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Тема на седмицата

ЕС стартира "Младежта в движение"

Инициатива  на  ЕС,  целяща  укрепване  на 
образователните  системи,  насърчаване  на  мобилността  на 
учащите и борба с безработицата сред младите хора.

Целта  е  младите  хора  да  бъдат  поставени  в  центъра  на  образователната 
мобилност, като се гарантира, че те получават знанията, уменията и опита, които са им 
необходими, за да започнат работа за пръв път.

"Младежта в движение" е един от седемте водещи проекта в "Европа 2020 " 
-  новия  план  на  ЕС  за  стимулиране  на  икономическия  растеж  и  заетостта,  целящ 
постигане на 75 % заетост до края на десетилетието.

"Искаме да намалим броя на преждевременно напусналите училище и да увеличим 
дела на младите хора във висшето образование, така че те да могат да достигнат пълния 
си потенциал", каза комисарят по образование Андрула Василиу.

Подходящото образование ще помогне за подобряване на перспективите за заетост 
на излизащите на трудовия пазар. В момента 5 млн. млади европейци си търсят работа.

Програмата включва 28 мерки, сред които насърчаване на неформалното обучение 
и предприемачеството и повишаване на осведомеността за възможностите за обучение в 
чужбина.  Тя  ще  повиши  и  привлекателността  на  европейското  образование,  като 
популяризира няколко университета от световна класа.

Механизъм за  микрофинансиране ще подпомага създаването на предприятия от 
млади предприемачи.

В  рамките  на  стратегията  ЕС насърчава  страните  членки да  въведат  "схеми за 
даване на гаранции на младите хора". Схемите ще гарантират, че на младите хора ще се 
предлага  работа,  по-нататъшно  обучение  или  стаж  в  рамките  на  шест  месеца  след 
завършване на училище.

Ще има и  специален уебсайт  "Младежта в  движение" за  интересуващите се  от 
обучение или стаж в чужбина, както и нов европейски паспорт за уменията, който ще се 
използва  в  целия  ЕС.  Комисар  Василиу  участва  в  онлайн  дебат за  "Младежта  в 
движение". 

Генерална дирекция "Образование и култура" 

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 21 септмеври 2010 година парламентарна делегация от Националното събрание 
на Френската република, водена от председателя на Групата за приятелство България – 
Франция Жерминал Пейро, бe на посещение в България.

Годишна работна програма 

Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2009 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

3

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3446
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2010&lng=bg
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf


Седмичен бюлетин Брой 31 
27 септември 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 16 септември 2010 г.  Комисията по земеделието и горите  разгледа и прие на 
второ   четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  прилагане  на 
Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 002-
01-64, внесен от Министерски съвет на 13.07.2010 г. 

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите 
организации  на  пазарите  на  земеделски  продукти  на  Европейския  съюз  се  въвеждат 
изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година, относно 
биологичното  производство  и  етикетирането  на  биологични  продукти  и  за  отмяна  на 
Регламент (ЕО) № 2092/91, както и част от изискванията на:

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година, относно закрилата 
на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни; 
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година, относно селскостопански и 
хранителни продукти с традиционно специфичен характер;

Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  на  Съвета  от  22 октомври  2007  година  за 
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични 
разпоредби за някои земеделски продукти; 

Регламент  (ЕО)  №  1580/2007  на  Комисията  от  21  декември  2007  година  за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и 
(ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците; 

Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията от 30 март 2004 година за определяне 
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно 
въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти;

На 16 септември 2010,  Комисията  по правни въпроси  обсъди и  прие на първо 
четене законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 
002-01-68,  внесен  от  Министерски  съвет  на  16.07.2010  г.  Законопроектът  предвижда 
мерки, свързани с прилагането на Регламент  (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 
2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 
съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. 

Новини от България свързани с ЕС

ОЛАФ:  Необходими  са  законови  мерки  успешно  да  се  възпират  измами  и 
корупция в България

Ефективността  на  съдебната  система  в  България  остава  проблем",  обяви 
генералният директор на Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ - Никълъс 
Айлет.  По време на среща с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан 
Цветанов той е изразил задоволство от подобреното сътрудничество с българските власти 
напоследък, но е поставил въпроса за необходимостта от подобряване на работата на 
администрацията у нас, за да има повече резултати от борбата с измамите и корупцията.

