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Тема на седмицата

27 + Перспективи за разширяването 
на ЕС 

Коя  държава  ще  бъде  следващата,  която  ще  се 
присъедини към ЕС?  Кандидатът с най-големи шансове е 
Хърватия. Очаква се преговорите за присъединяване със 
Загреб  да  приключат  през  първата  половина  на  2011 
година, както посочи пред евродепутатите еврокомисарят 
по разширяването Stefan Füle. Той бе в ЕП на 9 ноември 

2010г., след публикуване на доклада на Еврокомисията по разширяването.
Четири държави бяха одобрени за официални кандидати. Последната е Исландия, 

която започна преговори за присъединяване през тази година.
Хърватия: Първа в списъка

Хърватия  се  очаква  да  бъде  първата,  която  ще  се  присъедини  към  ЕС  след 
последното  разширяване  на  Съюза  с  Румъния  и  България  през  2007  година.  Според 
Stefan Füle "теоретично възможната дата" за завършване на преговорите със Загреб е 
първата половина на 2011 година. След това започва процесът на ратификация,   който 
може  да  продължи  една  или  две  години.  "Последната  фаза  понякога  е  най-трудна", 
добави комисарят.

Hannes Swoboda (С&  Д,  Австрия),  докладчик  на  ЕП  за  Хърватия  е  оптимист: 
"Хърватия може да завърши преговорите по време на следващото председателство на 
ЕС." Въпреки това, някои от по-критично настроените  депутатите казват, че ЕС не трябва 
да споменава конкретна дата. "В противен случай може да бъде трудно да възстановим 
доверието," смята Alexander Lambsdorff (АЛДЕ, Германия).

Проблемен  продължава  да  бъде  въпросът  за  сътрудничеството  на  Хърватия  с 
Международния трибунал за бивша Югославия (МНСБЮ). "Остават актуални проблемите с 
достъпа до важни документи. Специалната работна група, създадена от правителството, 
трябва да продължи работата си, за да открие липсващите документите...." се посочва в 
доклада на ЕК.
Исландия: Ще се разпростре ли ЕС до Арктика?

Исландия  започна  преговори  за  членство  в  ЕС  през  юли  2010  година.  "Ако 
Исландия стане член, ЕС ще се сдобие с една от най-старите демокрации на континента с 
добре  функционираща пазарна  икономика",  посочи  докладчикът  за  Исландия,  Cristian 
Dan Preda (EНП, Румъния).

Исландия  има  високи  стандарти  в  социалната  сфера,  образованието  научните 
изследвания,  чрез които тя може да допринесе за постигането на целите на   "Европа 
2020"....Не на последно място, Исландия ще бъде единствената държава от Европейския 
съюз напълно разположена в зона на Арктика, регион, в който ЕС иска да придобива по-
голямо участие", заяви Preda.

Въпреки  че  като  член  на  Европейското  икономическо  пространство,  Исландия 
покрива голяма част от изискванията, на които страните кандидатки трябва да отговарят, 
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тя все още има нужда от напредък в области като селското стопанство, развитието на 
селските райони, рибарството, безопасността на храните и ветеринарната политика.

Preda  смята,   че  сроковете  за  присъединяване  на  Исландия  към  ЕС  до  голяма 
степен зависят от самите исландци.

Бившата Югославска Република Македония  и Турция
ЕК препоръча през 2009 да започнат преговори с Бившата Югославска република 

Македония,  която получи статут на страна-кандидатка през 2005 година. Все още няма 
постигнато разрешение на спора с Гърция по отношение на името на републиката.

Преговорите с Турция се забавиха, при сегашния темп, членството на Турция не е 
реалистично за през следващите няколко години. "Не са много хората, които са доволни 
от настоящите темпове на преговори", заяви комисарят по разширяването Stefan Füle .

Другите пет страни, които отговарят на критериите като потенциални кандидатки 
за ЕС са Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово (независимостта й 
все още не е призната от всички членки на Съюза).

Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Регламентирането на лобистката дейност у нас и опита на страните от ЕС и 
на  САЩ  в  тази  област  обсъждат  народни  представители  на  двудневна 
конференция „Ролите на лобистите”

22 – 23 ноември 2010 г.
Регламентирането на лобистката дейност у нас и опита на страните от ЕС и на САЩ 

в тази област обсъждат народни представители на двудневна конференция „Ролите на 
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лобистите”. Форумът е организиран от Народното събрание и Института за икономическа 
политика,  с  подкрепата  на  посолството  на  САЩ в  България. За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  17  ноември  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс, № 002-01-97, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2010 г. 
Законопроектът привежда националното ни законодателство в съответствие със следните 
актове:

Ø     Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 година за вземане 
предвид присъдите,  постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на 
новообразувани наказателни производства;

Ø     Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година за 
изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма;

Ø     Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно 
борбата  с  определени  форми  и  прояви  на  расизъм  и  ксенофобия  посредством 
наказателното право;

Ø      Директива  2009/123/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  21 
октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от 
кораби и налагане на санкции при нарушения;

Ø     Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 година относно защитата на околната среда чрез наказателно право;

Ø     Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 
2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници).

