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Стокхолмската  програма  —  За  по-голяма 
сигурност в Европа

Новата 5-годишна програма на ЕС в областта 
на свободата, сигурността и правосъдието, наречена 

Стокхолмската  програма,  цели  постигането  на  по-голяма  сигурност  в  Европа,  като 
същевременно с това се гарантират правата на гражданите. Този стратегически документ 
бе обсъден от  министрите на правосъдието и вътрешните работи на 30 ноември и на 
1 декември 2009г. Предстои документът да бъде приет на заседанието на Европейския 
съвет на 10 и 11 декември 2009г.

Съгласно  програмата  Съюзът  трябва  да  бъде  единно  пространство,  в  което  са 
защитени  основните  права  и  свободи. Неприкосновеността  на  личния  живот  на 
гражданите трябва да бъде запазена отвъд националните граници, особено чрез защитата 
на личните данни.

Все  още  съществуват  пречки  пред  признаването  на  правните  актове  в  други 
държави-членки. Необходимо е да се мобилизират средства с оглед на премахването на 
тези пречки. Следва да се улесни достъпът на гражданите до правосъдие, за да могат те 
да упражняват правата си навсякъде в Съюза.

Следва да се разработи стратегия за вътрешна сигурност за по-ефективна борба с 
организираната престъпност, тероризма и други заплахи. Това ще допринесе например за 
укрепване на полицейското сътрудничество, управлението на границите и гражданската 
защита.

Друга  ключова  цел  е  разработването  на  всеобхватна  европейска  миграционна 
политика,  основана на солидарността и отговорността. Добре управляваната  миграция 
може да бъде от полза за всички, като същевременно е необходимо да се предприемат 
ефективни действия за противодействие на незаконната имиграция. На нуждаещите се от 
закрила  трябва  да  се  осигури  достъп  до  ефикасни  процедури  за  предоставяне  на 
убежище.

Договорът от Лисабон повишава ефикасността на вземането на решения в областта 
на  правосъдието  и  вътрешните  работи. Обикновената  законодателна  процедура,  при 
която  решенията  се  приемат  в  Съвета  с  квалифицирано  мнозинство,  а  Европейският 
парламент има пълни съвместни законодателни правомощия, понастоящем се прилага за 
повечето  области,  като  законната  имиграция  и  съдебното  сътрудничество  по 
наказателноправни въпроси. Следователно, мерките на ЕС и на национално равнище в 
тези области ще бъдат предмет на съдебен контрол от страна на Съда на Европейския 
съюз.

За допълнителна информация:
Съобщение на Съвета за печата
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета (Вътрешни работи)
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета (Правосъдие)
Последиците от Договора от Лисабон за Съвета по правосъдие и вътрешни работи

Източник: Страницата на Съвета

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица
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Председателят  на  Народното  събрание  изпрати  отговор  на  писмо  на  Жозе 
Мануел Барозу, получено в деня на влизането в сила на Лисабонския договор
 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати на 4 декември 2009 
г.  отговор  на  писмо на  председателя  на  Европейската  комисия  Жозе  Мануел  Барозу, 
получено в деня на влизането в сила на Лисабонския договор.

Новини от България свързани с ЕС

ЕК одобри над 50 млн. евро за България

Европейската  комисия  даде  положително  становище  за 
искането  на  България  за  финансова  помощ  за  междусистемните 
газови връзки с Гърция и с Румъния, както и за газопровода Набуко. В 
хода  на  извършената  от  ЕК  оценка  на  проектите  е  одобрено 

финансирането на междусистемната газова връзка на България с Гърция в размер на 45 
млн. евро, с Румъния  - 9 млн. евро и за газопровода Набуко - в размер на 200 млн. евро. 
Средствата се отпускат по Европейския план за икономическо възстановяване в частта му 
за газова и електрическа инфраструктура. Предложението за финансиране на одобрените 
проекти ще бъде докладвано пред Съвета на енергийните министри на ЕС на 7 декември, 
в Брюксел, на което ще присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Трайчо Трайков.

В следващите етапи на процедурата предстои обсъждане на проекторешението на 
ЕК от Финансовия комитет за Транс-европейските енергийни мрежи, което ще се състои 
на 18.12.2009 г. Окончателното приемане на решението се очаква в средата на януари 
2010 г.

