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Тема на седмицата

 Пленарна сесия в Брюксел - 11-12 ноември

На тържествено заседание на 11 ноември 2009 г. в 
ЕП  бе  отбелязана  двадесетгодишнината  от 
демократичните промени в Централна и Източна Европа. 
Еродепутатите обсъдиха още резултатите от срещата на 
върха на ЕС от края на октомври, както и срещата ЕС-
Русия на 18 ноември 2009 г.

Václav Havel присъства  на  тържественото 
заседание на Европейския парламент на 11 ноември 2009 

г., за да отбележи заедно с депутатите двадесетгодишнината от демократичните промени 
в Централна и Източна Европа, и падането на Берлинската стена. На 11 ноември 2009 г. 
депутатите дискутираха  необходимостта  от повече  съвместни  инициативи  при 
изследванията върху болестите на Алцхаймер и Паркинсон, както и предстоящата среща 
на върха ЕС-Русия. 
За повече информация натиснете ТУК.

Повече по темата:
Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент, 11-12 ноември 
2009 г., Брюксел 
Тържествено заседание с   V  á  clav     Havel     
Връзките между ЕС и Русия трябва да бъдат засилени при определени условия 
Призив за съвместни изследвания върху болестите на Алцхаймер и Паркинсон 
Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

Заместник-председателят  на  Народното 
събрание  Екатерина  Михайлова  ще  участва  на 
17 и 18 ноември 2009 г. в отбелязването на 20-
та годишнина от събитията през ноември 1989 г. 
в Прага и Братислава.

На 17 ноември 2009 г.  тя  ще участва  в 
конференция на тема “Път без окови”, която ще 
се проведе в Сената на парламента на Чешката 
република. Участниците и гостите на форума ще 
бъдат приветствани от председателя на Сената 
на парламента на Чешката република Пржемисл 
Соботка и от министър-председателя Ян Фишер. 
Приветствия ще отправят  и изтъкнати личности на “Нежната революция”  като Вацлав 
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Хавел,  Карел Шварценберг,  Александр Вондра,  Михал Павлата,  Шимон Панек,  Прокоп 
Томек.

Програмата  на  конференцията  предвижда  изказвания  на  председателите  на 
парламенти. Форумът ще завърши с приемането на Декларация. Гостите на официалното 
събитие ще поднесат венци и цветя на Мемориала 17 ноември.

На  18  ноември  2009  г.  заместник-председателят  на  българския  парламент 
Екатерина Михайлова ще участва в Братислава във възпоменателна среща по повод 20-та 
годишнина  от  “Нежната  революция”.  Участниците  в  срещата,  която  ще  се  проведе  в 
Националния  съвет  на  Словашката  република,  ще  бъде  открита  от  председателя  на 
парламента  Павол  Пашка.  Изказвания  ще  направят  председателят  на  Сената  на 
парламента на Чешката република Пржемисл Соботка, гостите и участниците в срещата.

Заместник-председателят  на  Народното  събрание  ще  направи  изказвания  и  на 
двата форума.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На заседанието си 12 ноември 2009 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа 
на второ четене  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената  стойност  №  902-01-32,  внесен  от  Министерския  съвет  на  19.10.2009  г. 
насочен  към  привеждане  в  съответствие   на  българското  данъчно  законодателство  с 
новите  изисквания,  предвидени  в  Директива  2008/8/ЕО  на  Съвета  по  отношение  на 
мястото на изпълнение на доставката на услуги, както и на изискванията, предвидени в 
Директива  2008/117/ЕО  на  Съвета  относно  борбата  с  данъчните  измами,  свързани  с 
вътреобщностните доставки.

