
Народно събрание 
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин 

Година ІІ       № 43

                   30.11.2009г.

Съдържание на броя

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

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

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

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

Новини от България свързани с ЕС                                                          .................................................  4  

Договор от Лисабон                                                                                  ......................................................................  5  

Новини от европейските институции                                                       ..............................................  5  

Събития от изминалата седмица в европейските институции                       .................  5  

Документи на Европейската комисия                                                      .............................................  9  

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз     .  10  

Книги от фонда на Европейския документационен център                ...........  15  

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 43
30.11.2009г.

Тема на седмицата

Предстоящата  среща  на  върха  на  ЕС  -  дебат  в 
Парламента

Три  приоритетни  теми  очертаха  евродепутатите  по 
време  на  дебата  в  ЕП  в  сряда,  25  ноември  2009г. за 
предстоящата среща на върха на ЕС на 10 и  11 декември 
2009г.  Това  са:  срещата  за климата  в  Копенхаген, 
финансовата  криза  и  Програмата  от  Стокхолм  за 
сътрудничество в областта на правосъдието и гражданските 
свободи. Изказалите се бяха единодушни, че с влизането в 
сила на Лисабонския договор и избирането на личностите за 
ръководните  постове  на  ЕС,  сега  е  време  да  се  постави 
фокусът  върху  съществените  теми. За  повече  информация 
натиснете ТУК

Допълнителна информация :
Шведското председателство 
Срещата в Копенхаген 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

България  ще  бъде  домакин  на  следващата  среща  на  жените  председатели  на 
парламенти на страни-членки на Европейския съюз. Това бе потвърдено на срещата на 
председателя  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  с  председателя  на  Националното 
събрание на Австрия Барбара Прамер на 23 ноември 2009 г. във Виена.

Народно събрание
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  25  ноември  2009  г. Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове   разгледа на първо четене  проект на Закон за дейностите по 
предоставяне на услуги № 950-01-148, внесен от Министерския съвет на 12.11.2009 г., 
който има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 
2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  12 декември 2006 г.  относно 
услугите на вътрешния пазар.  Законопроектът създава правна рамка,  която осигурява 
свободата на установяване, както и свободата на движение на услугите между държавите 
членки  до степента, до която тези дейности са отворени за конкуренция, така че да не 
въвеждат задължения за държавите членки насочени към либерализиране на услуги от 
общ  икономически  интерес  или  към  приватизиране  на  публични  субекти,  които 
предоставят  такива  услуги.  Същият  законопроект  бе  разгледан  на  първо  четене  и  от 
Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и  от Комисията по правни 
въпроси, които също го подкрепиха.

На 25 ноември 2009г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите 
прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и 
географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16.11.2009 г. 
Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на 
Общността (Регламент (ЕО) № 207/2009), и уеднаквяването на правния режим в страната 
с  практиката  на  Службата за  хармонизация  на  вътрешния  пазар  (търговски  марки  и 
дизайн), администриращо правата на интелектуална собственост на Общността.  

На  26  ноември  2009  г.  Комисията  по  правни  въпроси   прие  на  второ  четене 
законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  влизането,  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  своето  заседание,  Комисията  по  правни  въпроси   прие  на  първо  четене 
законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-
01-47,  внесен  от  Министерския  съвет  на  18  ноември  2009  г.  В  законопроекта  са 
предложени  промени,  свързани  с  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  1073/1999  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25  май  1999  г.  относно  разследванията, 
провеждани  от  Европейската  служба  за  борба  с  измамите.  Към  писмените 
доказателствени средства са добавени и други документи, включително приложените към 
докладите относно разследвания на Европейската служба за борба с измамите.