Източник: Страницата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Договор от Лисабон 

Договорът от Лисабон влезе в сила

Новият договор цели да се адаптира функционирането на Съюза при 27 държави-
членки  и  перспектива  за  ново  разширяване.С  него  се  създават  по-ефикасни 
институционални  структури  и  се  рационализира  процесът  на  вземане  на 

решения. Целта е да се отговори на бъдещите предизвикателства и Европейският съюз да 
се адаптира към условията на разрастваща се глобализация.

Въвеждат  се  значителни  промени.  Европейските  общности  престават  да 
съществуват,  а  Европейският  съюз  вече  има  юридическа  правосубектност  и 
компетентност да представлява държавите-членки на ЕС в международни организации. 
Методите на работа и редът и условията за вземане на решения са опростени чрез по-
широко прилагане на квалифицираното мнозинство.  Ролята на Европейския парламент 
нараства, тъй като процедурата за съвместно вземане на решение ще се прилага в повече 
области.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Европейският  съвет,  който  обединява  държавните  и  правителствените 
ръководители  и  определя  общата  политическа  насока  на  Съюза,  вече  е  институция. 
Първият  му  постоянен  председател  е  Херман  ван  Ромпьой.  Той  председателства 
заседанията  на  Европейския  съвет,  осигурява  подготовката  и  приемствеността  на 
работата му и полага усилия за постигане на консенсус. Освен това той осигурява на 
своето равнище и в това си качество външното представителство на Съюза по въпросите, 
отнасящи се до общата външна политика и политика на сигурност. Мандатът му е две 
години и половина и може да бъде подновен еднократно.

Съветът по общи въпроси и външни отношения, който обединява министрите на 
външните работи и заседава периодично, вече е разделен на два състава. Съветът по 
външни работи се председателства от върховния представител на ЕС по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, Катрин Аштън. Съветът по общи въпроси, 
който подготвя заседанията на Европейския съвет, продължава да се председателства от 
шестмесечното ротационно председателство.

Върховният представител е същевременно един от заместник-председателите на 
Комисията. При изпълнение на функциите си върховният представител ще се подпомага 
от новата Европейска служба за външна дейност.
За допълнителна информация:
Информационна бележка за Договора от Лисабон

Източник: Страницата на Съвета

Договорът от Лисабон – ново начало за ЕС

Източник: Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  
 

 Вторник, 01.12.2009г.

Предложенията за нови еврокомисари са направени, 
следват изслушванията в ЕП

"Радвам  се,  че  председателят  Barroso  действа  така 
бързо  при разпределянето на ресорите на номинираните за 
комисари",  заяви  председателят  на  ЕП  Jerzy  Buzek.  На  27 

ноември  2009г. Барозу  предложи  имената  за  своя  екип  за  следващите  пет  години, 
предлагайки няколко нови портфейли и преорганизирайки някои ресори. Сега ЕП може 
да  започне  своята  работа  по  оценка  на  кандидатите,  чрез  изпращане  на  писмени 
въпроси, които ще бъдат последвани от изслушвания в парламентарните комисии през 
януари 2010г. 

Според  договора  от  Лисабон  новата  Комисия  ще  бъде  съставена  от  27  души, 
включително председателя на ЕК и Върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност. Ще има по един комисар от държава членка. 
Новата Комисия да има седем заместник-председателя, предлага Барозу. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Девет от номинираните за комисари са жени, 16 са бивши министри (двама са 
бивши министър - председатели) , а осем от кандидатите са бивши евродепутати. 13 от 
тях са били вече еврокомисари. За повече информация натиснете ТУК
Допълнителна информация :
Специална страница за изслушванията на Комисарите 
Председателят Барозу представи новия си екип 
Две нови лица начело на ЕС 

 Сряда, 02.12.2009г.