На 11 ноември 2009г.  Комисията по труда и социалната политика   не прие на 
първо четене законопроект за агенциите за временна заетост, № 954-01-27, внесен от 
Ваньо  Евгениев  Шарков и  група народни представители  на  07.10.2009 г.  Директива 
2008/104/ЕО  на  Европейския  парламент  и  Съвета  относно  работа  чрез  агенции  за 
временна  заетост  цели  да  гарантира  защитата  на  наетите  чрез  агенции  за  временна 
заетост  работници,  да  осигури  прилагането  на  принципа  на  равно  третиране  по 
отношение  на  тези  работници  и  признае  агенциите  за  временна  заетост  като 
работодатели.  Тя съдържа минимални изисквания, като не засяга правото на държавите-
членки да прилагат или въвеждат по-благоприятни спрямо работниците разпоредби. 

На  12  ноември  2009  г. Комисията  по  правни  въпроси прие  на  второ  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-38, внесен от 
Иван Атанасов Алексиев и група народни представители на 27.10.2009 г. Законопроектът 
има за цел да създаде защита на водите в границите на водното тяло в съответствие с 
изискванията  на  чл.7  (3)  от  Директива  2000/60/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета от 23 октомври 2009 г. за установяване на рамка за действие на Общността в 
областта на политиката за водите. 

На  12  ноември  2009  г.  Комисията  по  правни  въпроси прие  на  първо  четене 
законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  чужденците  в  Република 
България, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 02.11.2009 г. Законопроектът е 
съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 390/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на 
визи от  дипломатическите  мисии и консулските  служби във  връзка  с  въвеждането на 
биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на приемането 
и обработването на заявления за издаване на визи. Комисията по правни въпроси прие на 
първо  четене  и  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  влизането, 
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пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз 
и  членовете  на  техните  семейства,  №  902-01-41,  внесен  от  Министерски  съвет  на 
06.11.2009 г. Законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 2004/38/ЕО от 29 
април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства 
да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки.

На 12.11.2009г.  Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите  на  гражданите   разгледа  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
защита  срещу  домашно  насилие,  №  902-01-35,  внесен  от  Министерския  съвет  на 
23.10.2009 г. и го прие единодушно. Законопроектът предлага допълнение на законовата 
дефиниция за „домашно насилие”  - като за психическо и емоционално насилие върху 
дете да се  счита и домашното насилие, извършено в негово присъствие. Освен това се 
разширява кръгът на лицата,  които могат да търсят защита по този закон, регламентира 
се  участието  на  неправителствените  организации  в  практическата  работа  по  защита 
срещу  домашно  насилие,  както  и  се  предвижда  механизъм  за  финансиране  на  тази 
дейност.

Новини от България свързани с ЕС

МРРБ: България е усвоила 30% от средствата по ИСПА

За  първите  сто  дни  от  началото  на  кабинета  "Борисов"  в 
Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  са 
ревизирани  и  спрени  проекти  за  финансиране  на  общините  за  61 
милиона лева и още 364 договора по оперативните програми, съобщи 
министър Росен Плевнелиев.

За  10  години  България  е  усвоила  30%  от  1.6  млрд.  евро  по 
програма ИСПА и под 1% от близо 7-те милиарда евро по оперативните програми на 
Европейския съюз.

МРРБ стартира и тръжната процедура за изграждане на Лот 2 от автомагистрала 
„Тракия", информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен 
Плевнелиев. Обектът предвижда изграждането на участъка Стара Загора - Нова Загора с 
дължина 31,800 км (от км 210+100 до км 241+900).

Министър Плевнелиев отбеляза, че ако се спази изготвения график, на 3 май 2010 
г. трябва да бъде направена първа копка на Лот 2 на магистралата. Той каза, че интерес 
към участие в процедурата са проявили много български и чуждестранни компании и се 
надява на участието на 10-15 сериозни фирми с капацитет и възможност да изградят 
съоръжението.

Компаниите  ще  могат  да  закупят  тръжната  документация  от  понеделник,  16 
ноември. 

Заместник-министърът  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  Георги 
Прегьов посочи, че едно от условията, на които трябва да отговарят кандидатите, е да 
имат приход от дейност, сходна с предмета на поръчката, в размер на 200 млн. лв. за 
периода 2006-2008 г. 