На  26  ноември  2009г.  Комисията  по  правни  въпроси  прие  на  първо  четене 
законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  марките  и  географските 
означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16.11.2009 г. Законопроектът 
цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с Регламент (ЕО) № 
207/2009  на  Съвета  от  26  февруари  2009  година  относно  марката  на  Общността 
(Регламент  (ЕО)  №  207/2009),  и  уеднаквяването  на  правния  режим  в  страната  с 
практиката  на  Службата за  хармонизация  на  вътрешния  пазар  (търговски  марки  и 
дизайн), администриращо правата на интелектуална собственост на Общността.   
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На 26 ноември 2009г. Комисията по околната среда и водите прие на второ четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 
902-01-24, внесен от Министерския съвет на 09.10.2009 г. Законопроектът има за цел 
пълното  и  точно  отразяване  на  изискванията  на  Директива  96/82/ЕО  (Севезо  ІІ)  на 
Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които 
включват опасни вещества. 

Новини от България свързани с ЕС

  Желева  ще  бъде  комисар  по  международно 
сътрудничество, хуманитарна  помощ и реакция при кризи

 Жозе Мануел Барозу оповести  на 27 ноември 2009г. състава 
на новата Европейска комисия. Преди да представи задълженията 
на  новите  комисари  председателят  на  комисията  проведе 

задълбочени разговори с номинираните кандидати. 14 от номинираните са комисари в 
настоящата ЕК, но всички те сменят ресора си.  

В  новата  ЕК  България  ще  получи  ресора  Международно  сътрудничество, 
хуманитарна  помощ  и  реакция  при  кризи.  В  изпълнение  на  своите  задължения 
българският  комисар  Румяна  Желева  ще  работи  в  тясно  сътрудничеството  с  външния 
министър на ЕС - длъжност, постановена от Договора от Лисабон. Този пост се заема от 
бившия вече комисар по въпросите на търговията, баронеса Катрин Аштън.  

Ето  и  официалния  състав  на  новата  ЕК  и  ресорите  на  новите  комисари, 
представени  на  27  ноември  2009г.  от  председателя  Барозу:  Хоакин  Алмуния  -  зам. 
председател и комисар по въпросите на конкуренцията; Лазло Андор - трудов пазар и 
социални дейности; Мишел Барние - вътрешен пазар; Дасиан Чилос - земеделие и селско 
стопанство; Джан Дали - здраве и защита на потребителите; Мария Даманаки - морска 
политика и рибарство; Керел де Гухт - търговия; Щефан Фюле - разширяване; Йоханес 
Хан  -  регионална  политика;  Кони  Хедегаард  -  околна  среда;  Мойра  Гийгън  Киун  - 
проучвания и иновации; Сийм Калас - зам. председател на ЕК, транспорт; Нели Круз - 
информационни технологии; Януш Левандовски - бюджет и финансова политика; Сесилия 
Малстрьом  -  вътрешни  работи;  Гюнтер  Йотингер  -  енергетика;  Андрис  Пиебалгс  - 
развитие;  Янец  Поточник  -  околна  среда;  Вивиан  Рединг  -  зам.  председател  на  ЕК; 
правосъдие,  вътрешен  ред;  Оли  Рен  -  икономическа  и  парична  политика;  Марош 
Шефчович - зам. председател на ЕКмеждуинституционални отношения и администрация; 
Алгирдас Семета - данъчна политика и одит; Антонио Таяни - зам. председател на ЕК, 
индустрия; Андрула Василиу - образование, култура и младежта. Първи зам. председател 
на комисията ще бъде баронеса Аштън, която беше избрана за външен министър на ЕС. В 
отсъсъствието  на  председателя  Барозу  комисията  ще  представят  и  шестимата 
заместниници  -  Вивиан  Рединг,  Сийм  Калас,  Антонио  Таяни,  Хоакин  Алмуния,  Марош 
Шефчович и Нели Круз. 

Новите  комисари  ще  бъдат  изслушани  от  Европейския  парламент  по  време  на 
сесията през януари (11-19 януари 2010 година), гласуването за състава на ЕК ще се 
проведе на 26 януари. След това одобрението за комисията трябва да даде и Съвета на 
ЕС.
 
Източник: Българска стопанска камара / http://bia-bg.com/
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Договор от Лисабон 

Европейският парламент е готов за влизането в сила на 
Лисабонския договор

Европейският  парламент  се  подготвя  за  увеличаването  на 
своите пълномощия с влизането в сила на Лисабонския договор. В 
този  контекст  депутатите  приеха  изменения  във  вътрешните 
правила на ЕП, които да вземат в предвид пристигането на 18-те 
нови  депутати,  нарасналите  законодателни правомощия и  новата 

бюджетна процедура, която поставя ЕП на равна основа с правителствата на държавите 
членки, предава пресслужбата на ЕП.

