и 
националните  експерти  на  обучение  към  службите  на  Комисията  (С  (2008)  6866), 
Решение  2004/677/EО  на  Съвета  от  24  септември  2004  година  относно  Правилника, 
приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската 
агенция  по  отбрана  и  с  Правилата  за  командироване  на  националните  експерти  в 
Европейския парламент, приети с решение на бюрото от 7 март 2005 г., № 002-01-11, 
внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г.

На 3 февруари 2010г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  прие на 
второ  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  електронните 
съобщения,  №  902-01-52,  внесен  от  Министерския  съвет  на  2  декември  2009  г. 
Законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 2006/24/ЕО на Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  15  март  2006  г.  за  запазване  на  данни,  създадени  или 
обработени,  във  връзка  с  предоставянето  на  обществено  достъпни  електронни 
съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 
2002/58/EО.

На  3  февруари  2010г.  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм   прие на второ четене законопроект за потребителския кредит, № 902-01-49, 
внесен  от  Министерския  съвет  на  25  ноември  2009  г.  Предложеният  законопроект 
въвежда изискванията на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от  23  април  2008  г.,  относно  договорите  за  потребителски  кредит  и  за  отмяна  на 
Директива 87/102/ЕИО на Съвета.  С новата директива за потребителските кредити се 
цели да се осигури високо ниво на защита на потребителите и да се постави началото на 
процес за създаване на условия за реален вътрешен пазар на потребителски кредити.

На  4  февруари  2010  г.  Комисията  по  правни  въпроси     прие  на  второ  четене 
законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или 
отнемане и решения за налагане на финансови санкции, № 902-01-54, внесен от
Министерския съвет на 7 декември 2009 г. С този законопроект се предлага приемането 
на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с Рамково 
решение  2005/214/ПВР  на  Съвета  от  24  февруари  2005  г.  относно  прилагането  на 
принципа  за  взаимно  признаване  на  финансови  санкции  и  Рамково  решение 
2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г.  за прилагане на принципа за взаимно 
признаване на решения за конфискация.

На 4 февруари  2010 г.,  Комисията  по  транспорт,  информационни технологии и 
съобщения прие на второ четене Законопроект за достъп до пространствените данни, № 
002-01-3, внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г.  Предложеният законопроект 
въвежда изискванията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14  март  2007  г.  за  изграждане  на  инфраструктура  за  пространствена  информация  в 
Европейската  общност  (INSPIRE).  Законопроектът  урежда  обществените  отношения, 
свързани  с  изграждането,  поддържането  и  използването  на  инфраструктура  за 
пространствена информация.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

5

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=235
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=235
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=226
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=229
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=231


Седмичен бюлетин Брой 5
8 февруари 2010г.

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Членовете на ЕП изразяват съмнения относно скенерите за 
проверка на хора

Агитацията за скенерите за проверка на хора започна след 
атентата в Детройт, за който извършителят бе скрил експлозив в 
бельото си. Нидерландия, Британия и Италия заявиха, че биха ги 
използвали за полетите към САЩ, но в сряда, 03 февруари 2010г. 
членовете  на  ЕП  изразиха  съмнения  относно  ползата  от  тях. 

Координаторът на ЕС за борба с тероризма Gilles  de Kerchove заяви на членовете на 
комисията по граждански свободи, че тези скенери следва да се използват, ако „зачитат 
неприкосновеността на личния живот и здравето”. За повече информация натиснете ТУК.

Балканите„все още страдат” от войните в Югославия, твърди 
главният прокурор на Хагския трибунал

“Веднъж  ме  пребиха  така,  че  четири  дни  бях  в  кома. 
Изхвърлили ме върху една купчина тела, където един от другарите 
ми  ме е  намерил.”  Това  са  показанията  на  една  от  жертвите  на 

войните в Югославия пред Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) в Хага. 
Главният прокурор на Трибунала, белгиецът Серж Брамерц, говори пред  Комисията по 
външни работи на 26 януари 2010г. За повече информация натиснете ТУК.

