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Тема на седмицата

Присъединяването на 
Хърватия към ЕС: зелена 
светлина от Парламента

Парламентът  даде  одобрението  си  за  членството  на 
Хърватия, според изискванията на учредителните договори, в гласуване в началото на 
декември  2011  г.  Депутатите  призоваха  Загреб  да  обърне  внимание  на  оставащите 
предизвикателства, особено в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и 
организираната престъпност.

Хърватия може да стане 28-мата държава членка на ЕС на 1 юли 2013 г. 
Процедурите,  свързани  с  предложението за  одобрение на присъединяването  на 

страната,  бяха отговорност на докладчика по темата  Hannes Swoboda (С&Д, Австрия). 
Одобрението мина с 564 гласа “за”, 38 “против” и 32 въздържали се. Решението беше 
приветствано с бурни овации в пленарната зала. 

"Днес е добър ден за Хърватия и за ЕС", подчерта Председателят Jerzy Buzek след 
гласуването.  Той  добави:  "Европейският  парламент  застана  с  цялата  си  тежест  зад 
присъединяването на Хърватия към ЕС. Ние дадохме ясен знак за степента в която ЕС 
желае  членството  на  Хърватия.  Хърватите  скоро  ще  имат  възможност  да  изразят 
подкрепата си за ЕС на предстоящия референдум." 

Следващата крачка по пътя към членството ще бъде подписването на договора за 
присъединяване, което ще се случи на 9 декември, по време на следващия Европейски 
съвет. Подписването ще отвори пътя за ратификациите от 27-те страни членки. Очаква се 
Хърватия да се присъедини на 1 юли 2013 г. 

В  придружаващ  предложението  необвързващ  доклад,  също  представен  от  г-н  
Swoboda, и приет с 550 срещу 34 гласа при 41 въздържали се, депутатите приветстват 
приключването  на  преговорите  и  приканват  хърватските  граждани  да  застанат  пред 
урните  и  да  подкрепят  с  гласа  си  присъединяването  на  страната  на  референдума за 
членство.  Докладът  съдържа  и  обръщение  към  държавите  членки  да  завършат 
ратификационния процес в  срок.  Членовете  на  ЕП очакват  скоро и  назначаването  на 
хърватски наблюдатели в Парламента. 

Депутатите  подчертаха,  че  ще  следят  процеса  по  пред-присъединителния 
мониторинг внимателно, и поискаха Комисията да ги държи в течение на изпълнението на 
поетите по време на преговорите ангажименти от страна на хърватските власти. 

Отбелязвайки  готовността  на  страната  за  присъединяване,  членовете  на  ЕП 
поканиха Загреб да се справи с оставащите предизвикателства, особено в сферата на 
съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. 

Те  настояха  Хърватия  да  увеличи  усилията  си,  свързани  с  наказателното 
преследване  на  военопрестъпниците,  в  съзвучие  с  препоръките  на  Международния 
трибунал за бивша Югославия, както и насърчиха връщането на бежанците. 
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В  заключение  депутатите  призоваха  Хърватия  да  продължи  със  структурните 
реформи в икономиката на страната, да стимулира заетостта, и да постигне финансова 
консолидация, за да повиши конкурентноспособността си. 

Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Членството на България в ЕС придава 
стратегическо измерение на българо-

индийското партньорство, заяви 
председателят на НС Цецка Цачева по 

време на официалната среща със спикера 
на Лок сабха Мейра Кумар

29/11/2011 г.

С  тържествена  церемония  спикерът  на 
Долната камара на индийския парламент г-жа Мейра Кумар посрещна председателя на 
Народното  събрание  г-жа  Цецка  Цачева  и  водената  от  нея  българска  парламентарна 
делегация.  Официалните  разговори  между  двете  делегации  се  проведоха  в 
представителната зала на Библиотеката на парламента.

Спикерът на Лок сабха, която е първата жена на този пост, с искрена симпатия и 
топло приятелско чувство приветства гостуващите български парламентаристи. Тя изрази 
благодарност за оказаната от председателя на българския парламент още през първия 
ден от посещението почит към паметта на Махатма Ганди. Бащата на индийската нация, 
посочи тя, е успял да извлече мъдростта от древните индийски книги и да я превъплъти в 
днешната  политика  и  във  всекидневието  на  обикновения  човек,  утвърждавайки 
ценностите на диалога, ненасилието и консенсуса като основни градивни елементи на 
демократичното развитие.

Мейра  Кумар  отбеляза  със  задоволство,  че  отношенията  на  приятелство  и 
сътрудничество между България  и Индия имат дълга и богата традиция и се основават на 
споделените ценности на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.

Тя изрази дълбока признателност за оказваната от България подкрепа на Индия в 
рамките на международните организации и по-специално за избирането на страната й за 
непостоянен член на СС на ООН за периода 2011 – 2012 г. Спикерът на Лок сабха даде 
висока оценка  на двустранните контакти на високо ниво, включително по парламентарна 
линия,  които  допринасят  за  укрепване  на  ползотворното  сътрудничество  в 
редица области -  отбрана, наука и технологии, културни връзки, академичен обмен. Тя 
подчерта необходимостта от засилване  на търговско-икономическото сътрудничество.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева постави специален  акцент в 
изказването си върху новия статут на България като член на ЕС и възможностите, които 
се разкриват в тази връзка за разширяване на двустранното сътрудничество с приятелска 
Индия.  Тя  изтъкна  предимствата  на  страната  ни  като  предпочитана  дестинация  за 
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чуждестранните  инвеститори,  които  получават  у  нас  най-благоприятните  в  Европа 
условия за развиване на бизнес. В тази насока тя подчерта, че скорошното финализиране 
на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия ще даде силен тласък и на 
двустранните  българо-индийски  връзки  в  приоритетната  област  на  търговско-
икономическото сътрудничество. 

Цецка  Цачева  насърчи  индийските  инвеститори  да  насочат  вниманието  си  към 
България, която може да послужи  като входна врата към големия европейски пазар. Тя 
отправи  покана към спикера на Лок сабха  да  посети България начело на официална 
парламентарна делегация още през следващата година.

„Индия – най-голямата демокрация в света, е израстваща глобална сила, страна с 
богата и древна култура и с огромен принос в развитието на човешката цивилизация.

Възхищение  будят  високите  темпове  на  растеж  на  индийската  икономика, 
забележителните  постижения  в  науката,  в  космическите  изследвания,  в 
информациионните технологии.  Интензивните контакти по парламентарна линия, които 
имат  богати  традиции,  допринасят  за  по-нататъшното  възходящо  развитие  на 
сътрудничеството и партньорството с приятелска Индия”. Това написа председателят на 
Народното събрание в почетната книга на парламента на Индия.

В  чест  на  председателя  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  в  сградата  на 
индийския парламент бе представена културна програма с класически индийски танци, 
пресъздаващи  митове от древността.

Предстоящи събития 

14/12/2011
09:00 Пленарно заседание 
14/12/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
14/12/2011
14:15  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове
14/12/2011
15:15 Заседание на Комисия по земеделието и горите
15/12/2011
09:00 Пленарно заседание 
15/12/2011
14:15  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове
15/12/2011
14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление
15/12/2011
14:30 Заседание на Комисия за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност"
15/12/2011
15:00 Заседание на Комисия по правни въпроси
15/12/2011
15:00 Заседание на Комисия по външна политика и отбрана
16/12/2011
09:00 Пленарно заседание 
16/12/2011
11:00 Парламентарен контрол
Народно събрание
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Годишна работна програма 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 1 декември 2011 г. Комисията по околната среда и водите разгледа и прие на 
първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  опазване  на 
околната среда, № 102-01-76, внесен от Министерски съвет на 16.11.2011 г. 

        Представеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
опазване  на  околната  среда  има  за  цел  да  приведе  българското  законодателство  в 
съответствие с част от изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 г.  относно емисиите от промишлеността  (комплексно 
предотвраняване  и  котрол на замърсяването);  както  и  с  изискванията  на  член 31 от 
Директива2009/31/ЕО;

На  1 декември 2011 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и  прие на второ 
четене законопроект  за  изменение и  допълнение на Закона за  акцизите и данъчните 
складове, № 102-01-69, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г. 
           Законопроектът  е  съобразен  с  изискванията  на  Решение  за  изпълнение 
2011/545/ЕС на Комисията от 16 септември 2011 г. относно разпоредбите за контрол и 
движение  на  Директива  2008/118/ЕО  на  Съвета  за  продукти  с  код  по  КН  3811  в 
съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета;  изискванията 
на чл.4, т.6 и 8 от Директива 2008/118/ЕС от 16 декември 2008 г. относно общия режим 
на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО; изискването на чл.4, параграф 
3  от  Директива  92/83/ЕИО  на  Съвета  от  19  октомври  1992  г.  за  хармонизиране  на 
структурата на акцизите  върху алкохола и алкохолните напитки; и с минималните нива 
на облагане, посочени в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно 
преструктурирането  на  правната  рамка  на  Общността  за  данъчно  облагане  на 
енергийните продукти и електроенергията.

Народно събрание
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Новини от България свързани с ЕС

Частично влизане в Шенген от 25 март

България  и  Румъния  да  влязат  в  Шенген  с  морските  и 
въздушните граници от 25 март 2012 г., ще препоръча Съветът 
по правосъдие и вътрешни работи в сряда.  Това е записано в 
проекторешението  на  съвета  на  министрите  от  Европейския 
съюз, което БНТ видя, предаде Дарик. 

В проекта пише също, че сухопътните граници трябва да 
бъдат премахнати не по-късно от 31 юли 2012 година. За да влезе в сила решението, то 
трябва да бъде одобрено от представителите на всички държави.

Досега Холандия се противопоставяше всеки път на разширяването на зоната без 
граници,  като  изразяваше  загриженост  за  безопасността  й,  ако  София  и  Букурещ се 
присъединят, пише в сайта на радиото. 

Не е ясно дали има промяна на холандската позиция, но е оптимистичен знак това, 
че в проекторешението на съвета са посочени точни дати за разширяването на Шенген.

Идеята  за  поетапно  присъединяване  беше  на  полското  председателство  на 
Европейския съюз, което се опитваше няколко пъти да реши проблема.

Източник: europa.bg 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Евродепутати искат по-сигурни и по-екологично чисти 
мотоциклети 

Комисията по вътрешния пазар на ЕП гласува на 5 декември 
2011  г.  нови  правила  за  подобряване  на  безопасността  и 
екологичните  показатели  на  мотоциклетите.  Кои  са  основните 

изменения? Разговор с докладчика Wim van de Camp (ЕНП, Холандия).  

Народно събрание
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За новите автомобили системата срещу блокиране на колелата (ABS) е стандарт, 
става ли тя задължителна и за мотоциклетите? 

Комисията предложи тази система да бъде задължителна за  всички двуколесни 
превозни средства над 125 см3. Според нас тя  трябва да бъде задължителна и за  тези 
над 50 см3. 

Предложението на Комисията за  използване на   комбинирана спирачна система 
(CBS) вместо на ABS беше отхвърлено в Парламентарната Комисия. 

Комисията също така предлага оборудване на мотоциклетите с т. нар. системи за 
бордова  диагностика  (СБД),  които  ще  помагат  за  откриване  на  неизправности  на 
превозното средство. Подкрепяте ли това предложение? 