Промените в Правилника за дейността на ЕП бяха приети на пленарното заседание 
в  сряда,  25 ноември  2009г.  Докладчикът  Дейвид  Мартин  (С&Д,  Великобритания) 
коментира  по  следния  начин  вота:  "С  Единния  европейски  акт  Парламентът  от  бебе 
навлезна  в  детството,  Маастрихт  ни  прекара  през  пубертета,  договорите  от  Ница  и 
Амстердам ни доведоха до зрелостта и вярвам, че с Лисабонския договор Парламентът 
получава пълните права на един зрял Парламент."

Общо 18 нови депутати от 12 държави членки ще заемат своите места в ЕП, след 
като новият договор влезе в сила и всички държави членки ратифицират допълнителен 
протокол към него относно новите депутати. Дотогава те няма да могат да гласуват, но ще 
вземат  участие  в  работата  на  Парламента  като  наблюдатели  -  мярка,  която  беше 
добавена сега към процедурните правила на ЕП.

Измененията във вътрешните правила за работа на ЕП вземат също така предвид 
значителното  увеличаване  на  законодателните  правомощия  на  Парламента.  С 
Лисабонския  договор  почти  всички  политики  на  ЕС  ще  попаднат  в  обхвата  на 
"обикновената законодателна процедура",  при която Парламентът и  Съветът  са  равни 
като законотворци. Бюджетните правила също ще бъдат изменени, като ЕП ще има пълно 
равенство със Съвета при определянето на бюджета на ЕС.

В допълнение, процедурата по назначаване на председателя на Комисията беше 
променена, предвид по-големите правомощия на Парламента в това отношение. Други 
промени  във  вътрешните  правила  на  ЕП  отразяват  законодателното  въздействие  на 
Хартата  на  основните  права,  правото  на  ЕП  да  предлага  промени  в  договорите  и 
нарасналото влияние на националните парламенти.

Източник:  europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Вторник, 24.11.2009г.

Ще  има  ли  компенсации  за  пътниците  на  фалирали 
авиокомпании?

Sabena  (Белгия),  Sky  Europe  (Словакия),  XL  airways 
(Великобритания), Olympic Airlines (Гърция)....списъкът е дълъг. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

5



Седмичен бюлетин Брой 43
30.11.2009г.

От 2000 година насам са фалирали над 77 авиокомпании в държавите от ЕС. Какво се 
случва с пътниците на тези компании? Имат ли право на компенсации?  На пленума в 
сряда,  25 ноември 2009г. евродепутатите гласуват резолюция по темата  и  настояват за 
защита на пътниците в подобни случаи.ТУК
Допълнителна информация :

Обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпания-въпрос към ЕК 

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент (23-26 ноември 
2009 г., Страсбург)
Предложение за резолюция 
Разискванията на миналата сесия - 7 октомври 
Пленарното заседание на живо 

 Сряда, 25.11.2009г.

 Hannes Swoboda за присъединяването на Хърватия към ЕС

Амбициите на страни като Хърватия, Исландия и Турция 
да станат членки на ЕС бяха тема на заседанието на ЕП в сряда, 
25.11.2009г. Първа  на  опашката  за  членство  е  Хърватия. 
Докладчикът на Парламента за Хърватия, австрийският депутат 
от  "Социалисти  и  демократи"  Hannes  Swoboda, обяснява  в 

интервю  какво все още трябва да направи Загреб, за да може да се присъедини към 
Европейския съюз.ТУК
Допълнителна информация :
Hannes Swoboda 
Пленумът на живо! 
Външният министър на Сърбия за европейските амбиции на Белград 

 
Френският филм "Welcome" спечели наградата на ЕП за 
кино LUX 2009

Наградата  на  Европейския  парламент  за  кино  бе 
присъдена  тази  година  на  френския  филм  "Welcome"  на 
режисьора  Philippe  Lioret.  Историята  за  един  треньор  по 
плуване, който решава да помогне на кюрдски младеж, решен 
да  преплува  Ла  Манша,  спечели  най-много  гласове  сред 

членовете на ЕП.ТУК
Допълнителна информация :
Страницата на наградата 
Тематично досие за наградата 
Българският филм "Източни пиеси" сред финалистите за наградата на ЕП за кино 
Трейлър на спечелилия филм 

 Четвъртък, 26.11.2009г.