"Не се плашете от реформи" - ЕП проучва кризата и 
нейните последици

Как  се  справя  Европа  с  кризата  и  какво  ще  бъде 
необходимо за преодоляване на последиците през идните 
години  и  десетилетия?  Безработицата  и  оцеляването  на 
европейския социален модел, особено на пенсиите, бяха в 
центъра  на  третата  серия  от  изслушвания,  проведени  от 
специалната парламентарна комисия по кризата. За повече 

информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Новини от Европейската комисия

Гърция – процедура на ЕС за прекомерен дефицит

Приети  са  препоръки  за  коригиране  на  бюджетния 
дефицит на Гърция и подобряване  на конкурентоспособността 
на нейната икономика.

Комисията подкрепи плана на Гърция за овладяване на 
двуцифрения бюджетен дефицит един ден след като страната 

обеща повече действия. 
Комисията откри също така процедура за нарушение срещу Гърция за изпращането 

на неверни данни за дълга. Страната приключи 2009 г. с бюджетен недостиг от близо 13 
% от брутния вътрешен продукт – далеч над предвиденото.

Безпокойството  за  гръцките  финанси  оказва  натиск  върху  еврото  и  поражда 
страхове от дългова криза, която може да засегне всички 16 държави от еврозоната.
Миналия месец новото гръцко правителство представи пакет от мерки за съкращаване на 
разходите и засилване на данъците с цел свеждане на дефицита под разрешената в ЕС 
граница от 3 % от БВП.

Планът  предвижда  сериозни  ограничения  на  разходите  в  публичния  сектор  и 
определя целеви равнища за дефицита от 8,7 % за 2010, 5,6 % за 2011 и 2,8 % за 2012 
г.  Във  вторник  гръцкото  правителство  обяви  допълнителни  мерки  за  намаляване  на 
дефицита, включващи повсеместно замразяване на заплатите в публичния сектор и по-
високи данъци върху горивата.
Комисията приветства тези обещания и помоли Гърция за по-конкретна информация през 
следващите седмици, в това число за график за изпълнение на предвидените през тази 
година мерки.

„Гърция прие амбициозна програма за коригиране на своя фискален дисбаланс и 
за  реформа  на  икономиката  си“,  каза  комисарят  по  икономически  въпроси  Хоакин 
Алмуния.

„Комисията напълно подкрепя Гърция в тази трудна задача“.
20 от 27-те страни от ЕС имат дефицити, надхвърлящи прага от 3 %, след като 

най-дълбоката рецесия от 30-те години на миналия век насам предизвика рязък скок в 
публичните разходи.

Пактът за стабилност и растеж на ЕС, с който държавите-членки са се споразумели 
да  координират  националните  си  парични  политики,  изисква  от  сегашните  и  бъдещи 
членове на еврозоната да поддържат публичните си финанси в добро състояние.

Когато някоя страна прехвърли допустимата граница, финансовите министри от ЕС 
излизат с препоръки за намаляване на дефицита. Страните, които не реагират навреме, 
са заплашени от санкции и по-труден достъп до заеми от Европейската инвестиционна 
банка .
Повече за прекомерния дефицит в Гърция 
Текущи процедури за прекомерен дефицит 
Пакт на ЕС за стабилност и растеж 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции
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Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент

Европейските  депутати  гласуват  състава  на  новата 
Европейска комисия във вторник, 09 февруари 2010г. Те могат 
да  одобрят  или  да  отхвърлят  ан  блок  целия  състав  на 
Комисията, която е с мандат от пет години. Членовете на ЕП 
трябва  също  така  да  се  произнесат  по  новото  рамково 
споразумение  за  сътрудничество  между  двете  институции, 
както и по резолюциите на политическите групи, съдържащи 
техните позиции относно новата Комисия.

Страни-кандидатки за членство в ЕС: необходимо е продължаване на реформите
Очаква се Парламентът да даде като цяло положителна обща оценка на усилията, 

положени през изминалата година от Бивша югославска република Македония и Хърватия 
по пътя към членство в  ЕС.  Очакванията са  също така ЕП да подчертае ограничения 
напредък на Турция по отношение на критериите от Копенхаген. Трите резолюции ще 
бъдат обсъдени и гласувани в сряда, 10 февруари 2010г.
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент, 8-11 февруари 
2010 г., Страсбург

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 01.02.-05.02.2010 г.

