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Тема на седмицата

Външните министри на ЕС решават за 
присъединяването на Сърбия към ЕС

Външните  министри  на  държавите-членки 
на  ЕС  се  събират на  25  октомври  2010г. в 
Люксембург,  за  да  предвижат  кандидатурата  на 
Сърбия за членство в ЕС. Радио Б52 коментира, че 
министър  Вук  Йеремич  очаква  решението  за 

предвижване на молбата към ЕК да бъде  прието с консенсус и с  пълно мнозинство.  
„Смятам, че имаме причини да сме оптимисти", каза той на среща с европейския 

комисар по разширяването Щефан Фюле в края на миналата седмица. 
Отпадна  и  съмнението,  че  Холандия  няма  да  подкрепи  Сърбия  за  европейско 

членство. Подобна възможност съществуваше заради невъзможността Ратко Младич да 
бъде изправен пред съда в Хага за военни престъпления. 

През  2004 г.  ЕС стартира  Процеса  за  стабилизиране  и  асоцииране  на Сърбия, 
който  отвори  пътя  за  присъединяване.  Той  бе  възпрепятстван  от  проблемите  при 
сътрудничеството по предаването на военнопрестъпниците от войните през 90-те години. 
Белгийското председателство поясни, че наблюдава „много отблизо" процеса, защото все 
още има съпротива от някои държави-членки по присъединяването на Сърбия. 

Според вестник „Блиц" външните министри ще наложат на Европейската комисия 
да  подготви мнение за  готовността  на  Сърбия да започне  преговори за  членство  и в 
рамките на това да изпрати на страната въпросник с 3000 въпроси, който Сърбия трябва 
да  отговори  в  най-кратък  срок.  Според  експерти  след  като  кандидатурата  бъде 
препратена в ЕС Сърбия може да очаква да получи статут на кандидат член най-рано 
през  декември  следващата  година,  допълва  агенция  „Фокус".  Очаква  се  да  приемат 
заключение, че Сърбия трябва да напредва в евроинтеграцията, но няма да има следващи 
стъпки, докато не бъдат арестувани Ратко Младич и Горан Хаджич. 

Източник: europa.bg
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Народното събрание беше домакин на 19 
октомври  2010  г.  на  конференция  на  тема 
„Новата  ”зелена”  икономика  –  българският 
отговор”. Във форума, който е под патронажа на 
председателя  на  парламента  Цецка  Цачева, 
участваха  народни  представители,  посланици, 
представители  на  местната  власт,  на  бизнеса, 
неправителствени  организации  и  медии. За 
повече информация натиснете ТУК.

Завишават  се  глоби  за  неспазване  на  европейските  изисквания  относно 
веществата, които нарушават озоновия слой

Завишават  се  някои  глоби  за  неспазване  на  европейските  изисквания  относно 
веществата, които нарушават озоновия слой. Това реши парламентът (на 22 октомври 
2010г.),  който  прие  на второ  четене  промени в  Закона за  чистотата  на  атмосферния 
въздух.  Глоба от 3000 лева до 6000 лева ще бъде наложена на всеки, който нарушава 
правилата на ЕС за поставяне на етикети на продукти и оборудване, съдържащи някои 
флуорирани парникови газове. Имуществената санкция ще бъде между 8000 лева и 15 
000 лева. Досега глобата беше 2000 лева, а имуществената санкция - 5000 лева. Двойно 
се  повишава  размерът  на  глобата  и  имуществената  санкция,  ако,  без  документ  за 
правоспособност,  се  извършва  сервиз  и  поддръжка  на  хладилни,  климатични  или 
термопомпени  инсталации,  системи за противопожарна защита и пожарогасители,  които 
съдържат вещества, нарушаващи озоновия слой. Според действащата нормативна уредба, 
глобата е 500 лева, а  имуществената санкция - 1000 лева. След промените те стават 
съответно 1000 лева и 2000 лева. Измененията предвиждат забрана на производството на 
дървени  въглища по открит способ. Изпускането на емисии в атмосферния въздух при 
производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, като се 
спазват  нормите  за  допустими  емисии  за  вредни  вещества.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.
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Предстоящи събития 

Председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  ще  се  срещне  с  Пиер 
Стейнмец, член на Конституционния съвет на Франция. Срещата ще бъде на 25 октомври 
2010 г., в 14.00 часа. В разговора ще участва и председателят на Конституционния съд на 
България проф. Евгени Танчев.

Годишна работна програма 

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

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  20  октомври  2010 г.,  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове разгледа законопроект № 002-01-86 за изменение и допълнение 
на  Закона  за  данък  върху  добавената  стойност,  внесен  от  Министерския  съвет  на 
1.10.2010  г.  Новите  разпоредби  привеждат  националното  ни  законодателство  в 
съответствие с директивите, изменящи основната директива 2006/112/ЕО относно общата 
система  на  данъка  върху  добавената  стойност,  а  именно:  директиви  2009/162/ЕС, 
2009/69/ЕО,  2008/8/ЕО,  2009/132/ЕО,  както  и  с  юриспруденцията  на  Съда  на 
Европейския съюз.