Ще стане ли етикетът "Произведено в…." задължителен?

Доколко  често  се  заглеждаме в  етикета  "Произведено 
в...." и кое дава гаранция, че това, което е написано на него 
отговаря на истината? От много години ЕП настоява етикетът 
"Произведено  в....  "  да  стане  задължителен  за  вносните 
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http://www.lux-prize.eu/movies/video_09/welcome.swf
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091007+ITEM-022+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2009-0153+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/64328-327-11-48-20091112BRI64327-23-11-2009-2009/default_p001c004_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/64328-327-11-48-20091112BRI64327-23-11-2009-2009/default_p001c004_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2009-0089+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-61779-292-10-43-910-20091002STO61739-2009-19-10-2009/default_bg.htm
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продукти. Увеличават ли се шансовете Парламентът да се наложи с това си искане след 
влизане  в  сила  на  Договора  от  Лисабон?  По  темата  ви  предлагаме  интервю  с 
италианската  евродепутатка  от  ЕНП  Cristiana  Muscardini,  заместник-председател  на 
Комисията за международна търговия.
Допълнителна информация :
Резолюцията за обозначаване на произхода 
Съобщение за печата 
Дебатът на 11 ноември 2009г.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

По-добро опазване на рибните запаси

На 20 ноември 2009г. министрите от ЕС, отговарящи за 
рибарството,  постигнаха  съгласие  относно  удължаването  с 
18 месеца на срока за прилагане на преходните технически 
мерки  за  по-добро  опазване  на  рибните  запаси, 
ограничаване  на  изхвърлянето  на  риба  и  защита  на 
уязвимите  морски  местообитания  по  европейското 
атлантическо крайбрежие и в Северно море.

В Европа обикновено се извършва целеви риболов. Рибарите използват подходящи 
методи и техники за улов на желаните от тях видове. Въпреки това те често откриват 
други  риби  и  морски  организми,  смесени с  целевите  видове.  Именно  това се  нарича 
прилов. Техническите мерки са жизненоважен инструмент за намаляването на прилова и 
изхвърлянето на нежелана риба, както и за насърчаването на екологосъобразен риболов.
 Заедно  с  ограниченията  на  улова  и  на  усилието,  техническите  мерки  играят 
ключова  роля  за  осигуряване  на  устойчив  риболов.  По-специално  те  съдействат  за 
опазването на младите популации риба с оглед намаляване на заплахата за бъдещия 
улов.  Техническите  мерки  включват  разпоредби  като  минимални  размери  на  риба  за 
разтоварване,  правила  за  размера  на  окото  на  мрежите  и  състава  на  улова,  зони  и 
периоди със забрана за риболов и видове риболовни съоръжения, чието използване е 
разрешено или забранено.
За допълнителна информация:
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Реформа  в  образованието  -  необходими  са  още 
усилия

ЕС  ще  изпълни  една  от  целите  в  областта  на 
образованието, но няма да успее с другите.

Почти 10 години, след като държавите-членки се 
споразумяха  за  изпълнението  на  5  ключови  цели  в 
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областта  на  образованието  и  обучението,  от  доклад  за  напредъка  става  ясно,  че 
страните няма да успеят да постигнат тези цели в определения срок, т.е. до 2010 г. 

Само  една от  целите  е  изпълнена  -  повишение  с  15% на броя  на  студентите, 
дипломиращи се в областта на математиката, природните науки и технологиите. Броят на 
жените сред завършващите университет също е нараснал, с което се изпълнява свързано 
с тази цел условие. 