На 17 ноември 2010 г. Комисията по правни въпроси прие на второ гласуване общ 
проект  (  № 053-03-155/07.10.2010  )  на  приетите  на  първо  четене  Законопроекти  за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс: - № 002-01-68, внесен от 
Министерски  съвет  на  16.07.2010  г.  -  №  054-01-65,  внесен  от  Емил  Радев  и  група 
народни представители на 30.07.2010 г. 

На  17  ноември  2010  г.  депутатите  приеха  на  второ  четене  законопроект  за 
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-86, 
внесен  от  Министерски  съвет  на  01.10.2010  г.  Законопроектът  за  изменение  и 
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност привежда националното ни 
законодателство  в  съответствие  с  директивите,  изменящи  основната  директива 
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, а именно: 
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директиви  2009/162/ЕС,  2009/69/ЕО,  2008/8/ЕО,  2009/132/ЕО,  както  и  с 
юриспруденцията на Съда на Европейския съюз.

На 18 ноември 2010 г.,  Народното събрание прие на първо четене  проекта  за 
Изборен  кодекс.  Законопроектът  е  съобразен  с  Директива  93/109/ЕО на  Съвета  от  6 
декември 1993 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да 
избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, 
пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани, както и с Директива 94/80/ЕО 
на  Съвета  от  19  декември  1994  година  за  определяне  на  условията  и  реда  за 
упражняване  на  правото  да  избират  и  да  бъдат  избирани  в  общински  избори  от 
гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани.
 
 

Новини от България свързани с ЕС

Мартин Шулц: България може да не влезе в Шенген догодина

Лидерът  на  социалистите  в  Европейския  парламент  Мартин  Шулц 
заяви за БНР, че е възможно България и Румъния да не влязат в Шенген 
през следващата 2011г.

Шулц  заяви  още,  че  групата  на  социалистите  все  още  няма 
окончателна позиция за членството на България и Румъния и ще изчака 
техническия доклад на ЕК за изпълнението на критериите за членство в 
Шенген.

"Има две причини за това.  Имаме много проблеми с имигрантите, 
особено ромското  малцинство  ще играе  особена роля във  Франция.  Затова  мисля,  че 
Саркози ще се опита да избегне този дебат преди следващите избори. В Германия пък 
ситуацията е подобна, но не е свързана с ромите, а по-скоро с работниците имигранти.

Така че нека сме честни - ако двете големи държави членки не са съгласни, едва 
ли ще се стигне до гласуване за разширяването на Шенген през 2011 година", каза Шулц.

Въпреки това той изтъкна, че страната ни има шанс за приемане около средата на 
2012г.  -  това  ще  стане,  ако  България  покаже  огромен  напредък  в  борбата  с 
престъпността.  Ако не го направи обаче, опасявам се, че ще чакате много време, каза 
още лидерът на социалистите в ЕП.

Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Прекомерните бюджетни дефицити 

Според председателя на Еврогрупата Jean-Claude Juncker 
ЕС  трябва  да  се  стреми  към  повече  автоматичност  при 
налагането на санкции за високи бюджетни дефицити от това, 
което  бе  предложено  от  европейските  лидери  на  28  и  29 
октомври  2010г.  на  срещата  на  върха  в  Брюксел. 
Люксембургският  премиер  се  срещна  на  8  ноември  2010г.  с 

евродепутати от Комисията по икономически и парични въпроси. За повече информация 
натиснете ТУК.

Форум по въпросите на единния пазар

Редица  възприемат  единния  пазар  като  крайно 
постижение на европейския проект, но това означава също 
така, че предизвикателствата, пред които той е изправен, са 
също  сред  най-значимите.  С  оглед  постигането  на  един 
наистина  единен  пазар,  подобряването  на 
конкурентоспособността и социалната защита са необходими 

още усилия. На 9 ноември 2010г. Парламентът обсъди перспективите със заинтересовани 
страни на изслушване на комисията по вътрешен пазар. За повече информация натиснете 
ТУК.

Управление на онлайн трафика : мрежов неутралитет и 
отворен интернет

Качеството  на  онлайн  трафика,  необходимостта  от 
прозрачност  на условията и реда на неговото управление, 
значението на отворения интернет - това бяха само част от 
темите  засегнати  на  срещата  по  въпросите  на  отворения 
интернет и мрежовия неутралитет, която се проведе на 11 

ноември 2010г. в Европейската Комисия и Европейския Парламент в Брюксел. В нея се 
включиха политици, служители на ЕС, представители на бизнеса и на потребителските 
организации. За повече информация натиснете ТУК.
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Годишен доклад на Центъра на ЕС по наркотиците

Проблемът с наркотиците в Европа става все по-комплексен. 
Това  заяви  директорът  на  Центъра  на  ЕС  по  наркотиците 
(EMCDDA)  Волфганг  Гьотц  пред  евродепутатите  в 
Парламентарната  комисия  по  граждански  свободи, 
парвосъдие  и  вътрешен  ред  на  15  ноември 2010г.  Той 
представи  годишния  доклад  на  Центъра  със  седалище  в 
Лисабон. За повече информация натиснете ТУК.

Бюджетът на ЕС: пътеводител

Бюджетът на ЕС съвсем не е нещо просто, но 
всъщност  никой  бюджет  не  е.  Той  се  съставя  и 
приема всяка година на основата на седемгодишна 
финансова рамка и отразява всяко евро, похарчено 
от ЕС директно или както в повечето случаи, чрез 
държавите-членки. 