На 20 октомври 2010 г.,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие 
на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в 
Република България, № 002-01-65, внесен от Министерски съвет на 14.07.2010 г.

На  20  октомври  2010  г.,  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските  фондове  разгледа  следните  законопроекти:   законопроект  №002-01-
70/20.07.2010 г.  за  изменение и  допълнение на Закона за  лекарствените  продукти  в 
хуманната  медицина,  внесен  от  Министерския  съвет.  Законопроектът  предвижда 
отразява коректно изискванията на Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от  24 
ноември 2008 година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията 
за  търговия с  лекарствени продукти за  хуманна употреба и  ветеринарни лекарствени 
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продукти; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове,  № 002-01-87,  внесен от  Министерския съвет  на  01.10.2010 г.  Настоящият 
законопроект въвежда разпоредбите на Директива 2010/12/ЕО на Съвета от 16 февруари 
2010  година  за  изменение  на  директиви  92/79/ЕИО,  92/80/ЕИО  и  95/59/ЕО  относно 
структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на 
Директива 2008/118/ЕО; законопроект за изменение и допълнение на Закон за изменение 
и допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет. Със 
законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  автомобилните  превози  се 
въвеждат мерки за прилагане на: Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 
1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при 
автомобилния транспорт; Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното 
законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) 
№ 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на 
Съвета; Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на товари;  Регламент  (ЕО)  № 1073/2009 относно 
общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 
година  за  изменение  на  приложение  III към  Директива  2006/22/ЕО  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) 
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано 
с дейностите по автомобилния транспорт.

На 20 октомври 2010 г., Комисията по земеделие и гори разгледа и прие на второ 
четене Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от 
Министерски съвет на  12.08.2010 г.

Със  законопроекта  се  приемат  разпоредби,  гарантиращи  съответствието  на 
българското законодателство с европейски изисквания, съгласно:

-Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г.  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 и за изменение на Решение 2006/504/ЕО; 

-Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО)  № 1831/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  за  отмяна  на  Директива 
79/373/ЕИО  на  Съвета,  Директива  80/511/ЕИО  на  Комисията,  директиви  82/471/ЕИО, 
83/228/ЕИО,  93/74/ЕИО,  93/113/ЕО  и  96/25/ЕО  на  Съвета,  както  и  на  Решение 
2004/217/ЕО на Комисията; и

-Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на 
методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите. 

На  21.10.2010  г.,  Комисията  по  бюджет  и  финанси прие законопроект  за 
изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, № 002-
01-92, внесен от Министерския съвет на  12.10.2010 г. Настоящият законопроект въвежда 
разпоредбите на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 06 
май  2009  година  за  изменение  на  Директива  98/26/ЕО  относно  окончателността  на 
сетълмента  в  платежните  системи  и  в  системите  за  сетълмент  на  ценни  книжа  и  на 
Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните 
системи  и  вземания  по  кредити  и  на  Директива  2009/110/ЕО на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  16  септември  2009  година  относно  предприемането, 
упражняването  и  пруденциалния  надзор на дейността  на  институциите  за  електронни 
пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 
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2000/46/ЕО  от  18  септември  2000  година  относно  предприемането,  упражняването  и 
надзора над дейността на институциите за електронни пари.

На 21 октомври 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  прие 
на първо гласуване законопроект Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
защита на личните данни, № 054-01-82, внесен от народните представители Красимир 
Ципов,  Николай Петков и Цветан Сичанов на 15.10.2010 г.  Комисията  прие  на второ 
четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  Министерството  на 
вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г.

            На 21 октомври 2010 г.,  омисията по транспорт, информационни технологии и 
съобщения  прие на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за електронния документ и електронния подпис, № 002 – 01 – 91, внесен от Министерски 
съвет  на  12.  10.  2010  г.  Законопроектът  е  съобразен  с  Директива  1999/93/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на 
Общността за електронните подписи.

На 21 октомври  2010 г.,  Комисията по бюджет и финанси  разгледа и  прие на 
първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г. 

С настоящия  законопроект за  изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс се приемат разпоредби, гарантиращи съответствието на българското 
законодателство  с  изискванията  на  член  6,  параграф 7  от  Директива  2003/48/ЕО  на 
Съвета  от  3  юни  2003 г.  относно  данъчното  облагане  на доходи  от  спестявания под 
формата на лихвени плащания, прецизира се и дефиницията на понятието –правила за 
координация на системите за социална сигурност. 

Новини от България свързани с ЕС

България е сред европейските страни с най-голям брой 
прокурори

Развитието на съдебната система остава приоритет за 
държавните  власти  в  Европа,  въпреки  премахването  на 
съдилища  в  13  страни,  показва  изследване  на  Съвета  на 
Европа, цитирано от „Дарик".