Народно събрание
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Специално пред БНР Айлет коментира: "За да се предпазят финансовите интереси 
на Европейския съюз от измами и корупция са необходими организационни и законови 
мерки, които да дадат възможност на администрацията и съдебните органи в България 
успешно да възпират, предотвратяват, разследват и наказват всички случай на измами и 
корупция".

Той  настоява  за  подобряване  на  ефективността  й,  съдебната  система  да  е 
независима, но и да върши работата си. По думите му, когато има администрация, която 
функционира добре, при по-високи стандарти и по-добра координация между отделните й 
звена и структури, измамите и корупцията намаляват.

Генералният директор на ОЛАФ каза още, че е много доволен от постигнатия в 
последно време сериозен напредък в сътрудничеството с българските власти - двамата с 
министър Цветан Цветанов са се разбрали да продължат да работят в тази посока. 

„Заключението, което аз правя от това, е че ОЛАФ и българските власти работят 
много добре заедно. Бих бил много по-притеснен, ако нямахме разследвания в България."

Източник: europa.bg

Договор от Лисабон 

На  24  септември  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове, съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъдиха и 
приеха Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Протокола относно 
преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за 
функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия.

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Членовете  на  ЕП  подкрепят  „европейско  обществено 
пространство” за комуникация

Как  могат  новите  комуникационни  технологии  да 
помогнат  за  оживяване  на  разискванията  по  европейски 
въпроси?  Каква роля могат да играят обществените медии по 
отношение на младите гласоподаватели? Това са само някои от 
въпросите, повдигнати в резолюция относно журналистиката и 

Народно събрание
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новите медии, приета от Парламента на 7 септември 2010г. Главната цел е да се намерят 
начини  европейските  граждани  да  бъдат  по-активни  участници  в  разискванията  по 
европейски въпроси. За повече информация натиснете ТУК.

„Зелени“  работни  места:  могат  ли  те  да  отговорят  на 
очакванията

От „зелените“ работни места се очаква да изпълнят много неща 
–  да  изчистят  околната  среда,  да  се  преборят  с  изменението  на 
климата,  да  осигурят  устойчив  растеж,  да  засилят 
конкурентоспособността  и  да  намалят  безработицата  –  но  какво  се 
разбира  под  „зелени“  работни  места?  На  7  септември 2010г. 
Парламентът прие доклад за тях и неговият автор Elisabeth Schroedter 
обяснява защо те са толкова важни за една „вечно зелена“ икономика. 

За повече информация натиснете ТУК.

Критичен поглед към нелоялната реклама

Колко  пъти  сте  ставали  жертва  на  нелоялна  търговска 
реклама – купували сте нещо, което за „последен“ ден е на тази 
цена,  „печелили“  сте  награда  при  определена  покупка,  която 
обаче никога не сте получили, купували сте „лечебни“ средства 
с нулев ефект? Комисията по вътрешния пазар на Парламента на 
13 септември 2010г. разгледа въпроса с нелоялната рекламна 

практика в търговията. За повече информация натиснете ТУК.

„Няма  половин  свобода”:  Бузек  настоява  за 
освобождаването на всички политически затворници в 
Куба

„Европейският  парламент  отново  призовава  за 
незабавното  и  безусловно  освобождаване  на  всички 
политически затворници в Куба,” заяви на 14 септември 2010г. 

председателят на ЕП Йежи Бузек след среща с четирима бивши политически затворници 
от  Куба.  „Няма  половин  свобода.  Свободата  не  може  да  се  дава  на  малки  порции. 
Гражданите  на  Куба  трябва  да  се  ползват  от  основните  права  на  човека,  свободи  и 
солидарност  в  собствената  си  страна,  а  не  в  изгнание.”,  казва  Бузек.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

Народно събрание
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Затоплянето в Арктика носи нови възможности и заплахи

Европейският  парламент  бе  домакин  на  9-тата 
Конференция на парламентаристите от арктическия регион на 13-
15 септември 2010г. в Брюксел. Дневният ред съдържаше ключови 
въпроси  като  устойчивото  управление  на  ресурсите, 
сътрудничеството  в  сферата  на  образованието  и  научните 
изследвания  и  лятното  топене  на  ледовете.  Със  стапянето  на 
ледената  шапка  много  туроператори  предлагат  круизи  до 
безплодните земи на айсбергите и полярните мечки, но малко от 