Бюджетът  на  ЕС  предоставя  финансовите 
средства,  необходими за  съществуването и функционирането на ЕС в  името на 
благоденствието на неговите граждани. За повече информация натиснете ТУК.

Реформа в Общата селскостопанска политика - представяне на 
идеите на Еврокомисията в ЕП

Общата селскостопанска политика на ЕС трябва да отговаря по-
добре  на  очакванията  на  обществото,  ако  не  иска  да  се  загуби 
доверието  в  нея,  подчерта  европейският  комисар  по  земеделието 
Dacian Cioloş на 18 ноември в ЕП, представяйки предложенията си за 
реформи.  Членовете  на  Комисията  по  земеделие  в  Европейския 
парламент  дадоха  широка  подкрепа  за  целите  на  Комисията  за 
засилване  на  конкурентоспособността  на  европейското  земеделие, 
поставяйки едновременно с това акцент върху неговата устойчивост. За 
повече информация натиснете ТУК.

Как да се борим със сексуалната злоупотреба с деца, с 
детската експлоатация и порнография?

Децата,  които  са  жертва  на  сексуална  злоупотреба, 
страдат  от  последиците  й  цял  живот.  Комисията  по 
граждански  свободи  разгледа  на  15  ноември 2010г. 
възможности  за  увеличаване  на  усилията  на  ЕС  срещу 
сексуалната злоупотреба и експлоатацията на деца и детската 

порнография.  Сред  обсъдените  въпроси  бяха  борбата  със  секс  туризма,  обменът  на 
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информация, за да не се позволи лице, обвинено в такъв вид престъпления, да работи с 
деца и блокирането на уебсайтове,  на които се публикува такъв род съдържание. За 
повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Отварят се вратите пред Западните Балкани

Скоро гражданите на Албания и на Босна и Херцеговина, които 
притежават биометрични паспорти, ще могат да пътуват в Шенгенското 
пространство и да пребивават там в продължение на три месеца без да 
кандидатстват за виза.  Това е резултат от заседанието на Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи от 8 ноември 2010г., по време на което 
министрите  приеха  изменение  на  регламента,  в  който  се  посочват 
третите държави, спрямо които се прилага безвизов режим.

За  да  бъде  отменен  визовият  режим  за  Шенгенското 
пространство  (което  обхваща  всички  държави-членки  на  ЕС  с 

изключение на Обединеното кралство и Ирландия и включва също три държави, които не 
са  членки  на  ЕС  —  Исландия,  Норвегия  и  Швейцария),  двете  балкански  държави 
трябваше да изпълнят редица критерии, съдържащи се в т.н. „пътни карти“, разработени 
от тях съвместно с държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия.

Двете държави, които кандидатстват за безвизов режим на пътуване, трябваше да 
проведат редица важни реформи, като например да повишат капацитета си за борба с 
организираната престъпност и корупцията, да повишат сигурността на паспортите и да 
подобрят  граничния  контрол.  Европейският  съюз,  който  счита  стабилността,  мира  и 
просперитета в Западните Балкани за един от своите първостепенни приоритети, оказа 
подкрепа  за  постигането  на  тези  необходими  промени  и  предостави  съответната 
техническа и финансова помощ.

С  оглед  осигуряване  на  безпрепятствено  осъществяване  на  работата  по 
либерализирането  на  визовия  режим  и  предотвратяване  на  риска  от  евентуални 
злоупотреби с процедурите за убежище, на настоящия етап Комисията на ЕС ще следи 
как Албания и Босна и Херцеговина управляват границите си, сигурността на документите 
си и миграционните потоци между ЕС и своите територии. Комисията ще наблюдава и как 
тези страни прилагат споразуменията с ЕС за обратно приемане.

Либерализирането на визовия режим е част от т.н. „Програма от Солун“, приета 
през 2003 г., която има за цел сближаването на държавите от Западните Балкани с ЕС.
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Нови надзорни органи от януари 2011 година

Министрите на финансите, които заседаваха на 17 ноември 
2010г.  в  рамките  на  Съвета  по  икономически  и  финансови 
въпроси,  приеха  законодателни  актове  за  създаване  на  четири 

европейски органа за финансов надзор, които ще започнат да функционират от януари 
2011  г.  Те  обсъдиха  и  последващите  действия  от  октомврийския  Европейски  съвет  и 
резултатите от неотдавнашната среща на високо равнище на Г-20.

С приетите регламенти се създават Европейски съвет за системен риск, който да 
предупреждава за системни рискове във финансовата система, и три надзорни органа (за 
банковата  дейност,  ценните  книжа  и  осигуряването)  за  пруденциален  надзор  на 
финансовия  сектор  на  микроравнище.Новите  органи  ще  бъдат  част  от  европейската 
система за финансов надзор, която ще включва надзорните органи на държавите членки.

Те  ще  бъдат  със  седалища съответно  в  Лондон,  Париж  и  Франкфурт.Целта  на 
настоящата реформа, която е един от приоритетите на белгийското председателство, е да 
бъдат  преодолени слабостите на световните финансови пазари,  които се проявиха по 
време на сегашната криза.