Тук трябва да се направи разлика между първия етап на СБД и по-сложния втори 
етап  СБД,  които  изискват  нови  технологии.  Първият  етап  ще  бъде  задължителен  за 
всички  мотоциклети,  мотопеди  и  скутери,  защото  това  е  просто  и  лесно  да  бъде 
изградено. 

Все още обсъждаме въвеждането на СБД II и чакаме оценката на Комисията. Има 
силни  възражения  от  страна  на  производителите  по  отношение  на  СБД  II,  които  са 
свързани  с  технологични  промени,  които  са  много  скъпи.  Ето  защо  трябва  да  сме 
внимателни. Този тип системи могат да се въведат  едва след 2020. 

Ще  стане  ли  невъзможно  за  в  бъдеще  за  мотоциклетистите  да  модифицират 
моторите си? 

Не, по принцип. Повечето хора модифицират мотоциклетите с двигател над 125 
см3 . Разбира се, ще има някои нови правила. Но на практика мотоциклетистите  ще имат 
същите възможности да модифицират своите мотоциклети, но не и да ги подправят. Това 
са две различни неща. 

Мотоциклетите  също  ще  трябва  да  станат  по-  екологично  чисти.  Кога  новите 
стандарти ще влязат в сила? 

Първо  трябваше  да  включим  мотопедите  в  стандарта  Евро  3,  защото  до  този 
момент те наистина замърсяват много, а не са включени в този стандарт. Това ще стане от 
1 януари 2016 г. 

През  2016  ще  има  по  строги  стандарти  (Eвро  4  и  Евро  5)  за  по-мощните 
мотоциклети, а  Евро 6 ще бъде въведено през 2020 г. 

Какво очаквате от преговорите със Съвета? 
Мисля,  че като цяло няма да има трудности. Може би само относно промяната, 

която направихме по отношение на системите срещу блокиране на колелата.   Надявам се 
на споразумение на първо четене със Съвета. 

Необходими са мерки срещу бедността в ЕС 

Осемдесет  милиона  европейци  или 16%  от  населението 
живеят в бедност. Какво правят държавите членки на ЕС и самият 
ЕС по този въпрос? Първият годишен конгрес на новата Европейска 
платформа за борба с бедността и социалното изключване в Краков 

през октомври 2011 г. потърси отговори на този въпрос. Белгийският евродепутат Frédéric 
Daerden  (С  &  Д),  който  присъства  на  срещата  обобщи  резултатите  за  членовете  на 
Комисията по заетостта. 

Представители на правителствата и организациите, присъстващи на събитието, се 
опитаха  да  потърсят  начини  как  най-малко  20  милиона  души  да  бъдат  спасени  от 
бедността до 2020 г., подчерта г-н Daerden. 

Народно събрание
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Според дефиницията на ЕС, хората се считат за изложени на риск от бедност, 
когато те живеят с доход под 60% от средния доход на домакинствата в собствената им 
страна. 

Въпреки  че  борбата  с  бедността  е  основно  отговорност  на  националните 
правителства, ЕС може да играе координираща роля, чрез създаване на правила на ЕС и 
чрез предоставяне на финансиране. 

Дългосрочни мерки на ЕС срещу бедността 
На  15  ноември 2011 г.  Европейският  парламент  прие  доклада  на  г-н  Daerden, 

призоваващ Комисията да изготви годишен доклад за напредъка на държавите членки в 
намаляване на бедността и социалното изключване. 

ЕП иска също така Комисията да изложи своите предложения за борба с бедността 
в  многогодишната  финансова  рамка  за  2014-2020  и  настоява  за  по-голяма  роля  на 
Конвенцията на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване. 

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Енергийна политика на ЕС: укрепване на външното измерение

На 24 ноември 2011 г. Съветът по транспорт, телекомуникации и 
енергетика  прие  заключения  относно  укрепването  на  външното 
измерение на енергийната политика на ЕС. Тези заключения имат за 
цел  да  се  подобрят  координацията  на  външното  измерение  на 
енергийната политика на ЕС и сътрудничеството на ЕС с трети страни, 
като се задълбочават партньорствата в областта на енергетиката и се 
оказва подкрепа на развиващите се страни.

Като отчитат, че трябва да се спазват съответните области на компетентност на ЕС 
и  на  държавите  членки  и  че  не  трябва  да  се  засягат  преговорите  за  следващата 
многогодишна  финансова  рамка,  министрите  същевременно  изтъкват,  че  външната 
енергийна политика на ЕС „следва да допринася за осигуряването на безопасна, сигурна 
и  устойчива  енергия“  и  да  съответства  на  перспективата  за  периода  до  2050 г.  на 
политиката на ЕС относно енергетиката и ниските нива на въглеродни емисии. За да бъде 
ефективна тази политика, от първостепенно значение е „пълноценно функциониращият, 
взаимосвързан  и  интегриран  вътрешен  енергиен  пазар“,  като  важна  роля  ще  бъде 
отредена на „регулаторното сътрудничество и конвергенцията с нашите съседи“.

Комисията  се  приканва  да  представи  доклад  относно  прилагането  на  тези 
заключения най-късно през 2013 г.

През февруари  2011 година държавните и правителствените ръководители на ЕС 
определиха  насоките  в  областта  на  енергетиката,  които  след  това  бяха доразвити  от 
Съвета  по  транспорт,  телекомуникации  и  енергетика.  През  септември  Комисията 
представи  съобщение  относно  сигурността  на  доставките  и  международното 
сътрудничество. Това съобщение послужи за основа на широкообхватните заключения, 
приети от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика.

За повече информация:
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Европейски съвет през февруари 2011     г.: заключения   (pdf)
Съобщение на Комисията относно сигурн  остта на енергийните доставки и  
международното сътрудничество (pdf)
Заключения на Съвета относно укрепването на въ  ншното измерение на енергийната  
политика на ЕС (pdf)
Съобщение за печата
Излъчване на пресконференцията в интернет

Борба с уреждането на изхода от спортни срещи

Като  отчетоха,  че  уреждането  на  изхода  от  спортни 
срещи противоречи на основополагащите ценности на спорта 
и  поради  това  е  една  от  най-значимите  заплахи  за 
съвременния  спорт,  на  29  ноември  2011  г.  министрите  по 

въпросите  на  спорта  приеха  заключения  относно  борбата  с  този  вид  измама.  Те  се 
застъпиха за прилагането на подходящи, ефективни и възпиращи санкции и действия на 
равнище ЕС.

Тези санкции ще включват „наказателни и/или дисциплинарни санкции“.  Що се 
отнася  до  действията,  предприетите  на  равнище  ЕС,  ще  допълват  „действията  на 
спортното движение, обществените власти и организаторите на залагания“. Министрите 
изтъкнаха и значението на доброто управление.

Различните  участници  и  заинтересовани  страни  бяха  призовани  да  насърчат 
разработването на образователни програми, сътрудничеството и обмена на информация, 
да  разгледат  възможността  за  провеждане  на  проучвания,  да  включат  в  съответните 
международни споразумения разпоредби относно необходимостта от сътрудничество и да 
помислят за изготвянето на политическа декларация.

Във всички тези случаи трябва да се вземат предвид пределите на компетентност 
на участниците и заинтересованите страни, тяхната автономност и вътрешно устройство, 
както и принципът на субсидиарност. От подобни съображения се ръководят например 
изпробването  на  транснационални  проекти  в  подкрепа  на  предотвратяването  на 
уреждането  на  изхода  от  спортни  срещи,  включването  на  съответни  разпоредби  в 
международните споразумения и идеята за публична декларация от името на спортното 
движение, обществените власти и организаторите на залагания.

Към  Европейската  комисия  бе  отправено  искане  да  обмисли  стартирането  на 
проучване,  което  да  обобщи положението  в  ЕС и  извън  него,  да  постави  въпроса  за 
борбата  с  уреждането  на  изхода  от  спортни  срещи  в  рамките  на  диалога  си  със 
заинтересованите  страни  в  спорта  и  да  разгледа  възможността  за  „изпробване  на 
транснационални проекти в подкрепа на предотвратяването на уреждането на изхода от 
спортни срещи“.

Борбата с уреждането на изхода от спортни срещи е сред приоритетните теми в 
европейския работен план за спорта.

За повече информация:
Заключения на Съвета относно борбата с уреждането на изхода от спортни срещи (pdf) 
(en)
Съобщение за печата
Резолюция относно европейски работен план за спорта за периода 2011—2014     г.   (pdf)
Старт на политиката в областта на спорта
Излъчване на пресконференцията в интернет
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Защита на децата в света на цифровите технологии

На  заседанието  на  министрите  от  ЕС  по  аудиовизуалните 
въпроси  от  29  ноември  2011  г.  бяха  приети  заключения  с  цел 
повишаване  на  безопасността  на  малолетните  и  непълнолетните 
лица  при  използването  на  цифрови  технологии.  Различни 
заинтересовани  страни  бяха  призовани  да  допринесат  за 
постигането на тази цел, като мерките се простират от кампании за 
повишаване на осведомеността до подкрепа за правоприлагащите 

органи.
В  днешно  време  децата  започват  да  откриват  онлайн  света  средно  на 

седемгодишна възраст.  75 % от децата на възраст  14 години вече са  регистрирани в 
някоя от т.нар. социални мрежи.   Като се подчертава, че „е необходимо да се създаде 
безопасна медийна среда за малолетни и непълнолетни, която следва да се основава на 
принципите на човешкото достойнство, безопасността и зачитането на личния живот“, в 
заключенията на Съвета се изтъква необходимостта да се образоват както децата, така и 
техните родители и учители, за начините, по които да се сведат до минимум опасностите 
и да се преодоляват проблемите, които може да възникнат.

Министрите приканиха също аудиовизуалната индустрия да отчита необходимостта 
от защита на малолетните и непълнолетните при разработването на продукти и услуги; 
това може да включва, наред с другото, разработването на технически решения — напр. 
специални  търсачки  и  инструменти  за  родителски  контрол,  както  и  използването  на 
подходящи  настройки  за  поверителност  на  личните  данни  като  настройки  по 
подразбиране при присъединяването на деца към социални мрежи.

Освен това Съветът подкрепи засиленото сътрудничество, също и с трети държави, 
във връзка с незаконното и вредно съдържание в интернет и по-нататъшното изграждане 
до 2013 г. на горещи линии за докладване на подобно съдържание.

За повече информация:
Заключения на Съвета относно защитата   на децата в света на цифровите  
технологии (pdf) (en)
Съобщение за печата
Излъчване на пресконференцията в интернет

Еврогрупа: зелена светлина за следващия транш от заеми 
за Гърция и Ирландия

На  29  ноември 2011  г.  министрите  на  финансите  на 
държавите  от  еврозоната  одобриха  отпускането  на 
допълнителна  помощ  за  Гърция,  като  средствата  ще  бъдат 

предоставени до средата на декември. Министрите одобриха и условията за разширяване 
на  капацитета  на  Европейския  инструмент  за  финансова  стабилност  (ЕИФС)  чрез 
въвеждане на държавни облигации с частично участие в риска и на фондове за съвместни 
инвестиции.