В 3 други области - участие в учене през целия живот, намаляване на броя на 
преждевременно  напусналите  училище  или  университет  и  увеличаване  на  броя  на 
завършилите средно образование - страните от ЕС са отбелязали напредък, но като цяло 
целите все още не са достигнати. 

Що се отнася до петата цел - подобряване на уменията за четене на 15-годишните 
- ЕС не само не я е постигнал, но положението дори се е влошило в сравнение с преди 
десет години. 

Като цяло нивото на образование в Европа се е повишило. Хората с по-ниско ниво 
на образование все още са 30% от населението в трудоспособна възраст или 77 милиона 
души. Техният брой обаче е намалявал с по около един милион на година от 2000 г. 
насам. 

Въпреки  че  ЕС  отдавна  е  наясно,  че  по-доброто  образование  е  изключително 
важно  за  справянето  с  икономическите  и  социалните  трудности,  според  Комисията 
неотдавнашната рецесия подчертава спешната необходимост от реформи и инвестиции в 
областта на образованието. 

В отделен доклад  за оценка на сътрудничеството в областта на образованието 
между страните от Съюза се посочва,  че от 2000 г.  насам размерът на инвестициите, 
падащи се на един учащ, се е увеличил за всички нива на образование. Финансирането 
във висшето образование обаче не нараства толкова бързо, колкото преди. Страните от 
ЕС  трябва  да  инвестират  средно  с  10  000  евро  повече  на  студент  на  година,  за  да 
достигнат САЩ. 

Целите са част от Лисабонската стратегия - десетгодишен план за работни места и 
растеж, който лидерите на ЕС приеха през 2000 г. Комисията публикува годишни доклади 
за напредъка на ЕС в изпълнението на този план. 

С изтичането на срока на стратегията ЕС преразглежда нейните цели. По-рано тази 
година правителствата в ЕС добавиха цели за образованието в ранна детска възраст и за 
следгимназиалното образование. Те също така се споразумяха за разширяване на целта 
за  умения  за  четене  сред  15-годишните,  като  се  включат  умения  в  областта  на 
математиката и природните науки.
Повече по темата:
2 милиона души са участвали в „Еразъм“ 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Конкурсът  за  творчески  решения  на  проблеми  от 
реалния живот е  с  участието на млади хора от Европа и 
извън  нея.  Финансиран  от  ЕС той стимулира младежи да 
мислят творчески.

Борба  с  изменението  на  климата,  насърчаване  на 
корпоративната  социална  отговорност  или  устойчиво 
решение на проблеми като глада и бедността – задачата бе 
запазена  в  тайна  до  началото  на  Европейския  лагер  за 
творчество и иновации .
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http://ec.europa.eu/news/culture/091006_bg.htm
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Около 100 младежи на възраст между 15 и 18 г. участваха в 24-часовия конкурс в 
Брюксел на  24  ноември  2009г.  Повечето  бяха  от  ЕС,  но  имаше  и  представители  на 
Израел, Русия и Мали.

Лагерът бе организиран съвместно от „Junior Achievement Young Enterprise Europe“ 
и Европейската комисия. Като част от Европейската година на творчеството и иновациите 

,  конкурсът  даде  на  младите  хора  възможност  да  използват 
разнообразния  си  опит  за  намиране  на  творчески  решения  на  някои  от  големите 
съвременни предизвикателства.

Учениците  бяха  разделени  на  многонационални  отбори,  шест  от  които  се 
класираха за двучасовия финален кръг в пресзалата на Комисията на 25 ноември 2009г. 
Доброволци от Комисията помагаха на отборите и ги съветваха.

Отборът-победител  бе  избран  от  жури,  съставено  от  представители  на 
многонационални компании и висши служители на Комисията.
Вижте победителите! 
Повече по темата:
Бъдещето на Съюза зависи от младите хора 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 23.11.-27.11.2009 г.