тези плавателни съдове са пригодени за арктически пътувания. За повече информация 
натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Развитие чрез търговия

След като търговските споразумения с групата на 
страните  от  Африка,  Карибите  и  Тихоокеанския басейн 
(АКТБ)  бяха  отхвърлени  от  Световната  търговска 
организация  (СТО),  ЕС  започна  да  договаря  нови 
спогодби  с  партньорите  от  АКТБ.На  заседанието  на 
Съвета  по  външни  работи  от  10  септември  2010г. 
министрите  направиха  равносметка  на  положението  и 
обсъдиха  начините  за  съживяване  на  процеса  на 

преговори,  който  продължава  вече  няколко години.  За  повече  информация  натиснете 
ТУК.

Нов импулс за външните отношения на ЕС

В бъдеще държавните и правителствените ръководители 
на  ЕС  ще  провеждат  редовни  дискусии  относно  външната 
политика на Съюза с цел подобряване на нейната ефективност. 
На заседанието на Европейския съвет от 16 септември 2010г. в 
Брюксел  ръководителите  обсъдиха  стратегиите  на  ЕС  в  един 
бързо променящ се свят и, по-специално, преди важни срещи на 
високо  равнище с основни партньори.  В техните  дискусии  се 
включиха  министрите  на  външните  работи. За  повече 
информация натиснете ТУК.
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Източник:Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

След  Испания  Белгия  пое  ротационното  председателство  на 
Европейския съюз от 1 юли 2010г. и представи амбициозна програма 
за второто шестмесечие на 2010 г.

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата  на  "триото  на  председателствата" ,  съставено  от 

Белгия, Испания и Унгария. Белгия ще се стреми преди всичко да гарантира прилагането 
на  договора  от  Лисабон,  влязъл  в  сила  през  декември  2009г.,  който  улеснява 
процедурата за вземане на решения в Европейския съюз.

По  време  на  испанското  председателство  спадът  на  еврото  и  влошаването  на 
публичните дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа.  Новото председателство 
желае да възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на 
Белгия е  предвидено  и  създаването  на  нова  европейска  структура  за  контрол  на 
финансовите пазари.

Интернет-страница на белгийското председателство 

Новини от Европейската комисия

Европейски ден на езиците 2010 - езици за бизнес

Езиците  са  от  полза  за  бизнеса.  Това  е  основното 
послание на тазгодишния ден на езиците - 26 септември 2010 
година. Служителите с добри езикови умения са ценен актив за 
работодателите  -  те  улесняват  продажбите  в  други  страни.  А 
търсещите работа, знаещи чужд език, имат по-добри перспективи 

да си намерят такава. За повече информация натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Дългият  път  към  равенството  между  половете  - 
следващата стъпка напред

Въпреки напредъка по отношение на равенството през 
последните години, в ЕС жените все още получават средно с 18 
% по-малко от мъжете.  Те също така заемат много по-малък 
брой ръководни позиции, а вероятността да станат жертви на 
домашно насилие е  много  по-голяма. За  повече  информация 

натиснете ТУК.

ЕС ще насърчи достъпа до високоскоростни мрежи

В съвременното информационно общество, достъпът до 
високоскоростен  интернет  е  задължително  условие  за 
създаването на работни места и постигането на просперитет. В 
своята  Програма  за  развитие  на  цифровите  технологии  в 
Европа  ЕС  пое  ангажимент  да  гарантира  достъпа  до 
основни  широколентови  мрежи  на  всички 

европейски граждани до 2013 г. и до бързи и свръхбързи мрежи до 2020 г. За повече 
информация натиснете ТУК.

На път към по-добър живот

Освен  че  е  основният  виновник  за  шума, 
замърсяването и задръстванията в градовете, автомобилното 
движение  вреди  на  качеството  на  живота  и  на  здравето. 
Замърсяването на въздуха влошава болестите на дихателните 
пътища,  а  уседналият  живот  повишава  риска  от 
сърдечносъдови болести и затлъстяване. Нека прибавим към 

сметката и 127 000 души, загиващи всяка година по пътищата на Европа. За повече 
информация натиснете ТУК.

Търговия с финансови продукти - нови правила за по-
безопасни пазари

Предложените  промени  в  правилата  на  ЕС  ще 
направят  търговията  с  извънборсови  деривати  и  късите 
продажби по-безопасни и по-прозрачни.