Подкрепа за Гърция
Еврогрупата реши да отпусне шестия транш от заемите за Гърция на стойност 5,2 

милиарда евро съгласно  програма, одобрена през май 2010 г. Според Жан-Клод Юнкер, 
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председател  на  Еврогрупата,  предварителните  действия  по  отпускането  на  заема  са 
приключени,  включително писмо за  подкрепа от  гръцкия министър-председател Лукас 
Пападемос и от ръководителите на основните политически партии в Гърция, в което те 
изразяват ангажимента си по отношение на  параметрите, договорени от държавните и 
правителствените ръководители на еврозоната на 26 октомври 2011 г.

Г-н Юнкер посочи, че средствата ще бъдат предоставени до средата на декември, 
след като изпълнителният орган на Международния валутен фонд даде разрешение за 
отпускане  на  своя  дял  в  началото  на  декември,  с  което  общата  сума  по  транша ще 
достигне 8 милиарда евро.

Лостове на ЕИФС
Министрите  се  съгласиха  с  условията на  два  варианта  за  мобилизиране  на 

средствата на Европейския инструмент за финансова стабилност, както беше решено на 
срещата на високо равнище на еврозоната от 26 октомври. Двата варианта са:

1. Сертификати за частична защита, които осигуряват защита от 20 до 30 процента 
от основната стойност на нова облигация, издадена от държава-членка бенефициер.

2.  Фондове  за  съвместни  инвестиции  —  съчетание  от  публично  и  частно 
финансиране — чиято цел е да изкупуват облигации на държави-членки бенефициери на 
първичните и/или вторичните пазари.

„След като вече разполагаме с рамката за мобилизиране на ЕИФС, той ще е в 
състояние да приложи вариант 1 през декември и вариант 2 през януари“,  заяви г-н 
Юнкер. „ЕИФС ще разполага с пълна свобода да ги използва, евентуално комбинирано, по 
най-ефективния начин“.

Той допълни още: „Постигнахме съгласие и бързо да проучим възможностите за 
увеличаване на средствата на МВФ чрез двустранни заеми, след дадения на срещата на 
Г-20 в Кан мандат, така че МВФ да е на висотата на новопридобитата мощ на ЕИФС и да 
може да работи в още по-тясно сътрудничество с него“.

„Мобилизирането  на  средства  е  процес,  който  изисква  време“,  заяви  Клаус 
Реглинг,  ръководител  на  ЕИФС.  „Пред  нас  стои  необходимост  от  мобилизиране  на 
средства само ако и когато трябва да подкрепим държава-членка и когато използваме 
новите си инструменти.“

Ирландия: големи политически усилия
Еврогрупата даде висока оценка на ирландските власти за доброто изпълнение на 

програмата за преустройство на страната и позволи отпускането на следващия транш от 
финансовата помощ.  Очаква се през януари да бъдат предоставени общо 8,5 милиона 
евро съвместно от ЕИФС, инструмента на ЕС ЕМФС (европейски механизъм за финансово 
стабилизиране), МВФ и Обединеното кралство. Решението относно дела на средствата, 
осигурявани от ЕИФС, бе прието от Съвета по икономически и финансови въпроси на 
следващия ден.

За повече информация:
Видеоматериали от пресконференцията на Еврогрупата 
Интернет страници на Еврогрупата     
Европейски отговор на кризата с дълговете 
Съобщение за печата на ЕИФС: Одобрение на максимизирането на капацитета на 

ЕИФС
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Пакта „Евро плюс“: данъчни въпроси за обсъждане

Има  готовност  за  засилено  координиране  на  данъчната 
политика  между  държавите-членки,  участващи  в  пакта  „Евро 
плюс“, след като министрите на финансите от 23-те участващи 

държави-членки приеха на 30 ноември 2011 г. доклад за въпросите, които те трябва да 
съгласуват помежду си в бъдеще. 

Така нареченият „структуриран диалог“ бе предложен в  пакта „Евро плюс“ като 
средство за координиране на данъчните политики на участващите държави-членки.

Смята се, че прагматичното координиране на данъчната политика е необходимо 
като част от усилията за координиране на икономическата политика между държавите-
членки в рамките на пакта „Евро плюс“. Това, наред с другото, би следвало да засили 
обмена на най-добри практики и борбата с измамите и укриването на данъци.

В доклада на министрите на финансите (който ще бъде предаден на Европейския 
съвет съгласно изискванията на пакта) са набелязани въпросите за обсъждане в рамките 
на структурирания диалог:

▪ избягване на вредните практики; 
▪ борба с измамите и укриването на данъци;
▪ обмен на най-добри практики; 
▪ международна координация.

 Работната група на високо равнище по данъчните въпроси към Съвета ще бъде 
централната точка за координиране на данъчната политика.

Пактът бе сключен между 23 държави-членки на ЕС през март 2011 г. и остава 
отворен за други държави-членки, които желаят да се присъединят. Неговата цел е да се 
стимулира  конкурентоспособността  и  заетостта,  като  по  този  начин  се  допринася 
допълнително  за  устойчивостта  на  публичните  финанси  и  се  укрепва  финансовата 
стабилност.

За повече информация:
Съобщение за печата
Излъчване на пресконференцията в интернет

Усилия за защита на децата от респираторни заболявания

Астмата,  сенната  хрема  и  други  хронични  респираторни 
заболявания  са  най-често  срещаните  незаразни  заболявания  сред 
децата,  като  в  последните десетилетия броят им нараства.  Ето защо 
тяхната превенция, ранно диагностициране и лечение бяха определени 
от полското председателство за приоритет в областта на общественото 
здравеопазване.

В  своите  заключения  Съветът  приканва  държавите-членки  да  се  заемат  с 
проблемите,  съставляващи  най-сериозните  рискови  фактори,  които  биха  могли  да 
доведат  до  хронично  заболяване  на  дихателната  система:  тютюневия  дим,  лошото 
качество на въздуха в закрити помещения и замърсяването на въздуха.

Превенцията следва да започне още преди раждането чрез засилване например на 
програмите за бременни жени за отказване от тютюнопушенето. Наред с това бъдещите 
майки и децата следва да не бъдат излагани на тютюнев дим, по-конкретно у дома и в 
закрити пространства.
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Познанията и обществената информираност играят ключова роля в превенцията и 
лечението на тези заболявания и следва да бъдат повишавани. Като важни фактори в 
това отношение се определят здравното образование на децата, родителите и учителите, 
както и обучението на здравните работници. 

Подчертава се и значението на сътрудничеството и обмена на добри практики, а 
Комисията се приканва да подкрепи държавите-членки при прилагането на политиките им 
и  подобряването  на  съществуващите  мрежи,  по-специално  на  международните 
научноизследователски мрежи.

В заключенията се вземат предвид обсъжданията по време на конференцията на 
експерти по въпросите на превенцията и контрола на детската астма и алергиите в ЕС, 
проведена през септември в Полша.

За повече информация:
Съобщение за печата 
Заключения на Съвета 
Излъчване на пресконференцията в интернет
Уебсайт на СЗО за хроничните респираторни заболявания (en, fr, es, ru)

Към следващата дългосрочна бюджетна рамка

На заседанието на Съвета по общи въпроси от 5 декември 
2011  г.  министрите  продължиха  работата  по  следващата 
многогодишна финансова рамка. По-рано беше постигнато съгласие 
тя да обхваща периода от 2014 г. до 2020 г.

За  основа  на  обсъжданията  беше  използвана  обширна  бележка  от  полското 
председателство,  чиято  цел  беше  да  обобщи  досегашните  разисквания.  Тъй  като 
многогодишната финансова рамка обхваща широк спектър от области на политиката, бяха 
обсъдени най-разнообразни теми като сближаването, механизма за свързване на Европа, 
общата селскостопанска политика, сигурността и гражданството.

Освен  това  трябва  да  се  определи  начинът,  по  който  ще  действат  отделните 
механизми и инструменти, например по отношение на различните видове обвързаност с 
условия.   Като  цяло  е  необходимо допълнително да  се  разяснят  и  разгледат  няколко 
аспекта от предложението, представено от Комисията; това се отнася например за новия 
собствен  ресурс  на  база  ДДС  или  за  използването  на  иновационни  финансови 
инструменти.

Тези  обсъждания  по  многогодишната  финансова  рамка  бяха  последните  за 
полското председателство. Очаква се официалните преговори да започнат в началото на 
2012 г.

За повече информация:
Съобщение за печата 
Излъчване в интернет на откритото обсъждане 
Излъчване в интернет на пресконференцията 
Планирането на бюджета на ЕС е на масата за преговори на Съвета 
Първо обсъждане на Съвета във връзка с планирането на бюджета на ЕС 
Многогодишната финансова рамка (МФР): въпроси и отговори (Комисия) 
Финансова рамка 2014—2020     г.   (на сървъра Europa) 
Дебатът по следващата дългосрочна бюджетна рамка продължава 
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Процесът на разширяване — положителен стимул за Европа

Като направи преглед на преговорите за разширяването на ЕС, 
на  5  декември 2011  г.  Съветът  приветства  отбелязания  от  страните 
напредък и очерта областите, в които е необходимо да бъде постигнато 
повече.

Страните, обхванати от процеса на разширяване, продължават да 
бъдат изправени пред основни предизвикателства. Доброто управление, 

върховенството на закона и административните реформи са от съществено значение за 
приближаването  на  тези  страни  към  ЕС.  Проблемите  със  свободата  на  изразяване  и 
свободата на медиите продължават да будят особено безпокойство. Следва да продължи 
работата  по  подобряване  на  социалното  и  икономическото  приобщаване  на  уязвими 
групи, включително на ромите.

Страните, обхванати от процеса на разширяване, също са засегнати от световната 
икономическа и финансова криза и предприемат стъпки за икономическо възстановяване.

Полагането  на  по-нататъшни  усилия  за  реализиране  на  структурни  реформи  и 
реформи за фискална консолидация с цел откриване на работни места и отбелязване на 
растеж следва да ускори възстановяването и растежа на тези страни.

Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения продължават да бъдат 
съществена  част  от  процеса  на  разширяване.  Те  допринасят  за  благоденствието, 
стабилността и помирението и правят климата благоприятен за преодоляване на спорове 
и на наследството от миналото. Всички засегнати страни следва да разрешават въпросите 
от двустранен характер в дух на конструктивност.

Процесът  на  разширяване  продължава  да  укрепва  мира,  демокрацията  и 
стабилността  в  Европа  и  дава  възможност  на  ЕС  да бъде  в  по-добра  позиция,  за  да 
посрещне  световните  предизвикателства.  Той  поражда  дълбоки  политически  и 
икономически реформи в страните, обхванати от процеса на разширяване, и носи ползи 
за ЕС като цяло.

Страните,  обхванати  от  процеса  на  разширяване,  са  страните  кандидатки 
(Исландия, Черна гора, бившата югославска република Македония и Турция), които са 
започнали  преговори  за  присъединяване,  и  потенциалните  кандидатки,  две  от  които 
(Албания и Сърбия) са подали молба за членство, а другите две (Босна и Херцеговина и 
Косово) не са подали такава молба. Хърватия приключи преговорите, като подписването 
на  Договора  за  присъединяване  ще  стане  на  9  декември 2011  г.  успоредно  със 
заседанието на Европейския съвет.