Оказването на правна помощ нараства, а електронното 
правосъдие  се  развива  и  в  Източна  Европа,  отбелязват  авторите  на  доклада  на 
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа.

Става  дума  за  очертаване  на  основни  тенденции,  а  не  за  списък  на  слабите 
ученици  и  отличниците,  каза  секретарят  на  комисията  Стефан  Лейенберже  за 
изследването  от  400 страници,  което  се опира на статистически данни от  2008 г.  За 
отбелязване е, че Германия не е предоставила никакви данни, а Франция е представила 
частични.
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В повечето от 47-те обхванати от проучването страни бюджетът за правосъдие е 
бил увеличен.  Съкращаване на средствата  в  тази област  е  извършено само в  четири 
държави, едно от които е Италия, посочват авторите.

Черна Гора, Словакия и Унгария са удвоили бюджета си за правосъдие, а Полша, 
Армения,  Естония  и  Молдова  чувствително  са  увеличили  средствата  с  това 
предназначение.

Най-много  отнесено  към  населението  са  професионалните  съдии  в  Гърция, 
Хърватия, Черна Гора, Сърбия и Словения с повече от 30 съдии на 100 000 души. Три 
пъти по-малко са съдиите в Армения, Азербайджан, Дания и Франция (9,1).
Най-много  прокурори  има  в  Норвегия  и  Русия,  а  също  в  България,  Унгария,  Латвия, 
Литва, Молдова и Словакия.

В Австрия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Испания и Холандия се падат по 
по-малко от петима прокурори на 100 000 жители.

Числеността на адвокатите се е увеличила навсякъде,  като в Испания, Малта и 
Италия съотношението е над 20 адвокати на един съдия.

Повече  от  половината  от  47-те  държави  в  Съвета  на  Европа  имат  система  за 
обезщетяване в случай на прекалено продължителни процедури и/ или при неизпълнение 
на съдебните решения.

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Новини от Европейската комисия

Европейските градове се раззеленяват

Витория-Гастеис  и  Нант  са  избрани  за  "европейски  зелени  
столици" за 2012 г. и 2013 г.

След Стокхолм през 2010 г. иХамбург  за 2011 г., 
дойде редът на Витория-Гастеис (Испания) и Нант (Франция) 
да  бъдат  възнаградени  за  усилията  си  за  създаване  на 
екологосъобразно градско пространство.

Във  Витория-Гастеис,  определена  за  "зелена  столица"  за  2012  г.,  центърът  е 
обграден с голям зелен пояс така, че всички жители живеят на по-малко от 300 метра от 
зелена площ. Градът също така е положил много усилия за намаляване на потреблението 
на вода, като целта е това потребление да бъде сведено под 100 литра на човек дневно. 
За повече информация натиснете ТУК.
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Управление на кризи в банковия сектор

Нова  рамка  на  ЕС  за  управление  на  кризи  във  финансовия  
сектор се стреми да предотврати излизане на проблемите извън  
контрол.

След  световната  финансова  криза  ЕС  трябва  да  вземе 
мерки,  за  да предотврати повторението на подобни ситуации. 
Една от областите за реформиране е  банковият сектор,  който 

трябва да остава стабилен при криза и да не разчита на помощи.
По време на кризата стана ясно, че проблемите на една банка могат да обхванат 

целия  финансов  сектор,  както  и  други  страни.  В  много  случаи  правителствата  на 
държавите от ЕС трябваше да харчат парите на данъкоплатците, за да помогнат на някои 
от най-големите банки.

Те бяха считани за толкова големи, че фалитът им би довел до още по-сериозни 
проблеми, включително финансови щети за милиони техни клиенти.  Държавната помощ 
за  банките  по  време  на  неотдавнашната  криза  достигна  13  % от  брутния  вътрешен 
продукт на ЕС.

Комисията  предлага  създаване  на  система  за  координация  на  надзора  между 
регулаторните органи и правителствата от ЕС за навременно откриване и подпомагане на 
изпитващите трудности банки. Нито една банка не бива да бъде считана за твърде голяма 
или твърде силно свързана с другите, за да фалира.

Контролът върху банките, които работят в повече от една страна от ЕС, ще бъде 
по-силен.  Новият  Европейски  банков  орган  ще  помага  на  националните  регулаторни 
органи при кризи.

За  покриване  на  разходите  по  управление  на  банкови  фалити,  ще  се  изисква 
банките да превеждат средства в национален фонд. Някои от останалите мерки са:
изискване финансовите институции и правителствата да имат планове за справяне със 
сериозни финансови трудности или фалити; 

даване на правомощия на регулаторните органи да принудят изпитваща трудности 
банка да замени висшите си мениджъри, да изпълнява план за възстановяване или да 
намали операциите, носещи прекомерен риск; 

даване на правомощия на властите да наредят поглъщането на фалирала банка 
или компания от друга или прехвърляне на всички нейни операции или на част от тях към 
временна "мостова" банка (bridge bank). Тази мярка позволява дадена банка да продължи 
да предлага най-важните си услуги, като в същото време нейният фалит се управлява по 
подходящ начин. 