Що се отнася до последващите действия от Европейския съвет, по-специално до 
укрепването  на  икономическото  управление,  министрите  решиха  незабавно  да  бъде 
създадена  работна  група  за  обсъждане  на  законодателни предложения  от  Комисията, 
така че процесът да бъде приключен до юни 2011 г., както бе поискано от Европейския 
съвет.

Министрите приветстваха и резултатите от срещата на високо равнище на Г-20, 
състояла се на 11 и 12 ноември в Сеул, като крачка напред в усилията за справяне със 
световния  икономически  дисбаланс  и  в  реформирането  на  финансовото  регулиране.

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 
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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.

Новини от Европейската комисия

 Премахване на бариерите пред хората с увреждания

Около  80  милиона души,  живеещи в  ЕС имат  някаква 
степен  на  увреждане.  Физическите  пречки,  пред  които  са 
изправени,  като  например  достъпността  на  училищата  или 
работните места, ги правят уязвими от социално изключване. 
Ниските равнища на заетост и образование означават 70 % по-

висока степен на бедност сред хората с увреждания от средната. За повече информация 
натиснете ТУК.

Разширяване - настоящо положение

Стратегия за разширяване 2010 и оценки на напредъка по пътя  
към членство в ЕС на Хърватия, Исландия, Турция, Бивша югославска  

република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и Косово.
По-нататъшното разширяване остава политически приоритет за ЕС и неговите 27 

страни членки. То ще допринесе за сигурността, мира и икономическия растеж в Европа, 
както и за засилване на нейното политическо влияние.

В доклада за стратегията за разширяване от 2010 г., който се отнася до Западните 
Балкани, Исландия и Турция, се прави оценка на настоящото положение и на начините за 
подпомагане  на  страните  кандидатки  при  провеждане  на  реформите,  необходими  за 
присъединяването.

За периода 2007 - 2013 г. ЕС е предвидил 11,6 млрд. евро за подкрепа на процеса 
на  подготовка.  Сред  ползите  вече  е  свободният  достъп  до  единния  пазар  на  ЕС  за 
повечето износни стоки - от изключително значение за страни, борещи се с последиците 
от световната икономическа криза.

Някои  основни  предизвикателства  остават,  като  например  подобряване  на 
правните стандарти,  публичната администрация,  свободата на словото и условията на 
живот на социално изключените групи.

Държавите, образували се след разпадането на Югославия, трябва също така да 
разрешат конфликтите, които все още съществуват между тях.
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Комисията  препоръчва  Съветът  да  предостави  на  Черна  гора  статут  на  страна 
кандидатка.  Преговорите  за  присъединяване  към  ЕС  трябва  да  започнат,  след  като 
държавата достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство. В 
това отношение Черна гора трябва да изпълни няколко ключови приоритета. 
К омисията счита, че преговорите с Албания за присъединяване към ЕС трябва да 
започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите 
за членство. В това отношение Албания трябва да изпълни няколко ключови приоритета.

Същевременно Хърватия навлиза в последния етап от присъединяването си, но все 
още трябва да покрие стандарти за независимост на съдебната система и за основните 
права.

Бивша югославска  република  Македония очаква решение от  правителствата  на 
страните от ЕС относно започването на преговори за членство. 

Сърбия  кандидатства  за  членство  в  ЕС  през  декември  2009  г.  Миналия  месец 
правителствата на държавите от ЕС поискаха от Комисията да представи становище за 
кандидатурата.

По  отношение  на  Босна  и  Херцеговина  Комисията  изрази  притеснения  относно 
бавния  напредък  на  множеството  реформи,  които  са  от  съществено  значение  за 
присъединяването  на  страната  към  ЕС.  Комисията  също  така  подчерта  европейската 
перспектива за Косово и готовността си да помогне за справянето с многото технически и 
законодателни предизвикателства, пред които е изправена територията.

На Турция бе заявено, че бавният напредък на преговорите за присъединяване ще 
получи ускорение, когато изпълни задълженията си в рамките на митническия съюз 
с ЕС,  по-конкретно като отвори пристанищата и летищата си за трафик от Република 
Кипър. 

Исландия, която започна преговори за присъединяване към ЕС тази година, има 
предимството  да  бъде  член  на  Европейското  икономическо  пространство  и  страна  по 
Шенгенското споразумение за пътуване без граници. 
Повече за разширяването на ЕС 

Проект за енергийна сигурност

Стратегия за осигуряване на устойчиви енергийни 
доставки в ЕС и за подкрепа на икономическия растеж 
през следващото десетилетие.

Енергия  2020  е  план  за  намаляване  на 
потреблението,  повишаване  на  пазарната 
конкурентоспособност,  гарантиране  на  доставките  и 
изпълнение на целите на ЕС в областта на изменението 
на климата, както и за координиране на преговорите с 

доставчици.
Тъй като  се очаква след края на рецесията търсенето  на енергия рязко  да се 

увеличи, целта на стратегията е да предотврати недостиг и да подкрепи икономическия 
растеж.  Потребителите  ще  се  възползват  от  по-конкурентни  цени  на  петрол,  газ  и 
електричество.