Председателят  на  Европейската 
инвестиционна  банка  Philippe  Maystadt  в 
ЕП

Високоскоростни  линии,  защита  на 
околната  среда,  студентско  кредитиране, 

изграждане и ремонт на болници, намаляване на промишленото замърсяване.  Това са 
само някои от  областите,  в  които Европейската  инвестиционна банка (ЕИБ) подкрепя 
различни проекти. Европейският парламент дава редовно становище за дейността на ЕИБ 
от  1999  година  насам.  Председателят  на  банката  Philippe  Maystadt представи  в  ЕП в 
сряда,  25 ноември 2009г. годишния доклад на институцията за 2008 година. За повече 
информация натиснете ТУК
Допълнителна информация :
На живо! 
Доклад за дейността и за корпоративната социална отговорност 
ЕИБ 
Корпоративна социална отговорност 

Създателят на  интернет Tim Berners-Lee: "Една мрежа, 
свободна и отворена за всички"

Кой  е  притежателят  на  Интернет?  Може  би  човекът, 
който  преди  две  десетилетия  изобрети  хиперлинковете  и 
създаде първия браузер? Този човек се казва Тim Berners-Lee 
и днес е един от най-отявлените защитници на свободния и 
отворен за  всички Интернет.  "Мрежата трябва  да  служи на 

човечеството". Това бе посланието на Berners-Lee по време на лекцията му в ЕП през 
изминалата седмица.Интервю с "бащата на мрежата" може да намерите ТУК.
Допълнителна информация :
STOA 
Tim Berners-Lee 
Материал за STOA 
Споразумение по пакета за електронните комуникации 
Лекцията на Tim Berners-Lee 
Пресконференцията на Tim Berners-Lee 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Народно събрание
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070314STO04227+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.eib.org/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/eib2008_/eib2008_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video;jsessionid=E15F10052AA9169397B35CD7D65FA56E?eventId=20091202-1500-COMMITTEE-CONT&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/035-65475-327-11-48-905-20091127STO65454-2009-23-11-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/hearings/headlines/product.htm?ref=20091113STO64437&secondRef=0&language=BG
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1837&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default.htm;jsessionid=D5A8B3944372EC2032CE721331AF01E2?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-65474-327-11-48-901-20091127STO65453-2009-23-11-2009/default_bg.htm
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 Изявление на Хавиер Солана - Върховен представител 
на  ЕС  за  Общата  външна  политика  и  политика  на 
сигурност през периода 1999—2009 г.

“Моят мандат като върховен представител на  ЕС за 
общата външна политика и политика на сигурност изтече на 
30 ноември 2009г. Бих искал да благодаря на всички Вас за 
интереса,  подкрепата  и  ангажираността,  с  които 
осъществявахте  нашите  дейности  през  последните  десет 

години.
Можем с основание да се гордеем с нашите постижения: За десет години Европа се 

превърна във фактор от глобално значение, чийто глас се чува на всички континенти. 
Ние  развихме  външна  политика  със  структури  за  управление  на  кризи  и 

поддържащите  я  средства. Европейският  съюз  полага  големи  усилия  в  целия  свят  за 
постигане на промяна в живота на хората, живеещи на местата, в които са разположени 
нашите мисии.

С влизането в сила на Договора от Лисабон ние трябва да продължим ангажимента 
си във външната политика и допълнително да развием започнатото.

Поздравявам  Катрин  Аштън  по  повод  встъпването ѝ в  длъжност  като  върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, като 
ѝ желая успех. Тя може да разчита на пълната ми подкрепа”.
За допълнителна информация:
Уебсайт на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност

 Подобряване на финансовия надзор

В  резултат  на  финансовата  криза,  която  разкри  основни 
недостатъци във финансовия надзор, ЕС предприе редица мерки, за да се 
избегне  повторното  възникване  на  подобно  положение.На  2 декември 
2009г. Съветът по икономически и финансови въпроси постигна съгласие 
относно  някои  от  елементите  на  нова  надзорна  рамка,  по-конкретно 
относно европейска система за финансов надзор, която има за цел да се 

занимава с пруденциален надзор на микроравнище. За повече информация натиснете ТУК
За допълнителна информация:
Съобщение на Съвета за печата
Открити дебати в Съвета
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета

Удължаване на родителския отпуск

В бъдеще родителите ще могат да съчетават по-добре работата и 
семейството, тъй като на 30 ноември 2009г. министрите по труда 
се споразумяха да бъдат преработени минималните изисквания 
за родителския отпуск. Нова директива ще придаде правна сила 
на  сключеното  наскоро  споразумение  между  европейските 