По време на срещата на високо равнище на 9 декември 2011 г. ще бъде взето 
решение  относно  възможните  следващи  стъпки  за  всяка  от  страните  по  пътя  ѝ към 
членство в ЕС въз основа на заслугите на всяка страна поотделно.

За повече информация:
Заключения на Съвета (pdf)
Излъчване на пресконференцията в интернет
Съобщение за печата на Комисията по въпросите на разширяването 
Стратегия за разширяването и доклади за напредъка за 2011     г  . (уебсайт на Комисията)

Източник: страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС

На 1 юли 2011 г.,  Полша пое председателството на 
Съвета на ЕС от Унгария, която от началото на 2011 г. до 
сега носеше отговорността за общите решение на Съвета на 
ЕС във всички аспекти на работата му. 

Председателството  на  Полша  започва,  когато 
Европейският  съюз  е  изправен  пред  много  сериозни 
икономически и социални предизвикателства, отбелязват от 

пресцентъра на ЕС. Програмата и планът за действие на Полша са съобразени с тези 
предизвикателства и много европейски страни и институции подкрепят целите на новия 
председател.

Основните  цели,  които  ще  преследва  Полша  по  време  на  шестмесечното  си 
председателство,  се  изразяват  в  задълбочаване  на  интеграцията  на  пазара  на  ЕС, 
уголемяване на Съюза и засилване на сътрудничеството със съседите, което да гарантира 
стабилност в региона, както на юг, така и на изток. Полша ще се стреми за укрепване на 
енергийната,  продоволствената  и  военната  сигурност  в  ЕС.  А  по  време  на  полското 
председателство ще започне и важното обсъждане за новия бюджет на ЕС за периода.

Уеб сайт на Полското председателство : www  .  pl  2011.  eu  

Новини от Европейската комисия

Програма за растеж

В пакет от икономически и бюджетни препоръки на Съюза 
се определят приоритети за 2012 г. и нови мерки за засилване на 
финансовото управление и стабилността в еврозоната.

В своя обзор на растежа за 2012 г. Комисията твърди, 
че  правителствата  трябва  да  внесат  ред  в  публичните  финанси  и  да  предприемат 
структурни реформи за засилване на растежа и заетостта. 

Обзорът бележи началото на втория „европейски семестър“ – шестмесечен цикъл, 
по време на който правителствата могат да се възползват от мненията на колегите си от 
ЕС при определянето на националната бюджетна и икономическа политика. 

Правителствата се призовават да се съсредоточат върху 5 приоритета и свързани с 
тях мерки. Тези изисквания включват: 
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прилагане  на  благоприятни  за  растежа  бюджетни  политики  -  съобразяване  на 
стратегиите за публични инвестиции и данъчно облагане с нуждите на всяка страна; 

връщане към предкризисните  равнища на отпускане на заеми – улесняване на 
достъпа  на  банките  до  финансиране,  подпомагане  на  достъпа  на  малките  и  средни 
предприятия до кредити и развитие на нов европейски режим за рисковия капитал; 

насърчаване  на  растежа  и  конкурентоспособността  -  съсредоточаване  върху 
цифровата  икономика,  общия  пазар  на  услуги  и  предложенията  на  ЕС,  свързани  с 
външната търговия; 

справяне с безработицата и социалните последици от кризата - насърчаване на 
създаването на фирми и на самостоятелната заетост, подобряване на социалните системи 
с цел подпомагане на най-уязвимите хора; 

модернизиране  на  публичните  администрации  -  ограничаване  на 
административните  формалности,  насърчаване  услугите  за  електронно  управление  и 
свеждане на времето за започване на нов бизнес до 3 дни. 

По-добро икономическо управление 
В тазгодишния пакет са включени 2 нови предложения, базирани върху мерки , 

взети в резултат от финансовата криза за подобряване на икономическото управление и 
подпомагане на контрола върху публичните дългове. 

Първото  предложение  е  от  страните  от  еврозоната  да  се  изисква  да 
представят  своите  проектобюджети  по  едно  и  също  време  всяка  година.  След  това 
Комисията ще може да излиза със становище по тях, ако това е необходимо, и да иска от 
правителствата  да  приведат  бюджетите  си  в  съответствие  с  техните  задължения като 
членове на еврозоната. 

Второто предложение  е да се подобри надзора над страните от еврозоната, 
получаващи финансова подкрепа или застрашени от сериозна финансова нестабилност. 

Засилване на финансовата подкрепа 
Комисията ще проведе и обществена консултация  (краен срок за отговори – 8 

януари 2012 г.) относно възможността еврозоната колективно да емитира облигации за 
набиране на средства за страните с дългови проблеми. Средствата ще се използват за 
спасителния фонд за еврозоната. 

В  дискусионен  документ  са  представени  възможностите  за  създаване  на 
такива  „облигации  за  стабилност“.  Според  Комисията  всяка  стъпка  към  съвместно 
издаване на облигации има смисъл само ако еврозоната вземе и мерки за засилване на 
бюджетната дисциплина. 

Още за обзора на растежа за 2012 г. и свързаните с него предложения 
Управление на икономическото възстановяване 

От научни изследвания към практически резултати - 
01/12/2011 г.

Планираната  програма  на  ЕС  за  научни  изследвания  на 
стойност  80  млрд.  евро  акцентира  върху  превръщането  на 
резултатите от изследвания в продукти и услуги.

Програмата за 2014-2020 г., известна като "Хоризонт 2020" 
,  ще  събере  на  едно  място  всички  програми  на  ЕС  за  финансиране  на  научни 

изследвания  и  иновации.  Това  ще  улесни  превръщането  на  научните  постижения  в 
новаторски продукти и услуги, които ще подобрят ежедневието на хората и ще създадат 
възможности за бизнес.

В предложението се предвижда финансиране за 3 основни цели:
24,6 млрд. евро за запазване на лидерската роля на Европа в науката в световен мащаб.
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Бюджетът  на  Европейския  съвет  за  научни  изследвания  ,  който  финансира 
фундаментални изследвания  на някои от  най-изтъкнатите европейски учени,  ще бъде 
увеличен със 77 %. 
17,9 млрд. евро са отделени за гарантиране на лидерството на европейската индустрия в 
иновациите. Тук се включват инвестиции в ключови технологии, както и помощ за малки 
предприятия, имащи нужда от достъп до финансиране. 
31,7 млрд. евро са предвидени, за да се отговори на обществените очаквания в области 
като: 

здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 
продоволствена  сигурност,  устойчиво  земеделие,  морски  изследвания  и 

биоикономика 
сигурна, чиста и ефективна енергия 
интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 
действия в областта на климата, ефективно използване на ресурсите и суровини 
приобщаващи, новаторски и безопасни общества 
С цел намаляване на бюрокрацията Комисията планира да опрости процедурите за 

възстановяване на средства за финансирани от ЕС проекти, да намали документацията 
при  подготовката  на  предложение  за  научно  изследване,  да  премахне  ненужните 
проверки и  одити,  както  и да  намали времето между приемането  на предложение за 
научно изследване и получаването на безвъзмездни средства.

Много  важни  елементи  на  сегашната  програма  ще  бъдат  запазени,  например 
инвестициите в главни базови технологии като нанотехнологиите; инициативи за 
сътрудничество  между  академичните  среди,  изследователските  центрове  и  бизнеса; 
международно сътрудничество и финансиране на млади изследователи.

Плановете  ще  бъдат  обсъдени  от  съответните  министри  и  депутатите  в 
Европейския парламент с оглед на постигане на споразумение преди края на 2013 г.

Още за "Хоризонт 2020" 

По-голямо спокойствие за потребителите при пазаруване 
- 05/12/2011 г.

Благодарение на нови мерки потребителите ще могат по-
бързо,  по-лесно  и  с  по-малко  разходи  да  уреждат  спорове  с 
търговци, когато купуват стоки и услуги в ЕС.

През  2010 г.  всеки  пети  потребител  в  Европа  се  е 
сблъскал  с  проблеми,  когато  е  купувал  стоки и  услуги  на единния пазар.  Цената на 
неразрешените спорове се оценява на 0,4 % от БВП на ЕС.

Сега  ЕС  иска  да  гарантира  на  всички  достъп  до  извънсъдебни  способи  за 
разрешаване на спорове, независимо от това какво е купено, къде е закупено или как – 
онлайн или офлайн.

Наличието на по-ефективна и по-прозрачна система трябва да повиши доверието 
на  потребителите  и  да  ги  насърчи  да  търсят  по-активно  най-добрите  предложения  в 
целия ЕС, което ще стимулира конкуренцията и икономическия растеж.

Разрешаване на договорни спорове 
Съгласно  предложенията  всички  потребители  ще  имат  право  да  използват 

алтернативни способи за разрешаване на спорове – при тях неутрална трета страна може 
да предлага решение или да посредничи между потребителя и търговеца. Според оценки 
всеобщият  достъп  до  алтернативно  разрешаване  на  спорове  ще  спестява  на 
потребителите 22,5 милиарда евро на година.
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Арбитражните органи ще трябва да отговарят на определени критерии за качество 
и  да  разрешават  споровете  в  рамките  на  90 дена.  Търговците  ще  информират 
потребителите кои арбитражни органи се занимават с договорни спорове.

Разрешаване на спорове онлайн 
Втората  възможност  за  потребителите  е  разрешаването  на  спорове  онлайн, 

процедура подобна на алтернативното разрешаване на спорове, но извършвана изцяло 
онлайн.  Планира се за целия ЕС да се създаде единна онлайн платформа, чрез която 
потребителите и търговците да уреждат спорове относно трансгранични сделки. 

Жалбите  от  потребители  ще  бъдат  изпращани  автоматично  чрез  онлайн 
платформата до компетентния национален арбитражен орган, след което той ще трябва 
да помага за намирането на решение в рамките на 30 дена.

Следващи стъпки 
Европейският  парламент  и  Съветът  на  ЕС  се  ангажираха  с  приемането  на 

предложенията до края на 2012 г. След това държавите от ЕС ще разполагат с 18 месеца 
да  въведат  директивата  за  алтернативното  разрешаване  на  спорове  в  своето 
законодателство, което означава, че качествени, извънсъдебни алтернативни способи за 
разрешаване на спорове трябва да са достъпни в целия ЕС през втората половина на 
2014 г.

Платформата  за  онлайн  разрешаване  на  спорове  ще  започне  да  функционира 
напълно шест месеца след този срок, в началото на 2015 г.

Повече за разрешаването на потребителски спорове 
Връзки по темата

Стандартен европейски договор за продажба ще улесни пазаруването зад граница 

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Наградата "Сахаров" 2011  

Наградата "Сахаров" на ЕП за свобода на мисълта през 2011 г. 
отидe при петима представители на "арабската пролет". Лауреатите 
персонално са  Asmaa Mahfouz (Eгипет),  Ahmed al-Zubair Ahmed al-
Sanusi (Либия),  Razan Zaitouneh (Сирия),  Ali Farzat (Сирия)  и 
посмъртно Mohamed Bouazizi (Тунис). 

Наградата  носи името на съветския учен,  физик и дисидент 
Андрей Сахаров. Той е и основател на правозащитната организация 
"Мемориал", носител на наградата Сахаров за 2009 година. 