Реформите са част от серия от мерки, предприети от 
Комисията  с  цел създаване  на по-хармонична и стабилна 

финансова  система  в  ЕС  след  глобалната  икономическа  криза. повече  информация 
натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Източник:Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Наградата „LUX” във Венеция

По време на специално организирано събитие,  проведено в периода 
10-11 септември 2010г. във Венеция, бяха прожектирани преминалите 
предварителния подбор филми от  конкурса за тазгодишната награда 
„LUX”.  На  филмовия  фестивал  бяха  поканени  27  млади  европейски 
кинолюбители от 27-те държави-членки на ЕС, за да гледат филми и да 

разговарят с режисьори и водещи фигури. Целта на тази европейска инициатива е да се 
насърчи  диалогът  и  да  се  популяризират  филми  сред  младите  хора.  За  повече 
информация натиснете ТУК. 

Източник:Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 13.09.-26.09.2010 г.

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО 

относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на 
продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна 
ставка - COM(2010)331 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на регионалната Конвенция 
за  паневросредиземноморските  преференциални  правила  за  произход  - 
COM(2010)168 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

германския алкохолен монопол - COM(2010)337 Досие на документа

Информационно общество
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  ДОКЛАД  ЗА  НАПРЕДЪКА  НА  ЕДИННИЯ  ЕВРОПЕЙСКИ  ПАЗАР  НА 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (15-ТИ ДОКЛАД) - COM(2010)253 
Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетостта 

на държавите-членки - част II на Интегрирани насоки Европа 2020 - COM(2010)193 
Досие на документа

Образование и култура
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА - Отключване на потенциала на културните и творческите 

индустрии - COM(2010)183 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  № .../...  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И  НА 

СЪВЕТА  за  изпълнението  на  член  10  от  Протокола  на  ООН  за  огнестрелните 
оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа, за внос и за 
транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси 
– COM(2010)273 Досие на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването  на  Споразумението 
между  Европейския  съюз  и  Грузия  за  улесняване  на  издаването  на  визи  - 
COM(2010)198 Досие на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването  на  Споразумението 
между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица - 
COM(2010)200 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 - План за действие на ЕС от дванадесет точки в подкрепа на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) –  Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  доброволно 
споразумение  за  партньорство  между  Европейския  съюз  и  Република  Конго 
относно прилагане  на законодателството  в  областта  на  горите,  управлението  и 
търговията  с  дървен  материал  и  изделия  от  дървен  материал,  внасяни  в 
Европейския съюз (FLEGT) - COM(2010)118 Досие на документа

Транспорт
⇒ Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки  на  Европейския  съюз,  заседаващи  в  Съвета  относно 
сключването  на  Евро-средиземноморското  споразумение  в  областта  на 
въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една 
страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна - COM(2010)332 Досие 
на документа

⇒ Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за сключването на 
Споразумението  за  общо  авиационно  пространство  между  Европейския  съюз  и 
неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и  Грузия,  от  друга  страна  - 
COM(2010)339 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 

Народно събрание
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г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто  финансово  управление  (заявление  EGF/2009/012  IE/Waterford  Crystal, 
Ирландия) – COM(2010)196 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Социалната и икономическата интеграция на ромите - COM(2010)133 
Досие на документа

Търговия
⇒ СЕДМИ  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

ПРЕГЛЕД  НА  ДЕЙСТВИЯТА  ЗА  ТЪРГОВСКА  ЗАЩИТА  НА  ТРЕТИ  ДЪРЖАВИ  СРЕЩУ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  (СТАТИСТИЧЕСКИТЕ  ДАННИ  ОБХВАЩАТ  ПЕРИОДА  ДО  31 
ДЕКЕМВРИ 2009 г., НО КОМЕНТАРЪТ ПО СЛУЧАИТЕ И ТЕКСТЪТ СА АКТУАЛИЗИРАНИ 
КЪМ МАРТ 2010 г.) - COM(2010)334 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

11.09.2010 L240
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  799/2010  на  Комисията  от  10  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 800/2010 на Комисията от 10 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/484/ЕС  на Съвета  от  7  септември  2010 година за  изменение  на 

Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки 
по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska.