работодатели  и  синдикати.Всички  работници,  независимо  от  вида  на  трудовия  им 
договор,  ще се  ползват  от  по-дълъг  отпуск  и  по-добра защита от  дискриминация. За 
повече информация натиснете ТУК
За допълнителна информация:
Народно събрание
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Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета

 По-добро образование за децата мигранти

Образованието е съществена предпоставка, която играе 
изключително важна роля за успешното интегриране на децата 
мигранти,  като  им  дава  възможност  да  оказват  принос  за 
нашите общества. Това беше темата на заключенията, приети от 
министрите на образованието от  ЕС на 26 ноември 2006г.  За 
повече информация натиснете ТУК

За допълнителна информация:
Заключения на Съвета (pdf)
Council Press release (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

 Безопасни ли са вашите коледни лампички?

Според поръчани от ЕС тестове при много лампички 
съществува  сериозен  риск  от  токов  удар  или  пожар.  Не 
рискувайте - изключвайте ги, когато си лягате или излизате 
от вкъщи. За повече информация натиснете ТУК
Повече по темата: 
Безопасност на продуктите - без компромиси 

                                           По-строг контрол на опасните продукти 

Използване на конфискувани от мафията имоти за благородни 
цели

ЕС подпомага  развитието  на  южна  Италия,  като  финансира 
преустройството на бивши мафиотски имоти в образователни  и 
бизнес центрове.

Как се наказва някой, който е отговорен за над 100 убийства? И по какъв начин се 
прекъсва цикъла на бедност и отчаяние, установен с години на насилие и заплахи от 
страна на мафията? Освен че вкара в затвора до живот известния мафиотски бос Джовани 
Бруска, италианската полиция конфискува и неговото имущество. За повече информация 
натиснете ТУК

Източник: Страницата на Европейската комисия

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

7

http://ec.europa.eu/news/justice/091202_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/081117_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090420_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/091204_bg.htm
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/story/index/story_id/15254/media_id/31220
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=92&grp=15977&lang=en&cmsId=339
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st14/st14353.en09.pdf
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=420&lang=BG
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2603&lang=EN
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=79&grp=16006&lang=bg&cmsId=339


Седмичен бюлетин Брой 44
07  декември 
2009г.

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 30.11.- 04.12. 2009 г.

Борба с измамите
⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на 

Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумение за сътрудничество 
между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Княжество 
Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности 
във  вреда  на  техните  финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на 
информация по данъчни въпроси - COM(2009)644 Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на 
Европейския съюз, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и  Княжество  Лихтенщайн,  от  друга 
страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните 
финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на  информация  по  данъчни 
въпроси - COM(2009)648 Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на 
Европейския съюз, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и  Княжество  Лихтенщайн,  от  друга 
страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните 
финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на  информация  по  данъчни 
въпроси - COM(2009)648 Досие на документа

Бюджет
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост - COM(2009)660 Досие 
на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще бъде взета от 

Европейския съюз по отношение на предложението за изменение на приложение А 
към Споразумението между Европейската общност и правителството на Китайската 
народна  република  относно  прекурсори  на  наркотични  вещества  и  относно 
вещества,  често  използвани  при  незаконното  производство  на  наркотични  или 
психотропни вещества - COM(2009)653 Досие на документа

Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 

параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета 
относно  приемането  на  изменено  предложение  за  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 
ефективност  и  на  други  съществени  параметри  -  COM(2009)642 Досие  на 
документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

ПРЕГЛЕД  НА  ДИРЕКТИВАТА  ОТНОСНО  ДИСТАНЦИОННАТА  ТЪРГОВИЯ  НА 
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ  ФИНАНСОВИ  УСЛУГИ  (2002/65/ЕО)  -  COM(2009)626 Досие  на 
документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Мобилизиране на частни и публични инвестиции за възстановяване и 
дългосрочно структурно изменение — развиване на публично-частни партньорства 
- COM(2009)615 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ РАБОТЕН  ДОКУМЕНТ  НА  КОМИСИЯТА  -  КОНСУЛТАЦИЯ  ОТНОСНО  БЪДЕЩАТА 

СТРАТЕГИЯ „ЕС 2020“ - COM(2009)647Досие на документа

Образование и култура
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Ключовия умения в променящ се свят - Проект на съвместен доклад 
на  Съвета  и  на  Комисията  за  2010  г.  относно  напредъка  по  изпълнението  на 
работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ - COM(2009)640 Досие на 
документа

Регионална политика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 20-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2008г.) - COM(2009)617 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Ключови послания от доклада „Заетостта в Европа“ 

за 2009 г. - COM(2009)639 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

01.12.2009 г. L 314

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1158/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1159/2009  на Комисията от  30  ноември  2009  година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от  1 
декември 2009 година.