Миналогодишният  победител  -  кубинският  опозиционер 
 Гийермо  Фариняс  не  получи  разрешение  на  властите  в  Хавана  да  присъства  на 
церемонията по награждаването в Страсбург през декември 2010. 

Церемонията  по  награждаването  на  тазгодишните  носители  е  насрочена  за  14 
декември 2011 г. в Страсбург. Отличието е съпроводено с парична награда от 50 000 
евро. 

Източник: страницата на Европейския парламент
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от ноември-декември 2011 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането 
на Директива 2003/109/ЕО относно статута  на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни - COM(2011) 585 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) РЕВИЗИРАНА МНОГОГОДИШНА 
ИНДИКАТИВНА  ФИНАНСОВА  РАМКА  ЗА  2012—2013  Г.  -  COM(2011)  641  Досие  на 
документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  28-и  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  МОНИТОРИНГ  НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2010 г.) - COM(2011) 588 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 
281-24-236x3006-210-23  (DAS-24236-5xDAS-21O23-5)  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 620 Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 
продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или  произведени  от  генетично  модифицирана 
царевица  Bt11xMIR604xGA21  (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9)  съгласно 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета -  COM(2011) 621 
Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 
продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или  произведени  от  генетично  модифицирана 
царевица  Bt11xMIR604  (SYN-BTO11-1xSYN-IR6O4-5)  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 622 Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 
продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или  произведени  от  генетично  модифицирана 
царевица  MIR604xGA21  (SYN-IR6O4-5xMON-OOO21-9)  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 623 Досие на документа

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

прилагането  на  техниките  за  дистанционно  наблюдение  и  относно  използването  на 
финансовите ресурси, предоставени за това по силата на Регламент (ЕО) № 78/2008 на 
Съвета (втори междинен доклад) - COM(2011) 639 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на мерки за определянето 
на някои помощи и възстановявания,  свързани с общата организация на пазарите на 
селскостопански продукти - COM(2011) 629 Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
установяване  на  обща  организация  на  пазарите  на  селскостопански  продукти  („Общ 
регламент за ООП“) - COM(2011) 626 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на 
Съвета по отношение на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета 
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за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по 
заеми и гаранции по заеми за проекти извън Европейския съюз и за отмяна на Решение 
№ 633/2009/ЕО - COM(2011) 597 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност 
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
относно сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на 
Източното партньорство - COM(2011) 564 Досие на документа

Предприятия и промишленост
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността - COM(2011) 642 Досие на 
документа

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на информацията за широката 
общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско 
предписание, и по отношение на фармакологичната бдителност -  COM(2011) 632  Досие 
на документа

Разширяване 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011— 2012 г. - 
COM(2011) 666 Досие на документа

Регионална политика
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, 
свързани  с  инструменти  за  споделяне  на  риска  за  държави-членки,  които  изпитват 
сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност  или са застрашени от 
такива затруднения - COM(2011) 655 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за  регионално развитие  и 
целта  „Инвестиции  за  растеж  и  работни  места“  и  за  отмяна  на  Регламент  (EО)  № 
1080/2006 - COM(2011) 614 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006 - COM(2011) 612 Досие на 
документа

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

програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации -  COM(2011) 
609 Досие на документа

Търговия 
Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  позицията,  която  ще  заеме 

Европейският съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението 
за  свободна  търговия  между  Европейския  съюз  и  неговите  държави-членки,  от  една 
страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния 
правилник  на  Комитета  по  търговията  и  изготвянето  на  списък  с  15 лица,  които  да 
изпълняват функцията на арбитри - COM(2011) 592 Досие на документа
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Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  споразумението  за 
търговия  между  Европейския  съюз  и  Колумбия  и  Перу  -  COM(2011)  569  Досие  на 
документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

Първият брой на Официален вестник излиза на 30 декември 1952 г.  От януари 
1968 г. Официален вестник се публикува в две отделни серии – L (Законодателство) и C 
(Информация и известия).

От  1998 г.  насам  всяко  печатно  издание се  съпровожда  от  електронна версия,  
която се публикува на сайта EUR-Lex. В момента всички броеве на Официален вестник се  
сканират и постепенно се качват на EUR-Lex във формат PDF.

Официален вестник е достъпен на официалния език на дадена държава-членка от  
датата  на  нейното  присъединяване  към  ЕС  (с  изключение  на  ирландски).  
Законодателството  в  сила  в  момента  на  присъединяване  се  превежда  и  публикува  в  
специални издания – специалните издания от 2004 г. и 2007 г. вече са достъпни онлайн, 
по-старите издания ще бъдат добавени скоро.

Всички текстове, публикувани в Официален вестник, са достъпни (във формат PDF, 
TIF и/или  HTML) и чрез функциите за търсене на уебсайта. За повече информация за  
Официален вестник, моля, вижте уебсайта на Службата за публикации.
Служба за публикации – ОВ серии   L   и   C  , Специално издание 2007 г.

L 303
22 ноември 2011 г.
РЕШЕНИЯ

Решение № 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за 
европейско наследство.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1195/2011  на  Комисията  от  16 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1196/2011  на  Комисията  от  17 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1197/2011 на Комисията  от  21 ноември  2011 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 относно създаване  на списък на 
Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на 
Общността.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1198/2011 на Комисията от 21 ноември 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1199/2011 на Комисията от 21 ноември 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
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за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изменение (ЕC) № 
971/2011 за 2011/12 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
2011/749/ЕС

Решение на Европейската централна банка от 15 ноември 2011 година за изменение 
на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 – ЕЦБ (ЕЦБ/2011/19).

ПРЕПОРЪКИ
2011/750/ЕС

Препоръка  на  Комисията  от  8 септември  2011  година  относно  подкрепата  за 
обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от 
превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall).

L 304
22 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  1168/2011  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
25 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за 
създаване  на  Европейска  агенция  за  управление  на  оперативното  сътрудничество  по 
външните граници на държавите-членки на Европейския съюз.

Регламент  (ЕС)  №  1169/2011  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, 
за  изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 
90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и 
на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.

ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 

година  относно  правата  на  потребителите,  за  изменение  на  Директива  93/13/ЕИО  на 
Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета.

L 305
23 ноември 2011 г.
ДИРЕКТИВИ

Директива 2011/88/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 
година  за  изменение  на  Директива  97/68/ЕО  по  отношение  на  разпоредбите  за 
двигателите, пуснати на пазара в рамките на гъвкавия механизъм.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1200/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1201/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1202/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1203/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

22



Седмичен бюлетин Брой 31
12 декември 2011 г.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1204/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  (ЕС)  №  1205/2011  на  Комисията  от  22 ноември  2011  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1126/2008  за  приемане  на  някои  международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  № 1606/2002  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен стандарт  за  финансово  отчитане 
(МСФО) 7.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1206/2011  на  Комисията  от  22 ноември  2011 
година за определяне на изисквания за идентификация на въздухоплавателните средства 
с цел наблюдение в рамките на системата Единно европейско небе.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1207/2011  на  Комисията  от  22 ноември  2011 
година  за  определяне  на  изисквания  относно  функционирането  и  оперативната 
съвместимост на наблюдението в рамките на системата Единно европейско небе.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1208/2011 на Комисията  от  22 ноември  2011 
година  за  изменение  и  поправка  на  Регламент  (ЕО)  №  288/2009  за  определяне  на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение 
на  отпускането  на  помощ  от  Общността  за  доставяне  на  плодове  и  зеленчуци, 
преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в 
рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1209/2011 на Комисията  от  22 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

L 306
23 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната.

Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  относно  принудителните  мерки  за  коригиране  на  прекомерните 
макроикономически дисбаланси в еврозоната.

Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година за  изменение на Регламент  (ЕО)  № 1466/97 на Съвета  за  засилване  на 
надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите 
политики.

Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  относно  предотвратяването  и  коригирането  на  макроикономическите 
дисбаланси.

Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата 
при прекомерен дефицит.

ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията 

за бюджетните рамки на държавите-членки.

L 307
23 ноември 2011 г.
АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Изменения от 2010 г.  на Правило № 30 на Икономическата комисия за Европа на 
ООН (ИКЕ на ООН) — Единни условия относно одобряването на пневматични гуми за 
моторни превозни средства и техните ремаркета.
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Изменения от 2010 г.  на Правило № 54 на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби за одобрение 
на пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета.

Правило  № 117  на  Икономическата  комисия  за  Европа  на  Организацията  на 
обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на гуми по 
отношение  на  шума,  излъчван  при  търкаляне,  сцеплението  върху  влажна  повърхност 
и/или съпротивлението при търкаляне

L 308
24 ноември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Информация във връзка с промяна в приложенията към Споразумението между 
Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вино.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  (ЕС)  №  1210/2011  на  Комисията  от  23 ноември  2011  година  за 

изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на 
количеството  квоти  за  емисии  на  парникови  газове,  подлежащи на тръжна продажба 
преди 2013 година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1211/2011 на Комисията  от  23 ноември  2011 
година за намаляване на определени риболовни усилия за 2011 г. поради прекомерния 
риболов на определени държави-членки през предходната година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1212/2011 на Комисията  от  23 ноември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1416/2006  за  определяне  на  специфични 
правила за прилагане на член 7, параграф 2 от  Споразумението между Европейската 
общност  и  Съединените  американски  щати  за  търговията  с  вино  по  отношение  на 
защитата  на  наименованията  за  произход  на  Съединените  американски  щати  в 
Общността.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1213/2011 на Комисията  от  23 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/751/ЕС

Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  13 септември  2011  година  относно 
нотификацията  на  предложение  за  изменение  на  приложенията  към  Споразумението 
между  Европейската  общност  и  Съединените  американски  щати  относно  търговията  с 
вина.

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ
Европейска  служба  за  борба  с  измамите  (OLAF)  —  Процедурен  правилник  на 

Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.

L 309
24 ноември 2011 г.
РЕШЕНИЯ
2011/746/ЕС

Решение  на  Комисията  от  23 февруари  2011  година  относно  държавна  помощ, 
предоставена от Италия на Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA и Syndial SpA (мерки 
за държавна помощ C 38/B/04 (ex NN 58/04) и C 13/06 (ex N 587/05) (нотифицирано под 
номер C(2011) 956).

2011/747/ЕС
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Решение на Комисията от 24 май 2011 година относно държавна помощ C 88/97, 
приведена в действие от Френската република в полза на  Crédit Mutuel (нотифицирано 
под номер C(2011) 3436).

L 310
25 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1215/2011 на Съвета от 24 ноември 2011 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 131/2004 на Съвета относно определени ограничителни мерки по 
отношение на Судан.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1216/2011  на  Комисията  от  24 ноември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕС)  № 691/2010  за  определяне  на  схема  за 
ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1217/2011 на Комисията  от  24 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1218/2011 на Комисията  от  24 ноември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/752/ОВППС на Съвета от 24 ноември 2011 година за изменение на 

Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на 
върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO.

2011/753/ЕС
Решение на Комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на правила и 

изчислителни  методи  за  проверка  на  съответствието  с  целите,  зададени  в  член  11, 
параграф  2  от  Директива  2008/98/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2011) 8165).