За период от пет години компаниите трябва да имат изпълнени сумарно поне 35 км 
обекти,  които  са  сходни  с  предмета  на  поръчката  -  автомагистрали,  пътища  от 
републиканската  пътна  мрежа  първи  и  втори  клас,  или  приравнени  като  технически 
параметри  на  тях.  Кандидатите  трябва  да  представят  график  за  изпълнението  на 
строително-монтажните работи в срок до 25 месеца.
Източник: europa.bg
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Договор от Лисабон 

 Договорът от Лисабон е готов за влизане в сила 

Последната  необходима  стъпка  за  влизане  в  сила  на 
Договора  от  Лисабон  бе  направена,  след  като  Чешката 
република депозира своите документи за  ратификация в Рим. 
Това позволява договорът да влезе в сила на 1 декември 2009 г. 
На 19 ноември 2009г. ще се състои извънредна неофициална 
среща  на  високо  равнище,  за  да  се  определи  кой  ще  заеме 
ръководните  длъжности  в  ЕС  съгласно  новия  договор  – 

председател на Европейския съюз и върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност. 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 09.11.2009г.

Външният министър на Сърбия за европейските амбиции на 
Белград 

Министърът на външните работи на Сърбия Вук Йеремич 
заяви, че Белград ще кандидатства официално за членство в ЕС 
преди  края  на  годината.  Toй  съобщи  това  по  време  на 
посещението  си  в  ЕП  на  5  ноември.  Според  него 

присъединяването на Сърбия към ЕС трябва да се отдели от въпроса за независимостта на 
Косово. Интервюто с 34-годишния сръбски министър може да намерите ТУК.

Допълнителна информация :
Съобщение за медиите - на английски 
Председателят на сръбския парламент Oliver Dulić: "Европейската интеграция е нашата 
съдба" 

 Петък, 13.11.2009г.

 Евродепутати, които живеят и работят под заплаха 

Да бъдеш политик и да защитаваш идеите си понякога може да 
бъде  много  опасно,  дори  може  да  бъде свързано  със  смъртна 
опасност. Трима  евродепутати:  Rosario Crocetta (Социалисти  и 
демократи, Италия), Marietta Giannakou (ЕНП, Гърция) и Carlos José 
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Iturgaiz (ЕНП, Испания), разказват  ТУК за това какво означава да работиш, когато си 
заплашван от мафията, терористичната организация ЕТА или от екстремистки формации. 

Допълнителна информация :
Rosario Crocetta 
Marietta Giannakou 
Carlos José Iturgaiz 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Новини от Европейската комисия

Бюджетите трябва да излязат „на зелено“

В резултат на икономическата криза бюджетните дефицити 
на много страни надхвърлят значително прага от 3 %. Комисията 
предлага срокове за намаляване на дефицитите.

Преди една година бюджетни дефицити, превишаващи два 
или  три  пъти  прага  в  ЕС,  биха  били  немислими  в  повечето 
държави-членки.  Сега  те  са  факт  -  „наследство“  от 
икономическата криза, заплашващо Европа с нова рецесия.

Страните от ЕС трябва да приведат в ред публичните си финанси - по това спор 
няма. Въпросът е колко бързо? Много страни не желаят да намаляват разходите в близко 
бъдеще  поради  опасения,  че  това  ще  попречи  на  започналото  възстановяване. 
Предложеният  от  Комисията  график  дава  на  13  страни  срок  от  2  до  5  години  за 
възстановяване на финансовата дисциплина. За повече информация натиснете ТУК.
Повече по темата:
Рецесията приключи, предизвикателствата остават 
Уроци от кризата 

Гражданите споделят мнения за новата гражданска инициатива

Скоро европейците ще могат по нов начин да искат от Комисията да действа по 
въпроси,  които  ги  засягат.  Но  как  ще  функционира  на  практика  новата  гражданска 
инициатива?