 Регламент  (ЕО)  №  1160/2009  на Комисията от  30  ноември  2009  година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта,  определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент  (ЕО)  №  1161/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение  на приложение  II  към  Регламент  (ЕО)  №  853/2004  на  Европейския 
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парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига,  която се 
предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици.

 Регламент  (ЕО)  №  1162/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
определяне  на преходни  разпоредби  за  прилагането  на  регламенти  (ЕО)  № 
853/2004, (ЕО)  №  854/2004  и  (ЕО) №  882/2004  на Европейския парламент и на 
Съвета.

 Регламент  (ЕО)  №  1163/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета 
относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни 
конструкции за еднокорпусни петролни танкери.

 Регламент  (ЕО)  №  1164/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 18 на Комитета за 
разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО).

 Регламент  (ЕО)  №  1165/2009  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен  стандарт  за 
финансово отчитане (МСФО) 4 и МСФО 7.

 Регламент  (ЕО)  №  1166/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение  и  поправка  на  Регламент  (ЕО)  №  606/2009  на  Комисията  относно 
определяне на някои правила за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 479/2008 на 
Съвета  по  отношение  на  категориите  лозаро-винарски  продукти,  енологичните 
практики и приложимите ограничения.

 Регламент  (ЕО)  №  1167/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на 
риска от заболяване и развитието и здравето на децата.

 Регламент  (ЕО)  №  1168/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до 
намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

 Регламент  (ЕО)  №  1169/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 353/2008 за създаване на правила за прилагане 
за  заявления  за  разрешение  на  здравни  претенции,  предвидени  в  член  15  от 
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

 Регламент  (ЕО)  №  1170/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Директива  2002/46/ЕО на Европейския  парламент  и  на  Съвета  и 
Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в 
храни, включително и добавките към храните.

 Регламент  (ЕО)  №  1171/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснение 9 на Комитета за 
разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и на 
Международен счетоводен стандарт (МСС) 39.

 Регламент  (ЕО)  №  1172/2009  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за 
разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5 000 тона 
къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества 
за пазарната 2009—2010 година.

 Регламент  (ЕО)  №  1173/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за 
определяне на интервенционните центрове за твърда пшеница и за ориз.
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 Регламент  (ЕО)  №  1174/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за 
определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 
1798/2003  на  Съвета  по  отношение  на  възстановяването  на  данъка  върху 
добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета.

 Регламент (ЕО) № 1175/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Aglio Bianco Polesano (ЗНП)).

 Регламент (ЕО) № 1176/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Redykołka (ЗНП).

 Регламент  (ЕО)  №  1177/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009  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.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/152/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на крайния срок за включване в 
приложение I на активното вещество карбендазим.

 Директива 2009/153/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на популярното 
наименование и чистота на активното вещество хидролизирани протеини.

 Директива 2009/154/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно 
вещество.

 Директива 2009/155/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  по  отношение  на  степента  на  чистота  на 
активното вещество метазахлор.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 13 декември 2007 година относно прилагането на член 9В, 

параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора 
за  функционирането  на  Европейския  съюз  между  1 ноември  2014 г.  и  31 март 
2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна.

 Решение  на  Комисията  от  27 ноември  2009  година  за  одобряване  на  някои 
изменени  програми  за  ликвидиране  и  мониторинг  на  болести  по  животните  и 
зоонози  за  2009 г.  и  за  изменение  на  Решение 2008/897/ЕО по  отношение на 
преразпределението  на  финансовото  участие  на  Общността  за  някои  държави-
членки по програми, одобрени с посоченото решение и с Решение 2009/560/ЕО.