2011/754/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 22 ноември 2011 година за прилагане на 

Директива  2009/103/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на 
проверките  на  застраховки  „Гражданска  отговорност“  във  връзка  с  използването  на 
моторни превозни средства (нотифицирано под номер C(2011) 8289).

L 311
25 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  1178/2011  на  Комисията  от  3 ноември  2011  година  за 
определяне  на  технически  изисквания  и  административни  процедури  във  връзка  с 
екипажите  на  въздухоплавателни  средства  в  гражданското  въздухоплаване  в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

L 312
25 ноември 2011 г.
БЮДЖЕТИ
2011/748/ЕС, Евратом

Окончателно  приемане  на  коригиращ  бюджет  № 4  на  Европейския  съюз  за 
финансовата 2011 година.
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L 313
26 ноември 2011 г.
РЕШЕНИЯ

Решение № 1219/2011/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  относно  записването  от  Европейския  съюз  на  допълнителни  акции  в 
капитала  на  Европейската  банка  за  възстановяване  и  развитие  (ЕБВР)  вследствие 
решението за увеличаване на този капитал.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1220/2011 на Комисията  от  25 ноември  2011 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 867/2008 за определяне на подробни правила 
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на организациите 
на оператори в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1221/2011 на Комисията  от  25 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/755/ЕС

Решение  на  Европейския  парламент  от  25 октомври  2011  година  относно 
освобождаването  от  отговорност  във  връзка  с  изпълнението  на  общия  бюджет  на 
Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел II — Съвет.

2011/756/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  от  25 октомври  2011  година  относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския 
полицейски колеж за финансовата 2009 година.

2011/757/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  от  25 октомври  2011  година  относно 

приключването  на  сметките  на  Европейския  полицейски  колеж  за  финансовата  2009 
година.

2011/758/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  от  25 октомври  2011  година  относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската 
агенция по лекарствата за финансовата 2009 година.

2011/759/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  от  25 октомври  2011  година  относно 

приключването  на  сметките  на  Европейската  агенция  по  лекарствата  за  финансовата 
2009 година.

2011/760/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 23 ноември 2011 година за предоставяне 

на Испания и Франция на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa 
на ICES с изключение на залива на Кадис (нотифицирано под номер C(2011) 8303).

2011/761/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 24 ноември 2011 година за разрешаване 

на пускането на пазара на флавоноиди от  Glycyrrhiza glabra L.  като нова хранителна 
съставка  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 258/97  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2011) 8362).
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2011/762/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 24 ноември 2011 година за разрешаване 

пускането на пазара на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно 
Регламент  (ЕО)  № 258/97 на Европейския парламент  и  на  Съвета  (нотифицирано под 
номер C(2011) 8527).

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/763/ЕС

Решение № 40/2011 от 14 ноември 2011 година на Съвместния комитет, създаден 
съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати 
за  взаимно признаване,  относно включване на органи по оценка на съответствието в 
секторното приложение относно електромагнитната съвместимост.

Поправки
Поправка на Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение 

на  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  за  установяване  на  обща  организация  на 
селскостопанските  пазари  и  относно  специфични  разпоредби  за  някои  земеделски 
продукти („Общ регламент за ООП“) (  ОВ   L   154, 17.6.2009 г.  ).

L 314
29 ноември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на 
възможностите  за  риболов  и  финансовата  помощ,  предвидени  в  Споразумението  за 
партньорство  в  сектора  рибарство  между  Европейската  общност  и  Съюза  Коморски 
острови.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1222/2011 на Комисията  от  28 ноември  2011 

година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1010/2009  по  отношение  на 
административните  споразумения  с  трети  държави  относно  сертификатите  за  улов  на 
морски риболовни продукти.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1223/2011  на  Комисията  от  28 ноември  2011 
година за  изменение на Регламент  (ЕО)  № 1688/2005 по  отношение на вземането  на 
проби от стадата по произход на яйцата и микробиологичното изследване на тези проби и 
пробите от определени видове месо, предназначени за Финландия и Швеция.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1224/2011 на Комисията  от  28 ноември  2011 
година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66—73 от Регламент (ЕО) 
№  1186/2009  на  Съвета  за  установяване  на  система  на  Общността  за  митнически 
освобождавания.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1225/2011  на  Комисията  от  28 ноември  2011 
година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от 
Регламент  (ЕО)  № 1186/2009 на Съвета  за  установяване  на система на Общността  за 
митнически освобождавания.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1226/2011 на Комисията  от  28 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на 

Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за 
управление на превозни средства.
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РЕШЕНИЯ
Решение  2011/764/ОВППС  на  Съвета  от  28 ноември  2011  година  за  отмяна  на 

Решение 2011/210/ОВППС относно военна операция на Европейския съюз в подкрепа на 
операциите за хуманитарна помощ, в отговор на кризисното положение в Либия („EUFOR 
Libya“).

2011/765/ЕС
Решение  на  Комисията  от  22 ноември  2011  година  относно  критериите  за 

признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно 
критериите  за  признаване  на  изпитващи  и  критериите  за  организиране  на  изпити  в 
съответствие  с  Директива  2007/59/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2011) 7966).

ПРЕПОРЪКИ
2011/766/ЕС

Препоръка  на  Комисията  от  22 ноември  2011  година  относно  процедурата  за 
признаване на центрове за обучение и на изпитващи на машинисти, в съответствие с 
Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

L 315
29 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  1193/2011  на  Комисията  от  18 ноември  2011  година  за 
създаване на Регистър на ЕС за периода на търгуване, започващ от 1 януари 2013 г. и за 
следващите периоди на търгуване в рамките на Европейската схема за търговия с емисии, 
съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 
280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 
2216/2004 и на Регламент (ЕС) № 920/2010 на Комисията.

L 316
29 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по 
шосе между държавите-членки в еврозоната.

L 317
30 ноември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна 
на писма между Европейския съюз и Австралия в съответствие с член XXIV, алинея 6 и 
член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с 
изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса 
на присъединяването им към Европейския съюз.

Информация относно влизането в сила на споразумение под формата на размяна 
на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, алинея 6 
и  член  XXVIII от  Общото споразумение за  митата  и  търговията  (ГАТТ)  от  1994 г.  във 
връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в 
процеса на присъединяването им към Европейския съюз.

2011/767/ЕС
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Решение на Съвета от 27 октомври 2011 година за сключване на Споразумението 
под  формата  на  размяна  на  писма  между  Европейския  съюз  и  Нова  Зеландия  в 
съответствие  с  член  XXIV,  ал.  6  и  член  XXVIII от  Общото  споразумение  за  митата  и 
търговията (ГАТТ) от 1994 г.  във връзка с изменението на отстъпките в списъците на 
Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския 
съюз.

2011/768/ЕС
Решение на Съвета от 27 октомври 2011 година за сключване на споразумение под 

формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралия в съответствие с член 
XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във 
връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в 
процеса на присъединяването им към Европейския съюз.

2011/769/ЕС
Решение на Съвета от 27 октомври 2011 година за сключване на споразумение под 

формата  на  размяна  на  писма  между  Европейския  съюз  и  Република  Аржентина  в 
съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ)  1994  г.  във  връзка  с  изменението  на  отстъпките  в  списъците  на  Република 
България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз.

Изменение на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол 
на стоки (Конвенцията за хармонизиране), Женева, 21 октомври 1982 г.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1234/2011  на  Комисията  от  23 ноември  2011 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 1245/2010 за откриване на тарифни квоти на 
Съюза за 2011 г. за овце, кози, овче и козе месо.

Регламент  (ЕС)  №  1235/2011  на  Комисията  от  29 ноември  2011  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на категоризирането на гуми според сцеплението им с влажна пътна настилка, 
измерването на съпротивлението при търкаляне и процедурата за проверка.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1236/2011 на Комисията  от  29 ноември  2011 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 по отношение на инвестициите 
посредством инструменти за финансов инженеринг.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1237/2011 на Комисията  от  29 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/770/ЕС

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година 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/2011/001  AT/Niederösterreich-Oberösterreich от 
Австрия).

2011/771/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 ноември  2011  година 

относно  мобилизиране  на  средства  от  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията съгласно 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/2011/004 EL/ALDI Hellas от Гърция).
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2011/772/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 ноември  2011  година 

относно  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/2010/019  IE/Construction 
41 от Ирландия).

2011/773/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 ноември  2011  година 

относно  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/2010/020  IE/Construction 
43 от Ирландия).

2011/774/ЕС
Решение  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 ноември  2011  година 

относно  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/2010/021  IE/Construction 
71 от Ирландия).

2011/775/ЕС
Решение на Европейския съвет от 23 октомври 2011 година за назначаване на член 

на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

2011/776/ЕС
Решение за изпълнение на Съвета от 24 ноември 2011 година за предоставяне на 

разрешение на Обединеното кралство да прилага намалени нива на данъчно облагане 
спрямо моторните горива, доставяни на островите на Вътрешните и Външните  Hebrides, 
Северните  острови,  островите  в  Clyde и  островите  Scilly в  съответствие  с  член 19 от 
Директива 2003/96/ЕО.

2011/777/ЕС, Евратом
Решение за изпълнение на Комисията от 28 ноември 2011 година за разрешаване 

на  Румъния  да  използва  някои  приблизителни  разчети  за  изчислението  на  базата  за 
собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2011) 8627).

2011/778/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 28 ноември 2011 година за разрешаване 

на някои държави-членки да предоставят временни дерогации от някои разпоредби на 
Директива  2000/29/ЕО  на  Съвета  по  отношение  на  картофи  за  посев  с  произход  от 
определени провинции на Канада (нотифицирано под номер C(2011) 8633).

L 318
1 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
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12 декември 2011 г.

Известие  за  влизането  в  сила  на  Споразумението  за  участието  на  Република 
България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани 
споразумения.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1238/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 372/2011 за определяне на количествените 
ограничения  за  износ  на  извънквотна  захар  и  изоглюкоза  до  края  на  пазарната 
2011/2012 година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1239/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 
година за откриване на постоянна тръжна процедура за внос на захар с код по КН 1701 с 
намалено мито за пазарната 2011/2012 година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1240/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 
година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и 
изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 
2011/2012 година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1241/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 
година  за  отмяна  на  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1211/2011  за  намаляване  на 
определени риболовни усилия за 2011 г.  поради прекомерния риболов на определени 
държави-членки през предходната година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1242/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1243/2011 на Комисията  от  30 ноември  2011 
година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими 
от 1 декември 2011 година.

РЕШЕНИЯ
2011/779/ЕС

Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  25 ноември  2011  година  относно 
допълнително  финансово  участие  в  програми  за  контрол,  проверка  и  надзор  на 
рибарството  в  държавите-членки  за  2011  година  (нотифицирано  под  номер  C(2011) 
8359).

Други актове
ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  I (Ветеринарни  и  фитосанитарни  въпроси)  към 
Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II 
(Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението 
за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  II (Технически  наредби,  стандарти,  изпитвания  и 
сертифициране) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение X (Услуги общо) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 98/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  XI (Електронни  комуникации,  аудиовизуални  услуги  и 
информационно общество) към Споразумението за ЕИП.
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Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  XI (Електронни  комуникации,  аудиовизуални  услуги  и 
информационно общество) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  XI (Електронни  комуникации,  аудиовизуални  услуги  и 
информационно общество) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  XI (Електронни  комуникации,  аудиовизуални  услуги  и 
информационно общество) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 102/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2011 от 30 септември 2011 година 
за  изменение  на  приложение  XIII (транспорт)  и  на  Протокол  37  (съдържащ списъка, 
предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 109/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2011 от 30 септември 2011 година 
за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП.