Комисията планира да предложи нови закони и други мерки през следващите 18 
месеца, за да се постигне напредък по следните приоритети:
Намаляване на потреблението 

ЕС ще насърчава  по-голяма енергийна ефективност  в  транспортния сектор и  в 
сградите  -  в  тези  две  области  има  най-големи  възможности  за  намаляване  на 
потреблението.  Собствениците  на  жилища  и  наемателите  ще  бъдат  стимулирани  да 
реновират жилищата си и да предприемат други мерки за икономии на енергия. Местните 
и националните власти ще вземат предвид енергийната ефективност при покупките на 
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стоки  и  услуги.  По-доброто  обозначаване  на  консумацията  на  енергия  ще  накара 
производителите да разработят по-ефективни продукти.
Създаване на единен пазар до 2015 г. 

Сега  съществуващите  бариери  пред  отварянето  на  националните  пазари  за 
енергия ще бъдат премахнати.  Необходими са инвестиции от около 1 трилион евро за 
изграждане на модерна общоевропейска електрическа мрежа, свързваща всички страни и 
позволяваща  доставките  да  се  разпределят,  където  е  необходимо.  Проекти  и 
финансиране  за  усъвършенстване  и  разширяване  на  мрежата  ще  се  разглеждат  по 
ускорена процедура. Вятърните и слънчевите централи в морето ще бъдат свързани по-
добре с мрежата, което ще стимулира инвестициите във възобновяема енергия.
Преговори от името на ЕС 

Нарастващият  внос  и  намаляването  на  вътрешното  производство  означават,  че 
страните от ЕС са изправени пред по-силна конкуренция в чужбина за доставките на 
петрол,  газ  и  въглища.  Неотдавнашните  нарушения  на  доставките  от  Източна Европа 
показаха  необходимостта  от  координирани  действия.  ЕС  ще  преговаря  като  блок  с 
доставчиците,  което  ще  даде  на  членовете  му  повече  възможности  при  преговорите, 
отколкото ако действат самостоятелно.
Иновации 

ЕС  ще  даде  старт  на  проекти  за  стимулиране  на  енергийната  ефективност  в 
градските райони, на по-добри технологии за съхраняване  на електричество,  на нови 
видове  биогорива  и  "умни"  мрежи,  които  могат  да  разпределят  електричество  според 
моделите на потребление.
Информиране на потребителите 

Потребителите ще могат  да правят сравнение между цените и лесно да сменят 
доставчиците, които ще трябва да им съобщават подробности за техните сметки.
Още за енергийната политика 

Обща  селскостопанска  политика  -  възможности  за 
реформа

Три  възможности  за  реформиране  на 
селскостопанската  политика  на  ЕС  за  продоволствена  
сигурност,  устойчиво  селско  стопанство,  подобряване  на 
околната среда и развитие на селските райони.

В  течение  на  годините  общата  селскостопанска 
политика (ОСП) претърпя развитие, но са необходими по-нататъшни реформи, за да се 
отговори на променящите се нужди на пазара и за да се справим с икономическата криза.
Фермерите  също  играят  много  важна  роля,  като  обработват  земята  си  по 
екологосъобразен  начин  и  предоставят  на  потребителите  качествени  храни  на 
справедливи цени. Тази тяхна роля напълно оправдава получаваната от тях пряка помощ 
от ЕС, която сега Комисията се опитва да направи по-ефикасна.

Основните  цели  на  бъдещата  реформа,  определени  чрез  консултации  с 
правителствата  на  държавите  от  ЕС,  с  институции,  фермери  и  обществеността,  са 
безопасни и достатъчни доставки на храни, устойчиво управление на природните ресурси 
и балансирано развитие на селските райони.

Въз основа на получените мнения, Комисията предлага три по-общи политически 
възможности, за да се постигнат тези цели след 2013 г. Всички те имат за цел ОСП да 
стане по-справедлива и по-ефикасна.
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Възможностите за реформиране на системата на преки плащания за фермерите 
варират  от  по-справедливо  разпределение  на  средствата  между  държавите  от  ЕС  до 
въвеждане на променливо възнаграждение въз основа на няколко фактора, сред които и 
техните действия за опазване на околната среда.

Мерките за пазарни интервенции бяха сведени от 92 % от бюджета на ОСП през 
1991 г.  до едва 5 % през тази година, но Комисията, подкрепяна от обществеността, 
обмисля по-нататъшно опростяване на този традиционен инструмент, за да се подобри 
функционирането на хранителната верига "от фермата до трапезата".

Реформата на програмите за развитие на селските райони би могла да включва 
увеличаване на финансирането за проекти, свързани с изменението на климата, водите, 
биоразнообразието, възобновяемата енергия и иновациите. Друга възможност е усилията 
да се насочат само към изменението на климата и околната среда.

В момента тези възможности се обсъждат, като предложените подходи ще бъдат 
предмет на по-нататъшни обществени консултации.  Резултатите заедно с  оценката на 
въздействието  на  различните  възможности  ще  бъдат  включени  в  законодателните 
предложения, които ще бъдат представени през 2011 г.  Очаква се предложенията да 
влязат в сила през 2014 г. 

Още за бъдещето на ОСП 

Източник: Страницана на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 08.11.-22.11.2010 г.