 Решение  2010/485/ЕС на  Комисията  от  1  септември  2010  година  относно 
адекватността на компетентните органи на Австралия и Съединените американски 
щати съгласно Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

14.09.2010 L241
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  801/2010  на  Комисията  от  13  септември  2010  година  за 
прилагане  на  член  10,  параграф  3  от  Директива  2009/16/ЕО  на  Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на критериите за държавата на знамето. 

 Регламент  (ЕС)  №  802/2010  на  Комисията  от  13  септември  2010  година  за 
прилагане  на  член  10,  параграф  3  и  член  27  от  Директива  2009/16/ЕО  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  показателите  на 
дружеството. 

 Регламент  (ЕС)  №  803/2010  на  Комисията  от  13  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 
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 Регламент (ЕС) № 804/2010 на Комисията от 13 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна годинa.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/486/ЕС  на Съвета  от  7  септември  2010 година за  изменение  на 

Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване 
на  фискалния  надзор  и  за  предизвестие  за  Гърция  за  предприемане  на 
преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит.

15.09.2010 L242
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 805/2010 на Съвета от 13 септември 2010 година 
за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски 
за гладене с произход от Китайската народна република, произведени от  Foshan 
Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan.

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 806/2010 на Съвета от 13 септември 2010 година 
за изменение на регламенти (ЕО) № 1292/2007 и (ЕО) № 367/2006 по отношение 
освобождаването на един износител от Израел на фолио от полиетилен терефталат 
(РЕТ)  с  произход  от  Индия  от  наложените  с  посочените  регламенти  мерки  и 
прекратяване регистрацията на вноса от този износител.

 Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 година относно 
установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни 
складове в полза на най- нуждаещите се лица в Съюза.

 Регламент  (ЕС)  №  808/2010  на  Комисията  от  14  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 809/2010 на Комисията от 14 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

16.09.2010 L243
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  810/2010  на  Комисията  от  15  септември  2010  година  за 
изменение на Регламент (EC) № 206/2010 за установяване на списъци на трети 
страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския 
съюз  на  някои  животни  и  прясно  месо  и  за  определяне  на  изискванията  за 
ветеринарното сертифициране. 

 Регламент  (ЕС)  №  811/2010  на  Комисията  от  15  септември  2010  година  за 
подлагане вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от 
Китайската народна република на регистрация в съответствие с член 24, параграф 
5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран 
внос от държави, които не са членки на Европейската общност.

 Регламент (ЕС) № 812/2010 на комисията от 15 септември 2010 година за налагане 
на временно антидъмпингово  мито  върху  вноса на някои продукти от  стъклено 
влакно с непрекъсната нишка с произход от Китайската народна република. 

 Регламент  (ЕС)  №  813/2010  на  Комисията  от  15  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 
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 Регламент (ЕС) № 814/2010 на Комисията от 15 септември 2010 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
септември 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 815/2010 на Комисията от 15 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

17.09.2010 L245
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  816/2010  на  Комисията  от  16  септември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на 
допълнителните мита за домати.

 Регламент (ЕС) № 817/2010 на Комисията от 16 септември 2010 година относно 
определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета по отношение на изискванията за предоставяне на възстановявания при 
износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат 
добитък по време на транспорт.

 Регламент  (ЕС)  №  818/2010  на  Комисията  от  16  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 819/2010 на Комисията от 16 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент  (ЕC)  №  820/2010  на  Комисията  от  16  септември  2010  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на сорго в рамките на 
тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕC) № 464/2010.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/559/ЕС  на  Съвета  от  13  септември  2010  година  относно 

стартирането на автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните 
средства във Финландия.

 Решение 2010/560/ЕС на Комисията от 16 септември 2010 година за изменение на 
решения 2008/603/ЕО, 2008/691/ЕО и 2008/751/ЕО във връзка с удължаване на 
временните дерогации от правилата за произход, определени в приложение II към 
Регламент  (ЕО)  № 1528/2007  на  Съвета,  за  да  се  вземе  предвид  специалната 
ситуация в Мавриций, Сейшелските острови и Мадагаскар по отношение на рибата 
тон и филето от риба тон.

18.09.2010 L246
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  821/2010  на  Комисията  от  17  септември  2010  година  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
относно статистическите данни на Общността за информационното общество.

 Регламент  (ЕС)  №  822/2010  на  Комисията  от  17  септември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 198/2006  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 
1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана 
с професионалното обучение в предприятията, във връзка с данните, които трябва 
да бъдат събирани,  и с изискванията за изготвянето на извадките,  точността и 
качеството.