Гражданската инициатива е една от многото промени, въвеждащи 
се  с  Договора  от  Лисабон,  който  влиза  в  сила  след  няколко 
седмици.  Инициативата  има  за  цел  да  направи  Съюза  още  по-
демократичен, като предостави на гражданите по-пряк начин за 
участие в изготвянето на политиките на ЕС.

Гражданите  на  ЕС  вече  могат  да  изпращат  петиции  до 
Европейския  парламент  и  да  гласуват  на  европейските 

парламентарни  избори.  До  сега  не  съществува  обаче  официална  процедура  за  пряко 
участие  в  изготвянето  на  политиките  от  страна  на  изпълнителната  власт  на  ЕС  - 
Европейската комисия. За повече информация натиснете ТУК.

Промените са под контрол
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Като  част  от  Европейската  година  на  творчеството  и 
иновациите 2009 група от изтъкнати учени, академици, бизнесмени 
и  хора  на  изкуството  –  посланиците  на  Европейската  година  – 
съставиха амбициозен манифест.

„Светът се движи с нови темпове“, твърди групата. „За да 
бъде на челни позиции в този нов свят, Европа трябва да стане по-
творчески и по-новаторски настроена“.

Според посланиците на Европейската година, ако искаме да вървим в крак с бързо 
променящия се свят и да се справяме успешно с проблеми като икономическата криза и 
изменението  на  климата,  ние  трябва  да  преосмислим  образованието,  да  превърнем 
работното място в място за учене, да насърчаваме нововъведенията, да мислим глобално, 
да работим за по-екологично чиста икономика и т.н. За повече информация натиснете 
ТУК.
Повече по темата:
Въображение, творчество, новаторство 
Творчески решения 

Предстоящи събития     в Съвета   

На  19.11.2009г.  предстои  Неофициална  среща  на  държавните  и  правителствените 
ръководители. Повече за срещата

Инициативи на ЕС 

Конкурс

Сътворете плакат за Деня на Европа 2010 г. - краен срок 30/11/2009г.

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 09.11.-13.11. 2009 г.

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА - Взаимното свързване на търговските регистри -  COM(2009)614 

Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз 
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на право на Франция да 

прилага  диференцирано  ниво  на  данъчно  облагане  върху  моторните  горива 
съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО - COM(2009)609 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа 
- COM(2009)591 Досие на документа
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Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Варианти за 
етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и създаването на 
Европейска мрежа от референтни центрове за защита и хуманно отношение към 
животните - COM(2009)584 Досие на документа

Изследвания
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Нанонауки  и 
нанотехнологии:  План  за  действие  за  Европа  2005—2009.  Втори  доклад  за 
изпълнението 2007—2009 г. - COM(2009)607 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА относно Европейска гражданска инициатива - COM(2009)622 Досие 

на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  Договореност 

между  Европейската  общност  и  Република  Исландия,  Княжество  Лихтенщайн, 
Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в 
работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването 
на изпълнителните  ѝ правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и 
развитието  на  достиженията  на  правото  от  Шенген  -  COM(2009)605 Досие  на 
документа

Предприятия и промишленост
⇒ Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните 
продукти (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от 
Договора за ЕО) - COM(2009)579 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия 

за  разширяване  и  основни  предизвикателства  за  2009  -  2010  година  - 
COM(2009)533 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейската 

общност  на  Споразумението  за  мерки  на  държавния  пристанищен  контрол  за 
предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов (ННН риболов) - COM(2009)556 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

10.11.2009 г. L 292

РЕГЛАМЕНТИ
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 Регламент  (ЕО)  №  1074/2009  на  Комисията  от  9  ноември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО)  № 1075/2009 на  Комисията  от  9  ноември 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.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2009/132/ЕО  на  Съвета  от  19  октомври  2009  година  за  определяне 

приложното  поле  на  член  143,  букви  б)  и  в)  от  Директива  2006/112/ЕО  по 
отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос 
на някои стоки.