 Решение на Комисията 30 ноември 2009 година за невключване на дифениламин в 
приложение  I  към  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  и  за  отнемане  на 
разрешенията  за  продукти  за  растителна  защита,  съдържащи  посоченото 
вещество.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за невключване на триазоксид в 
приложение I  към  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  и  за  отнемане  на 
разрешенията  за  продукти  за  растителна  защита,  съдържащи  посоченото 
вещество.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  относно  преходни  мерки 
съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение  на  преработката  на  несъответстващо  на  критериите  сурово  мляко  в 
някои млекопреработвателни предприятия в България.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане.
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 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно финансовия принос на 
Общността за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта 
на контрола върху фуражите и храните.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2007/777/ЕО по отношение на вноса в Общността на пастърма от някои области на 
Южна Африка и от Уругвай.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за даване на разрешение на 
държавите-членки  да  удължат  временните  разрешения,  издадени  за  новите 
активни вещества метафлумизон и гама-цихалотрин.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за разрешаване пускането на 
пазара  на  продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или  произведени  от  генетично 
модифицирана  царевица  MIR604  (SYN-IR6Ø4-5)  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  освобождаване  на 
определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части 
на обхвата на действие на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от 
Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, 
последно оставен в сила и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на 
спирането на плащането на антидъмпинговото мито, чийто обхват бе разширен с 
цел включване на някои велосипедни части с  произход от  Китайската  народна 
република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на 
Комисията.

02.12.2009 г. L 315

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕС)  №  1178/2009  на  Комисията  от  1 декември  2009  година  за 

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

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 17 юни 2009 година относно Държавна помощ С 5/07 (ex 

N 469/05) по отношение на смекчаването на задълженията  за предоставяне на 
информация,  наложени на дружествата за  морски транспорт,  избрали  данъчния 
режим на Дания за облагане на тонажа.

 Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на приложения XI, 
XII, XV и XVI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка на 
лабораториите,  оправомощени  да  работят  с  жив  вирус  на  шап,  и  минималните 
стандарти, които се прилагат към тях.

 Решение  на  Комисията  от  27  ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за предоставяне на управленски 
правомощия на Република Хърватия относно помощта във връзка с раздел V — 
Селско  стопанство  и  развитие  на  селските  райони  от  Инструмента  за 
предприсъединителна помощ (ИПП) по отношение на предприсъединителни мерки 
101 и 103 през предприсъединителния период.

 Решение на Комисията  от 30 ноември 2009 година за  създаване  на комитет  на 
Европейския съюз от експерти по редки заболявания.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2006/168/ЕО по отношение на списъка на екипите за събиране и производство на 
ембриони, одобрени за внос на ембриони от едър рогат добитък в Общността.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  поправка  на  Директива 
2003/23/ЕО за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на 
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активните вещества имазамокс,  оксасулфурон, етоксисулфурон,  форамсулфурон, 
оксадиарджил и циазофамид.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за приемане на решения за внос 
в Общността на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 689/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  приемане  на  технически 
мерки за изпълнение за въвеждането на данни и свързването на заявления,  за 
достъпа до данни, за изменянето, заличаването и предварителното заличаване на 
данни и за съхраняването и достъпа до данните за операциите по обработка на 
данни във Визовата информационна система.  

02.12.2009 г. L 316

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1120/2009  на  Комисията  от  29 октомври  2009 година  за 

определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, 
предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на 
общи  правила  за  схеми  за  директно  подпомагане  в  рамките  на  Общата 
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на 
земеделски производители.

 (Регламент (ЕО)  № 1121/2009  на  Комисията  от  29 октомври  2009 година  за 
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, 
посочени в дялове IV и V от посочения регламент.

 Регламент  (ЕО)  №  1122/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009 година  за 
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета  относно  кръстосано  спазване,  модулация  и  интегрираната  система  за 
администриране  и  контрол по  схемите  за  директно  подпомагане  на  земеделски 
производители,  предвидени  за  посочения  регламент,  както  и  за  прилагане  на 
Регламент  (ЕО)  № 1234/2007  на  Съвета  относно  кръстосано  спазване  по 
предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

03.12.2009 г. L 317

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1179/2009  на  Комисията  от  26  ноември  2009  година  за 

изменение  или  отмяна  на  някои  регламенти  относно  класирането  на  стоки  в 
Комбинираната номенклатура.