Предложенията са част от пакета законодателни мерки, планирани за пролетта на 
2011 г., за управление на бъдещи кризи в банковия и инвестиционния сектор.

Още за управлението на кризи в банковия сектор 
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Съвременно робство - ужасите на трафика

Ефективната борба с трафика на хора остава далечна 
цел.  Нужни са  съгласувани  действия  на  ЕС,  за  да  можем 
наистина  да  противодействаме  на  престъпниците  и  да  
осигурим закрила на жертвите.

Трафикът на хора се разраства както в ЕС, така и по 
света. Разширяването на ЕС на изток и по-слабият контрол 
по  вътрешните  граници  са  довели  до  увеличаване  на 

трафика между страните от ЕС и между ЕС и страните извън него, сочи доклад на Европол 
от 2009 г. За повече информация натиснете ТУК.

Плановете на ЕК за нова рамка за управление на кризите във финансовия сектор

Кризата  разкри,  че  липсват  системи  за  управление  на  финансови  институции, 
които изпитват затруднения. Съществуват твърде малко правила за мерките, които трябва 
да  бъдат  взети от  властите  в  случай на банкова  криза.  Ето  защо държавите  от  Г-20 
излязоха с общото становище, че е необходимо създаването на рамка за предотвратяване 
на  кризите  и  за  тяхното  управление.  В  отговор  на  тази  необходимост  Европейската 
комисия  днес  представи  плановете  си  за  рамка  на  ЕС  за  управление  на  кризи  във 
финансовия сектор. Това е първата стъпка към бъдещи законодателни промени, които се 
очакват до пролетта на 2011 г., за създаване на всеобхватна рамка за управление на 
кризи за банки и инвестиционни дружества.

Освен непосредствената необходимост от установяването на ефикасни механизми 
за управление на кризи във всички държави-членки, Съобщението представя и „пътна 
карта“,  подсигуряваща  дългосрочна  перспектива  при  разглеждането  на  основните 
предизвикателства,  които  трябва  да  бъдат  преодолени,  за  да  се  създадат  условия за 
гладко управление на кризи.

Новата рамка, очертана в Съобщението, ще бъде с широк обхват и има за цел да 
предостави на властите  общи и ефективни инструменти и  правомощия за  справяне  с 
банковите кризи на възможно най-ранен етап, както и да предотврати прехвърлянето на 
разходите върху данъкоплатците. Наборът от мерки включва:

* Подготвителни  и  превантивни  мерки,  като  например  изискването 
институциите и властите да подготвят планове за възстановяване (за случаите, при които 
дадена банка е изправена пред сериозни затруднения) и планове за преобразуване, за да 
се  подсигури  подходящо  планиране  на  финансовия  натиск  или  фалит  (планове  за 
преструктуриране при извънредни ситуации — „living wills“). 

* Правомощия  за  предприемане  на  ранни  мерки  за  разрешаване  на 
проблемите преди те да са се задълбочили, като например правомощия на надзорните 
органи да изискват смяна на ръководството или да изискват от дадена институция да 
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приложи  план  за  възстановяване  или  да  се  откаже  от  определени  дейности,  които 
представляват прекалено голям риск за нейната финансова стабилност;

* Инструменти  за  преобразуване  на  проблемни  банки,  като  например 
правомощия за придобиване на фалираща банка или компания от страна на стабилна 
институция  или  за  прехвърляне  на  целия  бизнес  или  на  част  от  него  на  временна 
„мостова“ банка, която ще помогне на властите да подсигурят приемственост за важни 
услуги и да подходят методично към управлението на фалита;

Никоя структура не трябва  да  бъде  смятана за  „прекалено голяма,  за  да бъде 
оставена  да  фалира“.  Основната  цел  ще  бъде  да  се  подсигури,  че  банките  могат  да 
фалират без да създават рискове за общата финансова стабилност. Това означава, че 
банките  могат  да  бъдат  преобразувани  по  начини,  които  минимизират  рисковете  от 
разпространение на кризата и подсигуряват приемственост за ключови финансови услуги, 
включително  непрекъснат  достъп  на  клиентите  до  техните  банкови  сметки.  Рамката 
трябва да представи разумна алтернатива на скъпите спасителни планове за банки, на 
които станахме свидетели през последните няколко години.