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ за прилагането на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и 
на Съвета за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, 
диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и 
кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО - COM(2010)3 Досие на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 

Европейския  съюз  и  Австралия  относно  обработката  и  предаването  на 
произхождащи  от  Европейския  съюз  резервационни  данни  за  пътниците  (PNR 
данни)  от  въздушни  превозвачи  на  Австралийската  митническа  служба  - 
COM(2009)701 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
предаването  на  данни  от  досиетата  на  пътниците  (PNR  данни)  от  въздушни 
превозвачи  на  Министерството  на  вътрешната сигурност  (DHS)  на  Съединените 
щати (Споразумение PNR от 2007 г.) - COM(2009)702 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
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предаването  на  данни  за  финансови  транзакции  от  Европейския  съюз  до 
Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на 
тероризма - COM(2009)703 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА за  сключване  на  споразумението  между 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на 
някои  разпоредби  на  Конвенцията  от  29  май  2000  година  за  взаимопомощ по 
наказателноправни  въпроси  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
протокола от 2001 година към нея - COM(2009)704 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Република  Исландия  и  Кралство  Норвегия  относно 
процедурата  за  предаване  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
Исландия и Норвегия - COM(2009)705 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Япония  за  правна  взаимопомощ  по  наказателноправни 
въпроси - COM(2009)706 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския съюз и 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  сътрудничество,  по-
специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната  престъпност,  и 
приложението към него - COM(2009)707 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

02.02.2010 г. L 29
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 89/2010 на Комисията от 1 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 90/2010 на Комисията от 1 февруари 2010 г. 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.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2010/3/ЕС на Комисията  от  1 февруари  2010 г.  за  изменение  с  цел 

привеждане  в  съответствие с  техническия прогрес на приложения III  и  VI  към 
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти.

02.02.2010 г. L 30
РЕШЕНИЯ

 Решение на Комисията от 22 декември 2009 г. за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за 
Общността в Алпийския биогеографски регион.

 Решение на Комисията от 22 декември 2009 г. за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за 
Общността в Атлантическия биогеографски регион.

Народно събрание
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 Решение на Комисията от 22 декември 2009 г. за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за 
Общността в Континенталния биогеографски регион.

 Решение на Комисията от 22 декември 2009 г. за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за 
Общността в Средиземноморския биогеографски регион.

 Решение на Комисията от 22 декември 2009 г. за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък с територии от значение за 
Общността в Субполярния биогеографски регион.

03.02.2010 г. L 31
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1982/2004  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 638/2004  на 
Европейския парламент  и на  Съвета  за  статистиката на  Общността,  свързана с 
търговията със стоки между държавите-членки по отношение на списъка със стоки, 
изключени  от  статистистиката,  изпращането  на  информация  от  данъчната 
администрация и оценката на качеството.

 Регламент (ЕС) № 92/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  №  471/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на 
обмена  на  данни  между  митническите  органи  и  националните  статистически 
органи, съставянето на статистиката и оценката на качеството.

 Регламент (ЕС) № 93/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

04.02.2010 г. L 32
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 94/2010 на Комисията от 3 февруари 2010 г. за определяне на 
допълнително  количествено  ограничение  за  износ  на  извънквотна  захар  за 
пазарната 2009/2010 година.

 Регламент (ЕС) № 95/2010 на Комисията от 3 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  2 февруари  2010  г.  за  уравняване  на  счетоводните 

сметки на някои разплащателни агенции в Белгия, Германия, Малта, Португалия и 
Румъния относно разходи, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 г.

 Решение на Комисията от 3 февруари 2010 г. за определяне на здравни гаранции 
за транзита на еднокопитни животни, които се транспортират през териториите, 
изброени в приложение I към Директива 97/78/ЕО на Съвета.

05.02.2010 г. L 34
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1982/2004  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 638/2004  на 
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Европейския парламент  и на  Съвета  за  статистиката на  Общността,  свързана с 
търговията  със  стоки  между  държавите-членки,  по  отношение  на  прага  на 
опростяване, търговията по характеристики на стопанската дейност, специфичните 
стоки и движения, и код на вида на сделката.

 Регламент (ЕС) № 97/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г.  за вписване на 
наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Pizza 
Napoletana (ХТСХ)].