Борба с измамите
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на 

финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 
2009 г. - COM(2010)382Досие на документа

Бюджет
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането  на  средства  от  фонд  „Солидарност“  на  Европейския  съюз  - 
COM(2010)534Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА 
ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2010)533Досие на 
документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  на  средства  от  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията  в  съответствие  с  точка  28  от  Междуинституционалното 
споразумение  от  17  май  2006  г.  между  Европейския  парламент,  Съвета  и 
Комисията  за  бюджетната  дисциплина  и  доброто  финансово  управление 
(заявление EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, подадено от Испания) 
- COM(2010)613Досие на документа
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⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  на  средства  от  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията  в  съответствие  с  точка  28  от  Междуинституционалното 
споразумение  от  17  май  2006  г.  между  Европейския  парламент,  Съвета  и 
Комисията  за  бюджетната  дисциплина  и  доброто  финансово  управление 
(заявление  EGF/2010/016  ES/Aragón Retail trade,  подадено  от  Испания)  - 
COM(2010)615Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ - Преглед на бюджета на ЕС - COM(2010)700Досие 
на документа

Външни отношения
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  -  ГОДИШЕН 

ДОКЛАД ЗА ХОНКОНГ ЗА 2009 Г. - COM(2010)242Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

извънборсовите деривати,  централните контрагенти и регистрите на транзакции 
-COM(2010)484Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
късите  продажби  и  някои  аспекти  на  суапите  за  кредитно  неизпълнение  - 
COM(2010)482Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

клонирането  на  животни  за  производство  на  храни  -  COM(2010)585Досие  на 
документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА -  Първи 

доклад  относно  резултатите  от  реформата  на  POSEI  от  2006  г.  - 
COM(2010)501Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  СЪВЕТА  относно  изискванията  за  бюджетните 

рамки на държавите-членки - COM(2010)523Досие на документа
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната -  COM(2010)524Досие 
на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  Регламент  (EО)  №  1466/97  за  засилване  на  надзора  върху 
състоянието  на  бюджета  и  на  надзора  и  координацията  на  икономическите 
политики - COM(2010)526Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Стратегия  за  равенство  между  жените  и  мъжете  2010―2015  г.  - 
COM(2010)491Досие на документа

Околна среда
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⇒ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ -  Доклад  от 
Европейската  комисия  относно  прилагането  на  Директива  2008/1/ЕО  за 
комплексно  предотвратяване  и  контрол  на  замърсяването  и  на  Директива 
1999/13/ЕО  за  ограничаване  на  емисиите  на  летливи  органични  съединения, 
дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и 
инсталации - COM(2010)593Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за 
защита и устойчиво развитие на района на парк „Преспа - COM(2010)606Досие на 
документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
бъдещите  стъпки  в  управлението  на  биоотпадъците  в  Европейския  съюз  – 
COM(2010)235Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, 
пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост - COM(2010)607Досие на 
документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № […/….] НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска 
агенция за морска безопасност - COM(2010)611Досие на документа

Хуманитарна помощ
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  -  Към 

укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на 
хуманитарната помощ - COM(2010)600Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

9.11.2010   L  291  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  № 1003/2010 на Комисията  от  8  ноември 2010 година относно 
изискванията  за  одобрение  на  типа  по  отношение  на  мястото  за  монтиране  и 
закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение 
на  общата  безопасност  на  моторните  превозни  средства,  техните  ремаркета  и 
системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях. 

 Регламент  (ЕС)  №  1004/2010  на  Комисията  от  8  ноември  2010  година  за 
намаляване  на  някои  риболовни  квоти  за  2010  г.  поради  свръхулов  през 
предходната година.

 Регламент  (ЕС)  № 1005/2010 на Комисията  от  8  ноември 2010 година относно 
изискванията  за  одобрението  на  типа  на  теглително-прикачните  устройства  на 
моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по 
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отношение  на  общата  безопасност  на  моторните  превозни  средства,  техните 
ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за 
тях.

 Регламент  (ЕС)  №  1006/2010  на  Комисията  от  8  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  № 1007/2010 на Комисията  от  8  ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/675/ЕС  на  Комисията  от  8  ноември  2010  година  относно 

невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 
биоциди.

10.11.2010   L  292  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  № 1008/2010 на Комисията  от  9  ноември 2010 година относно 
изискванията за одобрение на типа по отношение на устройствата за почистване и 
измиване  на  предни  стъкла  на  определени  моторни  превозни  средства  и  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност 
на  моторните  превозни  средства,  техните  ремаркета  и  системи,  компоненти  и 
отделни технически възли, предназначени за тях. 

 Регламент  (ЕС)  № 1009/2010 на Комисията  от  9  ноември 2010 година относно 
изискванията  за  одобрението  на  типа  за  калници  за  някои  моторни  превозни 
средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата 
безопасност  на  моторните  превозни  средства,  техните  ремаркета  и  системи, 
компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях. 

 Регламент (ЕС) № 1010/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на морски костур в зона 3M на NAFO от страна на съдове под флага на 
Испания. 

 Регламент  (ЕС)  №  1011/2010  на  Комисията  от  9  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  № 1012/2010 на Комисията  от  9  ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/74/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 година за изменение на 

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за продължаване на 
включването в приложение I към нея на активното вещество въглероден двуокис 
към продуктов тип.  