Европа  също така  е  изправена  пред  следния проблем:  много  банки  извършват 
операции в цяла Европа, но не съществува система, която да следи за трансграничните 
последици от евентуален фалит на такава паневропейска банка.  Ето защо от ключово 
значение е създаването на ефективни правила за възможно най-тясна координация и 
сътрудничество между властите, за да се минимизират каквито и да било неблагоприятни 
последици от фалита на трансгранична банка. Комисията предлага да бъдат доразвити 
съществуващите вече надзорни колегиуми (групи от национални надзорни органи), за да 
бъдат създадени колегиуми за преобразуване на проблемни банки (които ще обединяват 
надзорните органи или съответните национални органи за преобразуване) за нуждите на 
подготовката  за  кризи  и  управлението  на  кризи.  Комисията  също  така  ще  предложи 
новите  Европейски  надзорни  органи,  и  по-специално  Европейският  банков  орган,  да 
играят  координационна  и  подкрепяща  роля  в  кризисни  ситуации  без  да  оказват 
въздействие върху фискалните отговорности на държавите-членки.

Документ COM(2010) 579 на ЕК

Източник: Страницата на Европейската комисия

Седмицата в Съвета 

Такси за камионите за борба със замърсяването

На  15  октомври 2010г.  министрите  на  транспорта 
постигнаха споразумение по реформата на пътните такси за 
тежкотоварни  автомобили  -  директивата  „Евровинетка“. 
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Целта е да се намали замърсяването от движението по пътищата и да се облекчи неговата 
натовареност.

В рамките на реформата държавите членки могат да въведат „такса за външни 
разходи“,  с  която  от  превозвачите  ще  се  изисква  да  заплащат  стойността  на 
замърсяването на въздуха и на шумовото замърсяване, причинени от автомобилите им. В 
момента  тази  стойност  се  поема  основно  от  обществото,  докато  новите  правила  ще 
позволят на държавите членки да адаптират таксите си за автомобилен транспорт, за да 
прилагат по-ефикасно принципа „замърсителят плаща“.

Новата  такса  ще  допълва  вече  съществуващата  такса  за  инфраструктура, 
предназначена  за  строеж  и  поддръжка  на  пътищата.  Тя  може  също  да  бъде 
диференцирана с цел облекчаване на задръстванията по пътищата.

Стойността на таксите ще варира според класа на превозното средство и емисиите 
му, изминатото разстояние, местоположението и часа от денонощието.  Като стимул да 
бъдат  избирани  екологично  по-чисти  автомобили  и  по-ненатоварени  пътища, 
диференцираните такси ще допринесат за намаляването на потреблението на горива и за 
борбата срещу изменението на климата.

Обхватът на директивата „Евровинетка“ (която препраща към винетката за платена 
такса, позволяваща достъп до пътната мрежа на няколко държави членки), който сега е 
ограничен до трансевропейската пътна мрежа, ще бъде разширен и ще обхване всички 
автомагистрали.

Реформата трябва да бъде одобрена от Европейския парламент.

Съобщение за печата
Излъчване в интернет на дебата в Съвета
Излъчване в интернет на пресконференцията

По бързо преминаване през Алпите

Пътниците и превозвачите на товари, преминаващи през Швейцария, вече могат да 
видят  светлина  в  края  на  тунела,  откакто  на  15  октомври 2010г.  беше  завършено 
прокопаването на едната от тръбите на новата железопътна линия през планинския масив 
Saint-Gothard.  След свързването му с основните тунели Zimmerberg и Ceneri основният 
тунел Saint-Gothard ще осигури нов и бърз транспортен маршрут, който ще скъси с един 
час времето за пътуване между Цюрих и Милано.

Това е най-дългият железопътен тунел в света с дължина от 57 км. Той се състои 
от две подземни тръби, отстоящи на 40 м една от друга. Първо бе прокопана източната 
тръба, а западната ще бъде завършена през пролетта на 2011 г. Тунелът се намира на 
много  по-малка  надморска  височина  от  сегашната  железопътна  линия  —  550  м  над 
морското равнище, докато планинските масиви над линията се издигат на повече от 3000 
м.

С новата линия се цели облекчаване на трафика през Алпите и по-рентабилно, 
устойчиво  и  екологосъобразно  управление  на  транспорта.  Тя  ще  спомогне  за 
съкращаване  на  времето  за  връзка  между  икономическите  центрове  в  цяла  Европа. 
Превозът на пътници ще се извършва от високоскоростни влакове, с 250 км/ч, а превозът 
на товари — от влакове с по-високи показатели от сегашните, които ще достигат скорост 
от 160 км/ч. Ще може да се увеличи обемът на превозваните товари, който в момента е 
предмет на ограничения.

Вече започна работата по полагане на релсите и инсталиране на техническите 
съоръжения. Очаква се този мащабен проект да бъде завършен в края на 2017 г.
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В рамките на заседанието си от 15 октомври 2010г. в Люксембург министрите на 
транспорта на Европейския съюз проследиха пряко прокопаването на последните метри 
от тунела.

Церемония в рамките на заседанието на Съвета във връзка със завършването на тунела

Възстановяване на биологичното разнообразие

ЕС е решен да спре загубата на биологично разнообразие в 
европейски и в световен мащаб. На 14 октомври 2010г. министрите на 
околната среда приеха под формата на заключения позицията на ЕС 
за 10-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното 
разнообразие,  която  ще  се  проведе  през  следващите  седмици  в 
Нагоя, Япония.