11.11.2009 г. L 294

 РЕГЛАМЕНТИ  
 Регламент  (ЕО)  №  1076/2009  на  Комисията  от  10  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1077/2009  на  Комисията  от  10  ноември  2009  година  за 
определяне  на  краен  срок  за  подаване  на  заявления  за  помощ  за  частно 
складиране на свинско месо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1329/2008.

 Регламент (ЕО) № 1078/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Riso del Delta del Po (ЗГУ)].

 Регламент  (ЕО)  №  1079/2009  на  Комисията  от  10  ноември  2009  година  за 
определяне  на  краен  срок  за  подаване  на  заявления  за  помощ  за  частно 
складиране на свинско месо в съответствие с Регламент (ЕО) № 1278/2008. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2009/137/ЕО на Комисията от 10 ноември 2009 година за изменение на 

Директива  2004/22/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
измервателните  уреди  по  отношение  на  експлоатирането  на  максимално 
допустимите грешки във връзка с приложенията за отделните уреди (MI-001—MI-
005).

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от  26  октомври  2009  година за сключване на Протокола за 

изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и 
нейните държави-членки, от една страна, и правителството на Китайската народна 
република, от друга страна.

 Решение на Комисията от 13 октомври 2009 година за разрешаване на пускането 
на пазара на екстракт от листа на люцерна (Medicago sativa) като нова храна или 
като  нова  хранителна  съставка  по  силата  на  Регламент  (ЕО)  №  258/97  на 
Европейския парламент и на Съвета.

 Решение на Комисията от 13 октомври 2009 година за разрешаване пускането на 
пазара на семена от чиа (Salvia hispanica) като нова хранителна съставка съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета.

 Решение на Комисията от 3  ноември 2009 година относно проекта на регионален 
законодателен декрет за обявяване на автономна област Мадейра за район без 
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генетично  модифицирани  организми,  за  който  Португалската  република  е 
направила уведомление съгласно член 95, параграф 5 от Договора за ЕО. 

 Рамково  решение  2009/829/ПВР  на  Съвета  от  23  октомври  2009  година  за 
прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно 
признаване  към  актове  за  налагане  на  мерки  за  процесуална  принуда  като 
алтернатива на предварителното задържане.

12.11.2009 г. L 295

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1080/2009  на  Комисията  от  11  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО) № 1081/2009 на Комисията от 11 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Limone Interdonato Messina (ЗГУ).

 Регламент  (ЕО)  №  1082/2009  на  Комисията  от  11  ноември  2009  година  за 
одобряване на неминимални промени в спецификацията на название,  вписано в 
Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените  географски 
указания — Prosciutto di Norcia (ЗГУ).

 Регламент (ЕО) № 1083/2009 на Комисията от 11 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Sobao Pasiego (ЗГУ).

 Регламент  (ЕО)  №  1084/2009  на Комисията от  11  ноември  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.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 11 ноември 2009 година за изменение на приложението 

към  Решение  2007/453/ЕО  относно  статуса  по  отношение  на  СЕГ  на  Чили, 
Колумбия и Япония. 

12.11.2009 г. L 296

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 28 септември 2009 година относно съставяне на списък 

на  граничните  инспекционни  пунктове,  определяне  на  някои  правила  относно 
инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне 
на ветеринарните единици в TRACES.

 Решение  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове. 

13.11.2009 г. L 297

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1085/2009  на  Комисията  от  12  ноември  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.
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 Регламент  (ЕО)  №  1086/2009  на  Комисията  от  12  ноември  2009  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на 
тръжната процедура,  посочена в Регламент  (ЕО)  №  676/2009.Регламент  (ЕО)  № 
1087/2009  на Комисията от  12  ноември  2009  година относно разрешаването на 
ензимен  препарат  от  ендо-1,4-бета-ксиланаза,  получена  от  Trichoderma reesei 
(ATCC PTA 5588),  субтилизин,  получен от  Bacillus subtilis (ATCC 2107),  и алфа-
амилаза, получена от Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), като фуражна добавка 
за  пилета  за  угояване,  за  патици  и  за  пуйки  за  угояване  (притежател  на 
разрешителното  Danisco Animal Nutrition, юридическо лице  Finnfeeds International 
Limited).