 Регламент (ЕО) № 1180/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Marrone di Combai (ЗГУ)].

 Регламент (ЕО) № 1181/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Bremer Klaben (ЗГУ)].

 Регламент (ЕО) № 1182/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Cornish Sardines (ЗГУ)].

 Регламент (ЕО) № 1183/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Formaggio di Fossa di Sogliano]. 
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 Регламент  (ЕС)  №  1184/2009  на  Комисията  от  2  декември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от  26  ноември  2009  година за одобряване за  2010  г.  и 

следващите  години  на  представените  от  държавите-членки  годишни  и 
многогодишни програми за ликвидиране,  контрол и мониторинг на някои болести 
по  животните  и  зоонози  и  относно  финансовото участие  на  Общността  в  тези 
програми.

 Решение  на  Комисията  от  30  ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2007/116/ЕО по отношение на въвеждането на допълнителни резервирани номера, 
започващи със 116.

04.12.2009 г. L 318

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1187/2009  на  Комисията  от  27 ноември  2009  година  за 

определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията 
при износ за мляко и млечни продукти.

 Регламент  (ЕС)  №  1188/2009  на  Комисията  от  3 декември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 1189/2009 на Комисията от 3 декември 2009 година относно 
издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2010 година до 
31 май 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  1190/2009  на  Комисията  от  3 декември  2009  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на 
тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009.

 Регламент (ЕС)  №  1191/2009  на  Комисията  от  3 декември  2009  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на 
тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2009/143/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 година за изменение на 

Директива 2000/29/ЕО по отношение на делегирането на задачите за лабораторен 
анализ.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  27 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 

2002/364/ЕО  относно  общите  технически  спецификации  на  медицинската 
апаратура за диагностика in vitro.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за невключване на бифентрин в 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията 
за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество.

 Решение  на  Комисията  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  решения 
2002/741/ЕО,  2002/747/ЕО,  2003/200/ЕО,  2005/341/ЕО,  2005/342/ЕО, 
2005/343/ЕО, 2005/344/ЕО, 2005/360/ЕО, 2006/799/ЕО, 2007/64/ЕО, 2007/506/ЕО 
и 2007/742/ЕО за продължаване на срока на валидност на екологичните критерии 
за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти.

04.12.2009 г. L 319
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РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 5 май 2009 година за подписване и временно прилагане на 

Временно  споразумение  с  цел  сключване  на  споразумение  за  икономическо 
партньорство  между  Европейската  общност  и  нейните  държави-членки,  от  една 
страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна.

05.12.2009 г. L 320

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  30  ноември  2009  година  за  предоставяне  на 

макрофинансова помощ на Грузия.
 Решение  на  Съвета  от  30  ноември  2009  година  за  предоставяне  на 

макрофинансова помощ на Армения.
 Решение  на  Съвета  от  30  ноември  2009  година  за  предоставяне  на 

макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина.
 Решение  на  Съвета  от  30  ноември  2009  година  за  предоставяне  на 

макрофинансова помощ на Сърбия.
 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно вноса в Общността на 

сперма от домашни животни от рода на свинете във връзка със списъците на трети 
страни и на центрове за събиране на сперма и с изискванията за сертифициране.

 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за установяване на екологични 
критерии за  присъждане  на  знака  за  екомаркировка  на  Общността  на  дървени 
мебели.

 
 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. ноември 2009 г.

Запознаване на обществото с науката и политиката на технологиите
Embedding society in science&technology policy
ЕС 1541

Доклад за политиката на конкуренцията за 2008г.
Report on Competition Policy – 2008
ЕС 1542

Издание на Европейската агенция за безопасност на работното място относно
заетостта, здравето и безопасността в училищата в ЕС
OSH in the school curriculum:requirements and activities in the EU Member States
ЕС 1543

Годишен доклад относно развитието и приложението на външните политики на
ЕС за 2008г.
Annual report on the European Community's development and external assistance policies and
their implementation in 2008
ЕС 1544

Годишен доклад относто евро зоната за 2009г.
Annual Report on the Euro Area - 2009
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ЕС 1545

Ръководство за обучение на средните и малките предприятия
Guide for training in SMEs
ЕС 1546
ЕС 1547
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