Външни отношения
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Евро-

средиземноморското  споразумение  между  Европейските  общности  и  техните 
държави-членки, от една страна, и Република Тунис,  от друга страна, за да се 
вземе  предвид  присъединяването  на  Република  България  и  на  Румъния  към 
Европейския съюз - COM(2009)620 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
протокол  към  Евро-средиземноморското  споразумение  между  Европейските 
общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга 
страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на 
Румъния към Европейския съюз - COM(2009)621 Досие на документа

Околна среда
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  -  За 

определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства 
като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства – COM(2009)593 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - НАПРЕДЪКЪТ 
КЪМ  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ  ПО  ПРОТОКОЛА  ОТ  КИОТО  (доклад,  подготвен 
съгласно изискването в член 5 от Решение 280/2004/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в 
Общността  и  за  прилагане  на  Протокола  от  Киото)  -  COM(2009)630 Досие  на 
документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕ  НА  ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  НА  ОБЩНОСТТА  В  ОБЛАСТТА  НА 
ОТПАДЪЦИТЕ - Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, Директива 91/689/ЕИО 
относно опасните отпадъци, Директива 75/439/ЕИО относно отработените масла, 
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Директива  86/278/ЕИО относно  утайки от  отпадъчни води,  Директива 94/62/ЕО 
относно  опаковките  и  отпадъците  от  опаковки,  Директива  1999/31/ЕО  относно 
депонирането  на  отпадъци  и  Директива  2002/96/ЕО  относно  отпадъци  от 
електрическо  и  електронно  оборудване  -  ЗА  ПЕРИОДА  2004—2006  г.  - 
COM(2009)633 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ ЗЕЛЕНА  КНИГА  относно  събирането  на  доказателства  по  наказателноправни 

въпроси от една държава-членка по искане на друга и гарантирането на тяхната 
допустимост - COM(2009)624 Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  Глобален  мониторинг  на  околната  среда  и  сигурността  (ГМОСС): 
предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент - 
COM(2009)589 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Съставни  елементи  на  едно  ново  партньорство  между  ЕС  и 
отвъдморските страни и територии (ОСТ) - COM(2009)623 Досие на документа

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

към осъществяване на своята европейска перспектива - COM(2009)534 Досие на 
документа

Статистика
Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 
[…] относно статистиката на отпадъците - COM(2009)535 Досие на документа

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

SAFA НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - COM(2009)627 Досие на документа
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

общите  правила  за  разпределяне  на  слотовете  на  летищата  в  Общността  - 
COM(2009)634 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО  НА  ДИРЕКТИВА  2000/53/EC  ОТНОСНО  ИЗЛЕЗЛИТЕ  ОТ  УПОТРЕБА 
ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  -  ЗА  ПЕРИОДА  2005—2008  г.  -  COM(2009)635 Досие  на 
документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

24.11.2009 г. L 308

РЕГЛАМЕНТИ
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 Регламент  (ЕО)  №  1123/2009  на  Комисията  от  23  ноември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО) № 1124/2009 на Комисията от 20 ноември 2009 година за забрана 
на риболова на селдова акула във водите на ЕО и в международни води от зони I, 
II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XII  и XIV от  страна на съдове  под флага  на 
Обединеното кралство.

 Регламент  (ЕО)  №  1125/2009  на  Комисията  от  23  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 
659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на 
член  93  от  Договора  за  създаване  на  Европейската  общност  във  връзка  с 
приложение I, част III.2, част III.3 и част III.7 от него.

 Регламент  (ЕО)  №  1126/2009  на  Комисията  от  23  ноември  2009  година  за 
откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои селскостопански 
продукти с произход от Швейцария и за отмяна на Регламент (ЕО) № 933/2002.

 Регламент  (ЕО)  №  1127/2009  на  Комисията  от  23  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1090/2009 за  определяне  на  вносните  мита  в 
сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2009 година. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/141/ЕО на Комисията от 23 ноември 2009 година за изменение на 

приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura  sp.,  Ricinus 
communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. 

24.11.2009 г. L 309 

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1107/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  21 

октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за  растителна 
защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

 Регламент  (ЕО)  №  1108/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  21 
октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на 
летищата,  управлението  на  въздушното  движение  и  аеронавигационното 
обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 

2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди.