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/677/ОВППС на Съвета от 8 ноември 2010 година за отмяна на Обща 

позиция 98/409/ОВППС относно Сиера Леоне.
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 Решение  2010/678/ЕС  на  Комисията  от  5  ноември  2010  година  относно 
финансовото участие на Съюза в координирана програма за мониторинг относно 
разпространението на Listeria monocytogenes в някои готови за консумация храни, 
която ще се проведе в държавите-членки.

 Решение 2010/679/ЕС на Комисията от 8 ноември 2010 година за изменение на 
Решение  95/467/ЕО  относно  прилагане  на  член  20,  параграф  2  от  Директива 
89/106/ЕИО на Съвета по отношение на строителните продукти.

11.11.2010   L  293  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1013/2010  на  Комисията  от  10  ноември  2010  година  за 
установяване на правила за прилагане на политиката на Съюза по отношение на 
флота, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета.

 Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно 
наблюдението  и  докладването  на  данни  за  регистрацията  на  леки  автомобили 
съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета. 

 Регламент  (ЕС)  №  1015/2010  на  Комисията  от  10  ноември  2010  година  за 
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини. 

 Регламент  (ЕС)  №  1016/2010  на  Комисията  от  10  ноември  2010  година  за 
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение  на  изискванията  за  екопроектиране  на  домакински  съдомиялни 
машини. 

 Регламент  (ЕС)  №  1017/2010  на  Комисията  от  10  ноември  2010  година  за 
откриване  на  продажба  на  вътрешния  пазар  на  зърнени  култури,  държани  от 
интервенционните агенции на държавите-членки.

 Регламент  (ЕС)  №  1018/2010  на  Комисията  от  10  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1019/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/77/ЕC на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  по  отношение  на  датите,  на  които  изтича 
включването в приложение I на някои активни вещества.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/682/ЕС на Съвета от 8 ноември 2010 година относно започването на 

автоматизиран  обмен  на  данни  по  отношение  на  дактилоскопични  данни  в 
Словакия.

 Решение 2010/683/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 година за изменение на 
Решение  97/555/ЕО  относно  процедурата  за  удостоверяване  съответствието  на 
строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на 
Съвета във връзка  с  цименти,  строителна вар и други хидравлични строителни 
разтвори.

 Решение 2010/684/ЕС на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на 
част 1 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО по отношение на образеца на 
здравен сертификат за животни с произход от стопанства. 

 Решение 2010/685/ЕС на Комисията от 10 ноември 2010 година за изменение на 
глава  3  от  приложение  I към  Регламент  (ЕО)  №  715/2009  на  Европейския 
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парламент  и  на  Съвета  относно  условията  за  достъп  до  преносни  мрежи  за 
природен газ.

12.11.2010   L  294  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1020/2010  на  Комисията  от  11  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/688/ЕС за изпълнение на Съвета от 15 октомври 2010 година за 

даване  на  разрешение  на  Италианската  република  да  продължи  да  прилага 
специална мярка за  дерогация  от  член 285 от  Директива 2006/112/ЕО относно 
общата система на данъка върху добавената стойност.

 Решение 2010/689/ЕС на Съвета от 8 ноември 2010 година относно започването на 
автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия. 

12.11.2010   L  295  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 
2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и 
за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета.

 Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 
2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на 
пазара дървен материал и изделия от дървен материал. 

 Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 
2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и 
инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО ( 1)

13.11.2010   L  296  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1021/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Peperone di Pontecorvo (ЗНП)].

 Регламент  (ЕС)  №  1022/2010  на  Комисията  от  12  ноември  2010  година  за 
разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на вино, 
произведено от грозде, набрано през 2010 година в някои лозарски зони.

 Регламент (ЕС) № 1023/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Jambon de l’Ardèche (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 1024/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa (ЗНП). 

 Регламент (ЕС) № 1025/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година за вписване 
на  наименование  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Kalix Löjrom (ЗНП)].

 Регламент  (ЕС)  №  1026/2010  на  Комисията  от  12  ноември  2010  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 2010/2011 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1027/2010  на  Комисията  от  11  ноември  2010  година  за 
изменение за сто тридесет и девети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета 
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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)  №  1028/2010  на  Комисията  от  12  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1029/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

16.11.2010   L  298  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1032/2010 на Съвета от 15 ноември 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 174/2005 за налагане на ограничения върху оказването на 
помощ, свързана с военни действия в Кот д′Ивоар.

 Регламент  (ЕС)  №  1033/2010  на  Комисията  от  15  ноември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1505/2006 по отношение на годишните доклади на 
държавите-членки  за  резултатите  от  проверките,  извършени  във  връзка  с 
идентификацията и регистрацията на животните от рода на овцете и козите. 

 Регламент  (ЕС)  №  1034/2010  на  Комисията  от  15  ноември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2003 по отношение на проверките относно 
изискванията за идентификация и регистрация на едър рогат добитък. 

 Регламент (ЕС) № 1035/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за налагане 
на  временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  меламин  с  произход  от 
Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 1036/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за налагане 
на временно антидъмпингово мито върху вноса на зеолит A на прах с произход от 
Босна и Херцеговина. 

 Регламент  (ЕС)  №  1037/2010  на  Комисията  от  15  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1038/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
ноември 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 1039/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/690/ЕС на Комисията от  4 август  2010 година относно държавна 

помощ  C 40/08 (ex N 163/08) приведена в действие от Полша в полза на „PZL 
Hydral S.A.“.