IV Актове,  приети  преди  1  декември  2009  г.  по  силата  на  Договора  за  ЕО, 
Договора за ЕС и Договора за Евратом

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 397/09/COL от 14 октомври 2009 година 
за  седемдесет  и  второ  изменение  на  процесуалните  и  материалноправните  норми  в 
сферата  на  държавната  помощ,  въвеждащо  нова  глава  за  държавна  помощ  за 
дружествата за управление на кораби.

L 319
2 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/780/ЕС

Решение на Съвета от 28 ноември 2011 година относно позицията, която да вземе 
Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по отношение на изменение 
на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година 

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на 
положението в Сирия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2011 на Съвета от 1 декември 2011 година 
за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран.
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Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1246/2011  на  Комисията  от  29 ноември  2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания [Mantecados de Estepa (ЗГУ)].

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1247/2011  на  Комисията  от  29 ноември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1248/2011  на  Комисията  от  29 ноември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1249/2011  на  Комисията  от  29 ноември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1250/2011 на Комисията  от  29 ноември  2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (ЗГУ)].

Регламент  (ЕС)  № 1251/2011  на  Комисията  от  30 ноември  2011  година  за 
изменение  на  директиви  2004/17/ЕО,  2004/18/ЕО  и  2009/81/ЕО  на  Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за 
възлагане на обществени поръчки.

Регламент (ЕС) № 1252/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за забрана 
на риболова на морски дявол в зона VII от страна на съдове под флага на Нидерландия.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1253/2011  на  Комисията  от  1 декември  2011 
година  за  изменение  на  регламенти  (ЕО)  № 2305/2003,  (ЕО)  № 969/2006,  (ЕО) 
№ 1067/2008 и (ЕО) № 1064/2009 за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза 
за внос на зърнени храни от трети страни.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1254/2011  на Комисията  от  1 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
Решение  2011/781/ОВППС  на  Съвета  от  1 декември  2011  година  относно 

Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ).
Решение  2011/782/ОВППС  на  Съвета  от  1 декември  2011  година  относно 

ограничителни мерки срещу Сирия и за отмяна на Решение 2011/273/ОВППС.
Решение 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година за изменение на 

Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.

2011/784/ЕС
Решение на Комисията от 25 август 2011 година относно държавна помощ С 39/09 

(ex N 385/2009) — Латвия — Публично финансиране на пристанищна инфраструктура на 
пристанище Ventspils (нотифицирано под номер C(2011) 6043).

2011/785/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на 

Решение  2008/911/ЕО  за  съставяне  на  списък  на  растителни  вещества,  препарати  и 
комбинации  от  тях  за  използване  в  традиционни  растителни  лечебни  продукти 
(нотифицирано под номер C(2011) 7382).

2011/786/ЕС
Решение  на  Комисията  от  29 ноември  2011  година  относно  изискванията  за 

безопасност,  на  които  трябва  да  отговарят  европейските  стандарти  за  велосипеди, 
велосипеди за малки деца и багажници за велосипеди съгласно Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

2011/787/ЕС
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Решение за изпълнение на Комисията от 29 ноември 2011 година за разрешаване 
на държавите-членки временно да вземат  спешни мерки срещу разпространението  на 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на Египет (нотифицирано под 
номер C(2011) 8618).

2011/788/ЕС
Решение на Европейската централна банка от 3 ноември 2011 година за изменение 

на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните 
централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2011/18)
2011/789/ЕС.

Решение  на  Европейската  централна  банка  от  16 ноември  2011  година  за 
определяне  на  подробни  правила  и  процедури  за  прилагане  на  критериите  за 
допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2 — 
Securities (ЕЦБ/2011/20).

L 320
3 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна 
на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член  XXIV, 
алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. 
във  връзка  с  изменението  на  отстъпките  в  списъците  на  Република  България  и  на 
Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз.

2011/790/ЕС
Решение  на  Съвета  от  14 ноември  2011  година  относно  подписването  на 

Споразумение  за  доброволно  партньорство  между  Европейския  съюз  и 
Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта 
на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, 
внасяни в Европейския съюз (FLEGT).

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 година за определяне 

на  възможностите  за  риболов  на  определени  рибни  запаси  и  групи  рибни  запаси, 
приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1257/2011 на Комисията  от  23 ноември  2011 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението 
на  тарифни  квоти  за  висококачествено  прясно,  охладено  и  замразено  говеждо  и 
замразено биволско месо.

Регламент  (ЕС)  №  1258/2011  на  Комисията  от  2 декември  2011  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите 
количества на нитрати в храните.

Регламент  (ЕС)  №  1259/2011  на  Комисията  от  2 декември  2011  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите 
количества диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в храни.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1260/2011  на Комисията  от  2 декември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  945/2010  за  приемане  на  план  относно 
разпределянето  между  държавите-членки  на  ресурси,  начислими  към  2011  бюджетна 
година,  за  снабдяването  с  храна  от  интервенционните  складове  в  полза  на  най-
нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС)  № 
807/2010.
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Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1261/2011  на Комисията  от  2 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/791/ЕС

Решение  на  Съвета  от  8 ноември  2011  година  за  изменение  на  Решение 
2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване 
на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на 
считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит.

2011/792/ОВППС
Решение Atalanta/4/2011 на Комитета по политика и сигурност от 2 декември 2011 

година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския 
съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването 
на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta).

2011/793/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  19 октомври  2011  година  относно 

позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по 
селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация  Швейцария  относно  търговията  със  селскостопански  продукти,  по 
отношение на изменението на приложение 9 към посоченото споразумение.

2011/794/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, 
предприети  за  борба  с  инфлуенцата  по  птиците  в  Нидерландия  през  2010  г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8714).

2011/795/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, 
предприети  за  борба  с  везикулозната  болест  по  свинете  в  Италия  през  2009 г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8715).

2011/796/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  30 ноември  2011  година  относно 

финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в 
Cloppenburg, Германия, през декември 2008 г. и януари 2009 г. (нотифицирано под номер 
C(2011) 8716).

2011/797/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, 
предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (нотифицирано под 
номер C(2011) 8717.

2011/798/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  30 ноември  2011  година  относно 

финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в 
Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8721).
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2011/799/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  30 ноември  2011  година  относно 

финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в 
Полша през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8722).

2011/800/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  30 ноември  2011  година  относно 

финансовото  участие  на  Съюза  в  спешните  мерки  за  борба  с  болестта  син  език  в 
Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8723.

2011/801/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  във  Франция  през  2007 г.  и  2008 г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8727).

2011/802/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  в  Италия  през  2007 г.  и  2008 г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8728).

2011/803/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  в  Австрия  през  2007 г.  и  2008 г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8729).

2011/804/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  в  Нидерландия  през  2007  г.  и  2008  г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8732).

2011/805/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  в  Швеция  през  2007  г.  и  2008  г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8737).

2011/806/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на 

финансовото  участие  на  Съюза  в  разходите,  направени  в  контекста  на  плановете  за 
спешна  ваксинация  срещу  болестта  син  език  в  Люксембург  през  2007  г.  и  2008  г. 
(нотифицирано под номер C(2011) 8742).

L 321
5 декември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2011 година за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на 
интегрираната морска политика (1)
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L 322
6 декември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1262/2011  на Комисията  от  5 декември  2011 
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  за  изпълнение (ЕС)  № 1263/2011  на Комисията  от  5 декември  2011 
година за разрешаване на Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 
12856),  Lactobacillus paracasei (DSM 16245),  Lactobacillus paracasei (DSM 16773), 
Lactobacillus plantarum (DSM 12836),  Lactobacillus plantarum (DSM 12837),  Lactobacillus 
brevis (DSM 12835),  Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121),  Lactococcus lactis (DSM 
11037),  Lactococcus lactis (NCIMB 30160),  Pediococcus acidilactici (DSM 16243)  и 
Pediococcus pentosaceus (DSM 12834)  като  фуражни  добавки  за  всички  животински 
видове.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1264/2011  на Комисията  от  5 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/807/ЕС

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за одобряване на 
годишните и многогодишните програми за ликвидирането,  контрола и мониторинга на 
някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2012 г. и 
следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми 
(нотифицирано под номер C(2011) 8719).

Поправки
Поправка на Решение EULEX KOSOVO/1/2011 на Комитета по политика и сигурност 

от 14 октомври 2011 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на 
Европейския  съюз  в  областта  на  върховенството  на  закона  в  Косово,  EULEX KOSOVO 
(2011/688/ОВППС) (  ОВ   L   270, 15.10.2011 г.  ).

Поправка  на  Директива  2011/72/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
14 септември  2011  година  за  изменение  на  Директива  2000/25/ЕО  по  отношение  на 
разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост ( 
 ОВ   L   246, 23.9.2011 г.  )

L 323
6 декември 2011 г.
АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Правило  № 3 на Икономическата комисия за  Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — 
Единни  условия  относно  одобряването  на  светлоотражатели  за  моторни  превозни 
средства и техните ремаркета.

Правило  №  28  на  Икономическата  комисия  за  Европа  на  Организацията  на 
обединените  нации  (ИКЕ  на  ООН)  —  Единни  предписания  за  одобрение  на  звукови 
предупредителни устройства и на моторни превозни средства по отношение на тяхната 
звукова сигнализация.

Правило  №  48  на  Икономическата  комисия  за  Европа  на  Организацията  на 
обединените  нации  (ИКЕ  на  ООН)  —  Единни  предписания  относно  одобрението  на 
превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна 
сигнализация.
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L 324
7 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/808/ЕС

Решение на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение и за удължаване на 
срока на прилагане на Решение 2010/371/ЕС относно приключването на консултациите с 
Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 1265/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за забрана 

на риболова на херинга в подучастъци 25-27, 28.2, 29 и 32 от страна на съдове под флага 
на Полша.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1266/2011  на Комисията  от  6 декември  2011 
година за разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5000 
тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества за 
пазарната 2011/2012 година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1267/2011  на Комисията  от  6 декември  2011 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила 
за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за 
внос на биологични продукти от трети държави.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1268/2011  на Комисията  от  6 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1269/2011  на Комисията  от  6 декември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1270/2011  на  Комисията  от  6 декември  2011 
година  за  определяне  на  процент  за  приемане  във  връзка  с  издаването  на  износни 
лицензии,  отхвърляне  на  заявленията  за  износни  лицензии  и  преустановяване  на 
подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар.

РЕШЕНИЯ
2011/809/ЕС

Решение на Съвета от 30 ноември 2011 година относно позицията, която да бъде 
взета  от  Европейския  съюз  в  рамките  на  Общия  съвет  на  Световната  търговска 
организация по отношение на удължаването на срока на освобождаването от задължения 
от  страна на СТО за  целите на прилагането на автономен преференциален търговски 
режим на ЕС за Западните Балкани.