25.11.2009 г. L 310

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1128/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за отмяна на 

някои остарели актове на Съвета в областта на общата селскостопанска политика.
 Регламент  (ЕО)  №  1129/2009  на  Комисията  от  24  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО) № 1130/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 година относно 
определяне  на  общи  подробни  правила  за  проверка  на  употребата  и/или 
местоназначението на продукти от интервенция.

Народно събрание
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 Регламент (ЕО) № 1131/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Moutarde de Bourgogne (ЗГУ).

 Регламент (ЕО) № 1132/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Marroni del Monfenera (ЗГУ).

 Регламент  (ЕО)  №  1133/2009  на  Комисията  от  24  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1090/2009 за  определяне  на  вносните  мита  в 
сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2009 година. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/127/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  21  октомври 

2009 година за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за 
прилагане на пестициди.

 Директива  2009/133/ЕО на Съвета от  19  октомври  2009  година относно общата 
система  за  данъчно  облагане,  приложима  спрямо  сливанията,  разделянията, 
отделянията,  прехвърлянията на  активи и замените  на акции по  отношение на 
дружества от различни държави-членки,  както и при прехвърлянето на седалище 
на SE или SCE в друга държава-членка.

26.11.2009 г. L 311

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1134/2009  на  Комисията  от  25  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО) № 1135/2009 на Комисията от 25 ноември 2009 година за налагане 
на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или 
изпратени от Китай и за отмяна на Решение 2008/798/ЕО на Комисията.

 Регламент  (ЕО)  №  1136/2009  на  Комисията  от  25  ноември  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  стандарт  за 
финансово отчитане (МСФО).

 Регламент (ЕО) № 1137/2009 на Комисията от 25 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Insalata di Lusia (ЗГУ).

 Регламент  (ЕО)  №  1138/2009  на  Комисията  от  25  ноември  2009  година  за 
одобрение на промени, които не са незначителни, в спецификацията на название, 
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания — Bitto (ЗНП). 

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 13 май 2009 година относно мерките C 20/07 (ex NN 

31/07), приведени в действие от Испания в полза на Pickman.

27.11.2009 г. L 312

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1139/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за отмяна на 

някои остарели актове на Съвета.
 Регламент (ЕО) № 1140/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за изменение 

на  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  за  установяване  на  обща  организация  на 
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селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски 
продукти (Общ регламент за ООП).

 Регламент  (ЕО)  №  1141/2009  на  Комисията  от  26  ноември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕО)  №  1142/2009  на  Комисията  от  26  ноември  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 разяснение 17 на Комитета за 
разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО).

 Регламент  (ЕО)  №  1143/2009  на  Комисията  от  26  ноември  2009  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания — Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ЗНП).

 Регламент  (ЕО)  №  1144/2009  на  Комисията  от  26  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на 
въздушните  превозвачи,  предмет  на  оперативна  забрана  в  границите  на 
Общността. 

 Регламент (ЕО) № 1145/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за забрана 
на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води извън 
суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони V, VI, VII, VIII  и IX от 
страна на съдове под флага на Испания.

 Регламент  (ЕО)  №  1146/2009  на Комисията от  26  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.

 Регламент  (ЕО)  №  1147/2009  на  Комисията  от  26  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)  №  1148/2009  на Комисията от  26  ноември  2009  година относно 
подадените  оферти  за  внос  на  царевица  в  рамките  на  тръжната  процедура, 
посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година за предоставяне 

на  някои  дерогации  относно  признаването  на  зеленчукови  местни  видове  и 
сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са 
застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност 
за  производството  на  търговски  култури,  но  развивани  с  цел  отглеждане  при 
специални условия,  както и относно търговията със семена от посочените местни 
видове и сортове.