 Регламент  (ЕО)  №  1088/2009  на Комисията от  12  ноември  2009  година относно 
разрешаване  на  нова  употреба  на  ензимен препарат  от  6-фитаза,  получена от 
Aspergillus oryzae (DSM 17594),  като фуражна добавка за отбити прасенца,  свине 
за угояване, домашни птици за угояване и домашни птици, отглеждани за носачки 
(притежател на  разрешителното  DSM Nutritional Products Ltd.,  представляван  от 
DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.).

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 10 ноември 2009 година за разрешаване на Португалия да 

прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и 
ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани 
ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови.

 Решение на Съвета от 10 ноември 2009 година относно процедурата във връзка с 
дерогациите  от  правилата  за  произход,  въведени  с  протоколите  за  произход, 
приложени  към  споразуменията  за  икономическо  партньорство  с  държавите  от 
АКТБ и за отмяна на Решение 2000/399/ЕО.

 Решение  на  Комисията  от  10  ноември  2009  година  относно  адаптирането  на 
корекционните коефициенти,  които се прилагат от  1  август  2008  г., 1  септември 
2008 г., 1 октомври 2008 г., 1 ноември 2008 г., 1 декември 2008 г. и 1 януари 2009 
г.  спрямо възнагражденията на длъжностните лица,  срочно наетите служители и 
договорно  наетите  служители  на  Европейските  общности  на  служба  в  трети 
държави.

14.11.2009 г. L 299

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1089/2009  на  Комисията  от  13  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1090/2009  на Комисията от  13  ноември  2009  година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от  16 
ноември 2009 година.

 Регламент  (ЕО)  №  1091/2009  на Комисията от  13  ноември  2009  година относно 
разрешаването  на  ензимен  препарат  от  ендо-1,4-бета-ксиланаза,  получена  от 
Trichoderma reesei (MUCL 49755),  и  ендо-1,3(4)-бета-глюканаза,  получена  от 
Trichoderma reesei (MUCL 49754),  като фуражна добавка за пилета за угояване 
(притежател на разрешителното Aveve NV).

 Регламент  (ЕО)  №  1092/2009  на  Комисията  от  13  ноември  2009  година  за 
определяне на единен процент за приемане на сумите, съобщени на Комисията от 
държавите-членки,  във връзка със заявленията за премията за изкореняване за 
лозарската 2009/2010 година.

 Регламент  (ЕО)  №  1093/2009  на  Комисията  от  13  ноември  2009  година  за 
изменение  на  приложение  V към  Регламент  (ЕО)  №  1342/2007  на  Съвета  по 
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Седмичен бюлетин Брой 41
16 ноември 2009г.

отношение на количествените ограничения за определени стоманени продукти от 
Руската федерация.

 Регламент (ЕО) № 1094/2009 на Комисията от 13 ноември 2009 година за забрана 
на риболова на морски дявол в териториалните води на Норвегия от зона  IV от 
страна на съдове под флага на Нидерландия. 

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  12  ноември  2009  година  относно  спешни  мерки  за 

определяне на специални условия за официалния контрол при вноса на круши, 
които  са  с  произход  от  Турция  или  са  изпратени  от  територията  на  същата 
държава, поради високите граници на остатъчни вещества от амитраз.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. октомври 2009 г.

Доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните за 2008г.
EDPS - ANNUAL REPORT – 2008
ЕС 1535

Финансов доклад за бюджета на ЕС за 2008 година
EU budget - Financial Report 2008
ЕС 1536

Издание за медиите в ЕС
Media 4 Diversity
ЕС 1537

Икономическо издание за пазара на труда и развитието на заплатите в ЕС за
2007 година
Labour market and wage development in 2007
ЕС 1538

Световна здравна статистика за 2009 година
World Health Statistics – 2009
ЕС 1539

Науката в услуга на Европа
Science at the service of Europa
ЕС 1540

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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