 Регламент (ЕС) № 98/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 99/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. 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) № 100/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за непредоставяне 
на  възстановяване  при  износ  за  масло  в  рамките  на  постоянната  тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС)  № 101/2010 на Комисията  от  4 февруари  2010 г.  по  силата  на 
който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 102/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за определяне на 
коефициента на разпределение, приложим за подадените от 1 до 2 февруари 2010 
г.  заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната 
квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец 
февруари 2010 г.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 1 февруари 2010 г. за уравняване на сметките на някои 

разплащателни  агенции  в  Гърция,  Португалия  и  Финландия  относно  разходи, 
финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) за финансовата 2007 година.

 Решение на Комисията от 1 февруари 2010 г. относно уравняване на сметките на 
някои  разплащателни  агенции  в  Белгия,  Германия,  Испания,  Португалия  и 
Словакия  относно  разходи,  финансирани  от  Европейския  земеделски  фонд  за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2008 година.

 Решение  на  Комисията  от  2 февруари  2010  г.  за  уравняване  на  счетоводните 
сметки  на  разплащателната  агенция  в  Малта  относно  разходите  в  областта  на 
мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

 Решение на Комисията от 2 февруари 2010 г. за уравняване на сметките на някои 
разплащателни  агенции  в  Германия  и  Португалия  по  отношение  на  разходите, 
финансирани  от  секция  „Гарантиране“  на  Европейския  фонд  за  ориентиране  и 
гарантиране на земеделието (ФЕОГА), за финансовата 2006 година.

06.02.2010 г. L 35
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  №  103/2010  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  относно 
разрешителното за манганов хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна 
добавка при пилета за угояване.

 Регламент  (ЕС)  №  104/2010  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  относно 
разрешителното  за  използване  на  калиев  диформат  като  фуражна  добавка  за 
свине  майки  (притежател  на  разрешителното  BASF  SE)  и  за  изменение  на 
Регламент (ЕО) № 1200/2005.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

11

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=35&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg


Седмичен бюлетин Брой 5
8 февруари 2010г.

 Регламент (ЕС) № 105/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1881/2006  за  определяне  на  максимално  допустимите 
количества на някои замърсители в храните във връзка с охратоксин А.

 Регламент (ЕС) № 106/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  4 февруари  2010  г.  за  уравняване  на  счетоводните 

сметки на някои разплащателни агенции в Гърция, Малта, Португалия и Финландия 
относно  разходи,  финансирани  от  Европейския  фонд  за  гарантиране  на 
земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2007 година.

 Решение на Комисията от 4 февруари 2010 г. за удължаване на срока на прилагане 
на Решение 2006/210/ЕО.

 Решение  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  относно  адекватността  на 
компетентните органи на някои трети страни съгласно Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

 Решение  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  за  изменение  на  Решение 
2005/880/ЕО за предоставяне на дерогация по искане на Нидерландия съгласно 
Директива 91/676/ЕИО на Съвета относно опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от селскостопански източници.

 Решение  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  за  изменение  на  Решение 
2009/719/ЕО  за  разрешаване  на  някои  държави-членки  да  преработят  своите 
годишни програми за мониторинг на СЕГ.

 Решение  на  Комисията  от  5 февруари  2010  г.  за  създаване  на  Съвет  на 
партньорите в инициативата ГМОСС.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. януари 2010г.

121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET
REUNIONS CONNEXES
EC 1548

Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549

Годишно издание на Eurostat за 2009 година
Eurostat regional yearbook – 2009
EC 1550

Издание за бизнеса в Европа за 2009 година
European Business
EC 1551

Издание за бъдещи умения в Европа в развитието на професионалното обучение
Future skill needs in Europe: medium-term forecast
EC 1552
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Издание за синхрона между уменията и робжтните места за последните 15 години в ЕС
Eures: Matching jobs and skills in Europe for 15 years
EC 1553

Статистическо издание на Eurostat за науката, технологията и иновацията в Европа
Science, technology and innovation in Europe
EC 1554

Издание относно индустриалната структура в ЕС за 2009 година
EU industrial structure – 2009
EC 1555

Издание за премахването на радиоактивните отпадъци
Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
EC 1556

Издание относно обучението, образованието и културата на младите хора в ЕС
EU YOUTH REPORT
EC 1557

Заетостта В Европа за 2009 година
Employment in Europe – 2009
EC 1558

Издание относно възстановяването от кризата в работните места за 2009 година
Recovering from the crisis
EC 1559
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