„Европа  е  загрижена  за  природата  и  околната  среда.  Ние 
разполагаме с необходимите политики, бюджет и законодателство. Но 
това,  което  ние,  европейците,  трябва да  направим,  е  да  насърчим 
предприемането на действия в световен мащаб“, заяви по време на 

видеообръщението си от 7 октомври 2010г. председателят на Европейския съвет Херман 
ван Ромпьой.

Европейският  съюз  възнамерява  до  2020  г.  да  спре  загубата  на  биологично 
разнообразие и влошаването на екосистемните услуги (които осигуряват храна и вода, 
защита срещу наводнения и бури и регулират климата) и да ги възстанови там, където е 
възможно, като същевременно увеличи своя принос за предотвратяване на деградацията.

Целите за 2010 г. не са постигнати и са необходими допълнителни усилия.  ЕС се 
стреми да намали екологичния си отпечатък върху биологичното разнообразие в световен 
план, по-специално чрез ефикасно използване на ресурсите.

Очаква се преразглеждането на конвенцията да доведе до приемане на преработен 
стратегически  план.  Един  от  основните  приоритети  на  ЕС  по  отношение  на  плана  е 
включване  на  биологичното  разнообразие  във  всички  политики  и  възстановяване  на 
екосистемите.  Съюзът  възнамерява  да  отстрани  причините,  които  са  в  основата  на 
загубата  на  биологично  разнообразие,  да  намали  прекия  натиск  върху  биологичното 
разнообразие и да съхрани екосистемите и генетичните ресурси.

На 8 октомври 2010г. Херман ван Ромпьой участва в събитието, организирано в 
контекста  на  „Международната  година  на  биологичното  разнообразие  2010  г.“  в 
националния парк Хохе Кемпен, разположен близо до град Генк, Белгия. По този повод в 
края  на  речта  си  той  представи  две  свои  творби  хайку  (много  кратка  форма  в 
класическата японска поезия):

Камъни  в  глобус
За  пъстрота  природна
Знак за света ни.
След  много  —  малко
След богатство — нищета
Навреме да спрем.

Народно събрание
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Заключения на Съвета
Излъчване в интернет на пресконференцията
Видеоизявление на Херман ван Ромпьой относно биологичното разнообразие, 7 октомври 
2010 (EN)
Видеоизявление на Херман ван Ромпьой в националния парк Хохе Кемпен, 8 октомври 
2010(NL, EN)

По строго регулиране на хедж фондовете

Рисковете, на които управителите на фондове за 
алтернативни  инвестиции,  напр.  хедж  фондове  или 
фондове за дялово участие, излагат инвеститорите в тях 
и  стабилността  на  финансовата  система  като  цяло, 
трябва  да  бъдат  обект  на  по-строго  наблюдение  и 
надзор.На  заседанието  на  Съвета  по  икономически  и 
финансови въпроси от 19 октомври 2010г. министрите 
на  финансите  постигнаха  споразумение  относно 

въвеждането  на  хармонизирани  правила  на  ЕС  по  този  въпрос.Освен  това  новата 
директива ще даде на управителите на фондове възможност да предоставят услуги и да 
предлагат  фондове  на територията  на  единния  пазар  на  ЕС,  при  условие  че  спазват 
строги изисквания.

„В  Съвета  единодушно  постигнахме  стабилно  споразумение  за  различните 
елементи,  чрез  които  да  се  организира  защитата  на  потребителите  и  на  техните 
инвестиции“, каза Дидие Рейндерс, министър на финансите на Белгия и председател на 
Съвета по икономически и финансови въпроси.

Управителите  на  фондове  за  алтернативни  инвестиции  са  отговорни  за 
управлението на значително количество инвестирани активи в Европа и могат да оказват 
съществено влияние върху пазарите и компаниите, в които инвестират.Като цяло те имат 
положително  въздействие  върху  пазарите,  на  които  работят,  но  неотдавнашните 
финансови  трудности  ясно  посочиха,  че  дейностите  им  могат  също  да  доведат  до 
разпространението на рискове из цялата финансова система.

Новите правила ще установят поредица от общи изисквания в различни области, 
като  ливъридж  (използване  на  дълг  за  финансиране  на  инвестиции),  стандарти  за 
управление и прозрачност.Управителите на фондове за алтернативни инвестиции трябва 
редовно да представят данни за резултатите и за управлението на риска и да дават ясно 
обяснение за своята инвестиционна политика.

За  да  бъде  прието  предложението,  ще  трябва  да  се  постигне  споразумение  с 
Европейския парламент.Председателството се надява, че ЕП ще гласува през ноември по 
договорен текст.