 Решение 2010/691/ЕС на Комисията от 15 ноември 2010 година за предоставяне на 
Чешката република на дерогация от прилагането на Решение 2006/679/ЕО относно 
техническата  спецификация  за  оперативна  съвместимост  във  връзка  с 
подсистемата  за  „Контрол,  управление  и  сигнализация“  на  трансевропейската 
конвенционална железопътна система за линията Strančice Č‒ eské Budějovice. 

17.11.2010   L  299  
РЕГЛАМЕНТИ 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

19



Седмичен бюлетин Брой 38
22  ноември 
2010г.

 Регламент  (ЕС)  №  1040/2010  на  Комисията  от  16  ноември  2010  година  за 
изменение  на  приложение  V към  Регламент  (ЕО)  №  1342/2007  на  Съвета  по 
отношение на количествените ограничения за определени стоманени продукти от 
Руската федерация.

 Регламент  (ЕС)  №  1041/2010  на  Комисията  от  16  ноември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕС)  № 479/2010  относно  определяне  на  правила  за 
прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  на  Съвета  по  отношение  на 
изпращаните  от  държавите-членки  нотификации  до  Комисията  в  сектора  на 
млякото и млечните продукти.

 Регламент (ЕС) № 1042/2010 на Комисията от 16 ноември 2010 година за налагане 
на  временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  фина  хартия  с  покритие  с 
произход от Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 1043/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на налим във води на Общността и води, които не са под суверенитета 
или юрисдикцията на трети държави, от зони  VIII и  IX от страна на съдове под 
флага на Франция. 

 Регламент (ЕС) № 1044/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на  риболова  на  берикс  във  води  на  Общността  и  във  води,  които  не  са  под 
суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия.

 Регламент (ЕС) № 1045/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и 
VIaN от страна на съдове под флага на Франция.

 Регламент (ЕС) № 1046/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на морски дявол в зони VIIIc,  IX и X; във води на ЕС от зона CECAF 
34.1.1 от страна на съдове под флага на Португалия.

 Регламент (ЕС) № 1047/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на синя молва във води на Общността и във води, които не са под 
суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони II, IV и V от страна на 
съдове под флага на Нидерландия. 

 Регламент (ЕС) № 1048/2010 на Комисията от 15 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на морска щука (Molva molva) в зона IIIa; във води на ЕС от зони IIIb, 
IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Дания.

 Регламент  (ЕС)  №  1049/2010  на  Комисията  от  16  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1050/2010 на Комисията от 16 ноември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/692/ЕС на Комисията от 15 ноември 2010 година за признаване на 

латвийската база данни за едър рогат добитък за напълно работеща.

17.11.2010   L  300  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 година 
за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове 
полиетилен  терефталат  с  произход  от  Китайската  народна  република  след 
преразглеждане  с  оглед  изтичане  на  срока  на  действие  съгласно  член  11, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.
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18.11.2010   L  301  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1051/2010  на  Комисията  от  17  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕC) № 1052/2010 на Комисията от 17 ноември 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  ноември  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота  за 
висококачествено  говеждо  месо,  управлявана  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
620/2009.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/693/ЕС на Комисията от 22 юли 2010 година за създаване на единен 

формат за втория доклад на държавите-членки относно прилагането на Директива 
2004/42/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  намаляването  на 
емисиите от летливи органични съединения.

18.11.2010 L302
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, 
управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове 
съгласно  Директива  2003/87/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за 
установяване  на  схема  за  търговия  с  квоти  за  емисии  на  парникови  газове  в 
рамките на Общността.

19.11.2010 L303
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  1053/2010  на  Комисията  от  18  ноември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  494/98  по  отношение  на  административните 
санкции в случаи на невъзможност за идентифициране на дадено животно.

 Регламент  (ЕС)  №  1054/2010  на  Комисията  от  18  ноември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 391/2007 за определяне на подробни правила за 
прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 861/2006  на  Съвета  във  връзка  с  разходите, 
направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и 
контрол, приложими към Общата политика по рибарство.

 Регламент (ЕС) № 1055/2010 на Комисията от 18 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 от 
страна на съдове под флага на Франция. 

 Регламент (ЕС) № 1056/2010 на Комисията от 18 ноември 2010 година за забрана 
на риболова на бодлива черноморска акула във водите на ЕС от зони IIa и IV от 
страна на съдове под флага на Франция.

 Регламент  (ЕС)  №  1057/2010  на  Комисията  от  18  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1058/2010 на Комисията от 18 ноември 2010 година относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/694/ОВППС  на  Съвета  от  17  ноември  2010  година  относно 

временното  приемане  на  някои  палестинци  от  държави-членки  на  Европейския 
съюз. 
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 Решение 2010/695/ЕС на Комисията от 17 ноември 2010 година за изменение на 
приложенията към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на Естония, 
Латвия  и  автономната  област  Балеарски  острови  в  Испания  като  официално 
свободни от бруцелоза (B.  melitensis) и за изменение на приложения  I и  II към 
Решение  2003/467/ЕО  по  отношение  на  обявяването  на  Естония  за  официално 
свободна  от  туберкулоза  по  говедата  и  официално  свободна  от  бруцелоза  по 
говедата по отношение на стадата говеда. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. октомври 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
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ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577

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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           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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