 Директива 2009/146/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година за поправка на 
Директива  2008/125/ЕО за изменение на Директива  91/414/ЕИО на Съвета с цел 
включване  на  алуминиев  фосфид,  калциев  фосфид,  магнезиев  фосфид, 
цимоксанил,  додеморф,  метилов  естер  на  2,5- дихлорбензоена  киселина, 
метамитрон, сулкотрион, тебуконазол и триадименол като активни вещества.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 25 ноември 2009 година за въвеждане на въпросник за 

докладите  на  държавите-членки  за  изпълнението  на  Директива  2006/66/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от 
батерии и акумулатори.  
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 Решение  на  Комисията  от  26 ноември  2009  година  относно  преходни  мерки 
съгласно  регламенти  (ЕО)  №  852/2004  и  (ЕО)  №  853/2004  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  преработката  на  несъответстващо  на 
изискванията сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в Румъния 
и структурните изисквания към такива предприятия.

 Решение на Комисията от 26 ноември 2009 година за упълномощаване на Франция 
да  сключи  споразумение  със  Сен  Пиер  и  Микелон,  Майот,  Нова  Каледония, 
Френска Полинезия и Уолис и Футуна за третиране на паричните преводи между 
Франция  и  всяка  една  от  тези  територии  като  парични  преводи  в  рамките  на 
Франция съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета.

28.11.2009 г. L   313  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1149/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1150/2009  на  Комисията  от  10  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1564/2005  по  отношение  на  стандартните 
формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на 
Съвета.

 Регламент (ЕО) № 1151/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за налагане 
на специални условия по отношение на вноса на слънчогледово масло с произход 
или в пратки от  Украйна поради риск от замърсяване  с минерално масло и за 
отмяна на Решение 2008/433/ЕО.

 Регламент (ЕО) № 1152/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за налагане 
на  специални  условия  за  вноса  на  определени  храни,  внасяни  от  някои  трети 
страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и 
за отмяна на Решение 2006/504/ЕО.

 Регламент  (ЕО)  №  1153/2009  на  Комисията  от  24  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1384/2007  за  установяване  на  правилата  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление 
на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето 
месо с произход от Израел и за дерогация от посочения регламент. 

 Регламент  (ЕО)  №  1154/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на тарифните 
квоти  на  Общността  за  някои  селскостопански  и  преработени  селскостопански 
продукти с произход от Израел.

 Регламент (ЕО) № 1155/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna.

 Регламент  (ЕО)  №  1156/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1266/2007  по  отношение  на  условията  за 
освобождаване на някои животни от видове, възприемчиви към болестта син език, 
от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета.

 Регламент  (ЕО)  №  1157/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 
дерогация от регламенти  (ЕО)  №  2402/96, (ЕО)  №  2058/96, (ЕО)  №  2305/2003, 
(ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) 
№  1002/2007,  (ЕО)  №  27/2008, (ЕО)  №  1067/2008  и  (ЕО)  №  828/2009  по 
отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос 
през  2010  г.  в  рамките  на  тарифните  квоти  за  сладки  картофи,  нишесте  от 
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маниока,  зърнени  култури,  ориз,  захар  и  маслиново  масло  и  за  дерогация  от 
регламенти  (ЕО)  №  382/2008,  (ЕО)  №  1518/2003,  (ЕО)  №  596/2004  и  (ЕО) № 
633/2004 по отношение на датите за издаване на лицензии за износ през 2010 г. в 
сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/149/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на 

Директива  2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите 
при произшествие.

 Директива 2009/150/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на 
Директива  98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на 
флокумафен като активно вещество в приложение I към нея.

 Директива 2009/151/ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на 
Директива  98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на 
толилфлуанид като активно вещество в приложение I към нея.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  20 октомври  2009  година  относно  подписването  и 

сключването  на  Споразумение  под  формата  на  размяна  на  писма  между 
Европейската  общност  и  Държавата  Израел  относно  взаимни  мерки  за 
либерализация  по  отношение  на  селскостопански  продукти,  преработени 
селскостопански продукти, риба и риболовни продукти, за замяна на Протоколи № 
1  и  №  2  и  техните  приложения  и  за  изменения  в  Евро-средиземноморското 
споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-
членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна.

 Решение на Комисията от  27 ноември 2009 година за  приемане на решение за 
финансирането през 2010 г. на мерки за комуникация, проучвания и оценки, и за 
прякото  отпускане  на  безвъзмездни  средства  на  OIE  на  основание  член  168, 
параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. ноември 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.
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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

                                                                                                                        Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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