Съобщение за пресата
Излъчване в интернет на пресконференция

Източник: Страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС

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

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата  на  "триото  на  председателствата" ,  съставено  от 
Белгия,  Испания и Унгария.  Белгия ще се стреми преди всичко да 
гарантира прилагането на договора от Лисабон, влязъл в сила през 

декември  2009г.,  който  улеснява  процедурата  за  вземане  на решения  в  Европейския 
съюз.
По време на испанското председателство спадът на еврото и влошаването на публичните 
дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа. Новото председателство желае да 
възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на Белгия 
е предвидено и създаването на нова европейска структура за контрол на финансовите 
пазари.

Интернет-страница на белгийското председателство 

Седмицата в     Европейския парламент   

Награда  за  журналистика:  James  Clive-Matthews  за 
блога си „nosemonkey “

ЕП връчи на 13 октомври 2010г. наградата за журналистика 
- 2010 г. за материали, посветени на ЕС.  Witold Szabłowski 
от  полския  всекидневник  „Gazeta Wyborcza“  получи 
наградата  за  печатни  издания  за  статия  относно 
нелегалната имиграция, унгарецът Zsolt Németh бе отличен 

с наградата за телевизия за програмата си, която разяснява ЕС на младите хора, а Kajsa 
Norell и  Nuri Kino от  радио  „Sveriges Radio Ekot“(Швеция)  -  за  материал  относно 
финансовата помощ за Турция. За повече информация натиснете ТУК.
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Ban Ki-moon за борбата с бедността и климатичните 
промени

Борбата  с  бедността,  опазването  на  климата  и 
усилията  за  премахване  на  ядрените  оръжия -  това бяха 
трите  главни  предизвикателства,  на  които  генералният 
секретар  на  ООН(Ban Ki-moon) се  спря  в  речта  си  пред 
евродепутатите във вторник, 19 октомври 2010г. За повече 
информация натиснете ТУК.

Бюджетът на ЕС: пътеводител

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

финансовите средства, необходими за съществуването и функционирането на ЕС в името 
на благоденствието на неговите граждани.

След  влизането  в  сила  на  Договора  от  Лисабон  в  началото  на  тази  година 
Парламентът стана пълноправен съзаконодател на целия бюджет, което означава, че той 
вече  напълно  споделя  отговорността  със  Съвета  на  министрите,  който  представлява 
правителствата на ЕС, и се бори за осигуряването на достатъчно средства, за да може ЕС 
да изпълнява задълженията си така, както гражданите на Европа очакват.

През следващите седмици тук ще намерите цялата информация относно бюджета 
на ЕС: цифрите, фактите, преговорите в тяхното развитие до окончателното приемане на 
решенията за 2011 г. и след това. За повече информация натиснете ТУК.

Бюджет 2011: растежът като приоритет
Бюджет 2011 : позицията на ЕП
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Източник:Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 18.10.-22.10.2010 г.

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

мобилизиране  на  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/2010/018  DE/Heidelberger 
Druckmaschinen от Германия) - COM(2010)568Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ЗЕЛЕНА  КНИГА  -  Одитна  политика:  поуки  от  кризата  -  COM(2010)561Досие  на 

документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането  на 
стратегията на Общността за диоксините, фураните и полихлорираните бифенили 
(COM(2001) 593) ― Трети доклад за напредъка - COM(2010)562Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  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 стопани 
- COM(2010)539Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Регламент (ЕО)  № 1698/2005 на Съвета  относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) - COM(2010)537Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …./…. НА СЪВЕТА за изменение на Регламент 

(EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит - COM(2010)522Досие на документа

Информационно общество
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⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 460/2004  относно  създаване  на  Европейската 
агенция  за  мрежова  и  информационна  сигурност  по  отношение  на  срока  на 
съществуване на агенцията - COM(2010)520Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 27-МИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО 

МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2009 
г.) - SEC(2010) 1143 SEC(2010) 1144Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  съгласно 
член 14, параграф 2 от Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност 
по  отношение  на  предотвратяването  и  отстраняването  на  екологичните  щети  - 
COM(2010)581Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА НАПРЕДЪКЪТ 
ЗА  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ  ПО  ПРОТОКОЛА  ОТ  КИОТО  -  (Доклад,  подготвен 
съгласно  изискването  по  член  5  от  Решение  280/2004/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  относно  механизма  за  мониторинг  на  емисиите  на 
парникови  газове  в  Общността  и  за  прилагане  на  Протокола  от  Киото)  - 
COM(2010)569Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=bg&DosId=199741относно 
прилагането  на  дял  III (Вътрешни граници)  от  Регламент  (ЕО)  № 562/2006  за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници) - COM(2010)554Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци 
с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на 
критерии  и  механизми  за  определяне  на  държава-членка,  компетентна  за 
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от 
държавите-членки  от  гражданин  на  трета  страна  или  лице  без  гражданство]  - 
COM(2010)555Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  - 

Регламент  (ЕС)  №  …/2010  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
одобряването  и  надзора  на  пазара  на  дву-  и  триколесни  превозни  средства  и 
четириколки - COM(2010)542Досие на документи

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от 
глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ 
- COM(2010)550Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на нов протокол за 

определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност 
и Съюза Коморски острови - COM(2010)565Досие на документа
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Търговия
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

спешното  въвеждане  на  автономни  търговски  преференции  по  отношение  на 
Пакистан - COM(2010)552Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 28-ми годишен доклад 
относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Европейския 
съюз (2009 г.) - COM(2010)558Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

19.10.2010   L  273  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  929/2010  на  Комисията  от  18  октомври  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1033/2006  относно  разпоредбите  на  ИКАО, 
посочени в член 3, параграф 1.