2011/810/ЕС
Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2011  година  за  установяване  на  позицията, 

която  да  бъде  взета  от  Европейския  съюз  в  рамките  на  Общия  съвет  на  Световната 
търговска организация по отношение на молбите за предоставяне и/или удължаване на 
срока на определени освобождавания на СТО.

2011/811/ЕС
Решение на Съвета от 1 декември 2011 година за назначаване на един член от 

Белгия в Европейския икономически и социален комитет.

2011/812/ЕС
Решение на Съвета от 1 декември 2011 година за назначаване на член от Швеция 

и заместник-член от Швеция в Комитета на регионите.
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2011/813/ЕС
Решение на Съвета от 1 декември 2011 година за назначаване на заместник-член 

от Испания в Комитета на регионите.

2011/814/ОВППС
Решение  EUTM Сомалия/2/2011  на  Комитета  по  политика  и  сигурност  от 

6 декември 2011 година за създаване на комитет на участващите държави за военната 
мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност 
(EUTM Сомалия).

2011/815/ОВППС
Решение  EUTM Сомалия/1/2011  на  Комитета  по  политика  и  сигурност  от 

6 декември 2011 година за приемане на приноса на трети държави във военната мисия на 
Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM 
Сомалия).

2011/816/ЕС
Решение  на  Европейската  централна  банка  от  1 декември  2011  година  за 

одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2012 г. (ЕЦБ/2011/21).

Поправки
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 590/2011 на Комисията от 20 юни 

2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни 
правила  за  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  № 834/2007  на  Съвета  по  отношение  на 
режима за внос на биологични продукти от трети държави (  ОВ   L   161, 21.6.2011 г.  ).

L 325
8 декември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1271/2011  на  Комисията  от  5 декември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1272/2011  на Комисията  от  5 декември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1273/2011  на Комисията  от  7 декември  2011 
година за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и 
на натрошен ориз.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1274/2011  на Комисията  от  7 декември  2011 
година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2011, 2012 
и 2013 г. за гарантиране спазването на максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за 
оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1275/2011  на Комисията  от  7 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

III Други актове
Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 34/10/COL от 3 февруари 2010 година за 

изменение за седемдесет и девети път на процесуалните и материалноправни норми за 
държавните помощи чрез въвеждане на нова глава относно прилагането на правилата за 
държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи.

Поправки
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Поправка  на  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1270/2011  на  Комисията  от 
6 декември 2011 година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването 
на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване 
на подаването  на  заявления за  износни лицензии за  извънквотна захар  (   ОВ    L   324,   
7.12.2011 г.).

Поправка  на  Решение  2011/791/ЕС  на  Съвета  от  8 ноември  2011  година  за 
изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г.,  отправено към Гърция с оглед 
засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към 
Гърция  за  предприемане  на  считаните  за  необходими  мерки  за  коригирането  на 
положението на прекомерен дефицит (  ОВ   L   320, 3.12.2011 г.  ).

L 326
8 декември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  1227/2011  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на 
едро с енергия.

Регламент (ЕС) № 1228/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  за  отмяна  на  Регламент  (ЕИО)  №  429/73  на  Съвета  за  определяне  на 
специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет 
на Регламент (ЕИО) № 1059/69, с произход от Турция.

Регламент (ЕС) № 1229/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  за  отмяна  на  някои  остарели  актове  на  Съвета  в  областта  на  общата 
селскостопанска политика.

Регламент (ЕС) № 1230/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  за  отмяна  на  някои  остарели  актове  на  Съвета  в  областта  на  общата 
търговска политика.

Регламент (ЕС) № 1231/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета по отношение на 
правилата за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на 
общата селскостопанска политика.

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим 
на  Общността  за  контрол  на  износа,  трансфера,  брокерската  дейност  и  транзита  на 
изделия и технологии с двойна употреба.

Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2011  година  за  прилагането  на  определени  насоки  в  областта  на  официално 
подкрепяните експортни кредити и за отмяна на решения 2001/76/ЕО и 2001/77/ЕО на 
Съвета.

ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 

година за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по 
отношение  на  допълнителния  надзор  върху  финансовите  предприятия  във  финансов 
конгломерат.

L 327
9 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/818/ЕС

Решение  на  Съвета  от  8 ноември  2011  година  относно  сключването  на 
Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство 
Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, 
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постигнато  на  основание  член  19  от  Споразумението  за  Европейското  икономическо 
пространство.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  (ЕС)  № 1276/2011  на  Комисията  от  8 декември  2011  година  за 

изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на третирането с цел унищожаване на жизнеспособни паразити 
в рибните продукти за консумация от човека.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1277/2011  на Комисията  от  8 декември  2011 
година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от 
неживотински произход.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1278/2011  на  Комисията  от  8 декември  2011 
година за одобряване на активното вещество битертанол, в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 
продукти  за  растителна  защита,  и  за  изменение  на  приложението  към  Регламент  за 
изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията и на Решение 2008/934/ЕО на Комисията.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1279/2011  на Комисията  от  8 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1280/2011  на Комисията  от  8 декември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1281/2011  на Комисията  от  8 декември  2011 
година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването 
на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната 
процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/819/ОВППС на Съвета от 8 декември 2011 година за назначаване на 

специален представител на Европейския съюз за Африканския рог.

2011/820/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2011 година за изменение на 

Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 
3, до която държавите-членки имат правото да продължават валидността на решенията 
относно  равностойността  на  посадъчен  материал  от  картофи  от  трети  страни 
(нотифицирано под номер C(2011) 8929).

2011/821/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  7 декември  2011  година  относно 

признаването  на  Кабо  Верде  по  силата  на  Директива  2008/106/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение на системите  за  обучение и  сертифициране на 
морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8998).

2011/822/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  7 декември  2011  година  относно 

признаването  на  Бангладеш  по  силата  на  Директива  2008/106/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение на системите  за  обучение и  сертифициране на 
морските лица (нотифицирано под номер C(2011) 8999) (1).
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L 328
10 декември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на 
писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителните търговски 
преференции  за  селскостопански  продукти,  постигнато  на  основание  член  19  от 
Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2011/824/ЕС
Решение на Съвета от 20 октомври 2011 година за сключването на Споразумението 

под  формата  на  размяна  на  писма  между  Европейския  съюз,  от  една  страна,  и 
Палестинската  власт  на  Западния  бряг  и  в  Ивицата  Газа,  от  друга  страна,  за  по-
нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените 
селскостопански  продукти,  рибата  и  рибните  продукти  и  за  изменение  на  Евро-
средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и 
сътрудничеството  между  Европейската  общност,  от  една  страна,  и  Организацията  за 
освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация 
на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна.

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една 
страна, и Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-
нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените 
селскостопански  продукти,  рибата  и  рибните  продукти  и  за  изменение  на  евро-
средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и 
сътрудничеството  между  Европейската  общност,  от  една  страна,  и  Организацията  за 
освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация 
на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  (ЕС)  №  1282/2011  на  Комисията  от  28 ноември  2011  година  за 

изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и 
предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Регламент (ЕС) № 1283/2011 на Комисията от 5 декември 2011 година за забрана 
на риболова на морски лисици във води на ЕС от зона VIId от страна на съдове под флага 
на Нидерландия.

Регламент (ЕС) № 1284/2011 на Комисията от 5 декември 2011 година за забрана 
на риболова на други видове в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага 
на Нидерландия.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1285/2011  на Комисията  от  8 декември  2011 
година за изменение за 161-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 
на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 
и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.

Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 9 декември 2011 година за приемане 
на обща методика за  разследване  на морски произшествия и инциденти,  разработена 
съгласно член 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1287/2011  на  Комисията  от  9 декември  2011 
година за отмяна на Регламент (ЕО) № 2014/2005 относно разрешителни по режима за 
внос на банани в Общността по отношение на банани, пуснати в свободно обращение при 
облагане по Общата митническа тарифа.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1288/2011  на Комисията  от  9 декември  2011 
година относно нотифицирането за цените за продажба на едро на банани в рамките на 
общата организация на селскостопанските пазари.
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Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1289/2011  на Комисията  от  9 декември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1290/2011  на Комисията  от  9 декември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1291/2011  на Комисията  от  9 декември  2011 
година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за 
внос,  подадени през ноември 2011 г.  за  някои млечни продукти в  рамките  на някои 
тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001.

ДИРЕКТИВИ
Директива  2011/97/ЕС  на  Съвета  от  5 декември  2011  година  за  изменение  на 

Директива  1999/31/ЕС  по  отношение  на  специфичните  критерии  за  съхранение  на 
метален живак, считан за отпадък.

РЕШЕНИЯ
2011/825/ЕС

Решение за изпълнение на Комисията от 8 декември 2011 година за изменение на 
Решение  2010/221/ЕС  по  отношение  на  националните  мерки  за  предотвратяване  на 
въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия и 
Швеция (нотифицирано под номер C(2011) 9002).

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/826/ЕС

Решение № 41/2011 на Съвместния комитет,  създаден съгласно Споразумението 
между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 
14 ноември  2011  година  за  включване  на  органи  по  оценка  на  съответствието  в 
секторните  приложения  относно  електромагнитната  съвместимост  и 
телекомуникационното оборудване.

Поправки
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 

2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на 
спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (   ОВ L 112, 
30.4.2011 г.).

Поправка  на  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1068/2011  на  Комисията  от 
21 октомври  2011  година  за  разрешаване  на  ензимния  препарат  от  ендо-1,4-бета-
ксиланаза,  получена  от  Aspergillus  niger  (CBS  109  713),  и  ендо-1,4-бета-глюканаза, 
получена от Aspergillus niger (DSM 18404), като фуражна добавка за пилета, отглеждани 
за  кокошки носачки,  пуйки за  разплод,  пуйки,  отглеждани за  разплод,  други  дребни 
видове птици (с изключение на патици за угояване) и декоративни птици (притежател на 
разрешителното BASF SE) (1) (  ОВ L 277, 22.10.2011 г.)
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. ноември 2011 г.

  –    Статистическо издание ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

   Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

   ,   Издание относно болестите ХИВ Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis -
2007-2010
EC 1611

     - 7   Издание относно европейския изследователски център ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612

     - 2020Стратегия за безопасност на пътя
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to
2020
EC 1613

   2007-2010  -    Проекти за периода в социално икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

         2010 Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

    -      Издание относно Марио Сепи като президент на Европейския икономически и
     2008 -  2010 социален комитет за периода октомври октомври година

Mario Sepi's term as president : European economic and social Committee
EC 1616

         2009Микроикономически заключения от кризата на пазара за продукти за
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

       2009 Годишен даклад за безопасност на храните за година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

     Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
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EC 1619

    Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general
for research
EC 1620

  -    Защо нараства социално икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

        (  Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ХИВ и
 )Хепатит

Guidelines for testing HIV, viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

     Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623

     -   Издание относно фискалната реформа в държавите членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

     Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

      Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите
    кандидатки за членство на ЕС

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

        Издание относно ефикасността и ефективността на разходите за висшето
  образование в ЕС

Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

         Издание относно прогреса и ключови перспективи за адекватни и устойчиви
  пенсии в Европа

Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

       2010 Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 -
progress reports and opinions
EC 1630

     2010 Доклад относно здравната система за година
Joint report on health systems
EC 1631

        2009 Издание относно пазара на труда и заплатите през година
Labour market and wage developments in 2009
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