 Регламент  (ЕС)  №  823/2010  на  Комисията  от  17  септември  2010  година  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
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относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и 
обучението през целия живот, във връзка със статистическата информация относно 
участието на възрастните лица в обучение през целия живот.

 Регламент  (ЕС)  №  824/2010  на  Комисията  от  17  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

21.09.20110 L247
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  825/2010  на  Комисията  от  20  септември  2010  година  за 
определяне  на  формата  и  съдържанието  на  счетоводната  информация,  която 
следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки 
на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането.

 Регламент  (ЕС)  №  826/2010  на  Комисията  от  20  септември  2010  година  за 
дерогация  от  Регламент  (ЕС)  № 1272/2009  по  отношение  на  продажбата  чрез 
тръжна процедура на масло и на обезмаслено мляко на прах.

 Регламент  (ЕС)  №  827/2010  на  Комисията  от  20  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕC) № 828/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  септември  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота  за 
висококачествено  говеждо  месо,  управлявана  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
620/2009.

 Регламент (ЕС) № 829/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец септември 2010 г.  в рамките на тарифните квоти,  открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 830/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на септември 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния 
албумин.

 Регламент (ЕС) № 831/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на септември 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно 
Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/561/ЕС на  Комисията  от  25  май  2010  година  относно 

нотифицираните от Дания национални разпоредби относно добавянето на нитрити 
в някои месни продукти.

22.09.2010 L248
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  832/2010  на  Комисията  от  17  септември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1828/2006  за  определяне  на  правила  за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд  и  Кохезионния  фонд  и  на  Регламент  (ЕО)  № 1080/2006  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.

 Регламент (ЕС, Евратом) № 833/2010 на Комисията от 21 септември 2010 година за 
прилагане  на  Регламент  (ЕС,  Евратом)  №  617/2010  на  Съвета  относно 
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съобщаването  на  Комисията  на  инвестиционни  проекти  за  енергийна 
инфраструктура в Европейския съюз.

 Регламент  (ЕС)  №  834/2010  на  Комисията  от  21  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/565/ОВППС на Съвета от 21 септември 2010 година относно мисията 

на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата 
в сектора за сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго).

23.09.2010 L249
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  835/2010  на  Комисията  от  22  септември  2010  година  за 
изменение за сто тридесети и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за 
налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени 
физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда 
и талибаните.

 Регламент  (ЕС)  №  836/2010  на  Комисията  от  22  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

24.09.2010 L250
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  837/2010  на  Комисията  от  23  септември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на 
някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР.

 Регламент  (ЕС)  №  838/2010  на  Комисията  от  23  септември  2010  година  за 
определяне на указания относно механизма за компенсиране между операторите 
на  преносни мрежи и  на  общ регулаторен подход по отношение на таксите за 
пренос.

 Регламент  (ЕС)  №  839/2010  на  Комисията  от  23  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  840/2010  на  Комисията  от  23  септември  2010  година  за 
определяне на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо.

 Регламент (ЕС) № 841/2010 на Комисията от 23 септември 2010 година относно 
определяне на възстановяванията при износ на птиче месо.

 Регламент (ЕС) № 842/2010 на Комисията от 23 септември 2010 година относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

 Регламент (ЕС) № 843/2010 на Комисията от 23 септември 2010 година относно 
определянето на минималната продажна цена на обезмаслено мляко на прах за 7-
ата индивидуална покана за търг  в рамките на тръжната процедура,  открита с 
Регламент (ЕС) № 447/2010.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/569/ЕС на Комисията от  23 юни 2010 година относно данъчните 

помощи,  предоставени  от  Франция  на  Фонда  за  предотвратяване  на 
непредвидените  рискове  в  сектор  риболов  и  на  риболовните  предприятия 
(държавна помощ C 24/08 (ex NN 38/07).
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ за август 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569

Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година.
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570

Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571

Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572

Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места 
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573

Издание  относно Доклада  на  Съвместните  Изследователски  Центрове  в  ЕС  за 
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574

Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в 
Балтийските райони
European  Economy  -  Cross-country  study:  Economic  policy  challenges  in  the  Baltics 
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575

Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577
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Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578

10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581

Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582

Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583

Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584

Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585

Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586

Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588

Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590
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