 Регламент (ЕС) № 930/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер. 

 Регламент  (ЕС)  №  931/2010  на  Комисията  от  18  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 932/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец октомври 2010 година в рамките на тарифните квоти, открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 933/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

 Регламент  (ЕС)  №  934/2010  на  Комисията  от  18  октомври  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕС)  № 927/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в 
сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 935/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2010 до 28 
февруари 2011 година.

19.10.2010. L274
РЕШЕНИЯ 

 Решение 2010/605/ЕС на Комисията от 26 януари 2010 година относно държавна 
помощ C 56/07 (ex E 15/05), отпусната от Франция в полза на La Poste.

 Решение 2010/606/ЕС на Комисията от 26 февруари 2010 година относно държавна 
помощ C 9/09 (ex NN 45/08; NN 49/2008 и NN 50/08), приведена в действие от 
Кралство Белгия, Република Франция и Великото херцогство Люксембург в полза 
на Dexia SA.

 Решение 2010/607/ЕС на Комисията от 27 април 2010 година относно държавна 
помощ,  отпусната  от  Белгия  за  преструктуриране  на  рибната  борса  в  Остенде 
(Държавна помощ С 30/08 (ех NN 21/08).
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20.10.2010 L275
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  936/2010  на  Комисията  от  19  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 937/2010 на Комисията от 19 октомври 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на 

Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на 
данъка  върху  добавената  стойност,  предвидено  в  Директива  2006/112/ЕО,  на 
данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но 
установени в друга държава-членка.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/623/ЕС на Съвета  от  11  октомври  2010 година за  изменение на 

Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки 
по отношение на външните одитори на Banca d’Italia.

 Решение  2010/624/ЕС  на  Европейската  централна  банка  от  14  октомври  2010 
година  относно  администрирането  на  операциите  по  вземане  и  отпускане  на 
кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово 
стабилизиране.

20.10.2010 L276
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  911/2010  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  22 
септември 2010 година относно европейската програма за мониторинг на Земята 
(ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.).

 Регламент  (ЕС)  №  912/2010  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  22 
септември 2010 година за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна 
на  Регламент  (ЕО)  №  1321/2004  на  Съвета  за  създаване  на  структури  за 
управление  на  европейските  сателитни  радионавигационни  програми  и  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

 Регламент  (ЕC)  №  913/2010  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  22 
септември  2010  година  относно  европейска  железопътна  мрежа  за 
конкурентоспособен товарен превоз. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от  22 септември 

2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели.

21.10.2010 L276
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  939/2010  на  Комисията  от  20  октомври  2010  година  за 
изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 относно допустими 
отклонения  при  етикетиране  на  съдържанието  на  фуражни  суровини  или 
комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5.

 Регламент  (ЕС)  №  940/2010  на  Комисията  от  20  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.
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 Регламент (ЕC) № 941/2010 на Комисията от 20 октомври 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  октомври  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота  за 
висококачествено  говеждо  месо,  управлявана  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
620/2009.

 Регламент  (ЕC)  №  942/2010  на  Комисията  от  20  октомври  2010  година  за 
преустановяване  на  подаването  на  заявления  за  лицензии  за  внос  за  захарни 
продукти в рамките на някои тарифни квоти.

 Регламент (ЕС) № 943/2010 на Комисията от 20 октомври 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

 Регламент (ЕС) № 944/2010 на Комисията от 20 октомври 2010 година за поправка 
на Регламент (ЕС) № 902/2010 за определяне на фиксирани стойности при внос за 
определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/67/ЕС на Комисията от 20 октомври 2010 година за изменение на 

Директива  2008/84/ЕО  за  определяне  на  специфични  критерии  за  чистота  на 
хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/625/ЕС  на  Комисията  от  19  октомври  2010  година  съгласно 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността 
на защитата на личните данни в Андора (нотифицирано под номер C(2010) 7084).

РЕШЕНИЯ 
 Решение № 938/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 

2010 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова.

22.102010 L278
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията от 21 октомври 2010 година 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.

 Регламент  (ЕС)  №  946/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 947/2010 на Комисията от 21 октомври 2010 година по силата на 
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент  (ЕС)  №  948/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне  на  възстановяванията  при  износ  в  сектора  на  млякото  и  млечните 
продукти.

 Регламент  (ЕС)  №  949/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне на възстановяванията при износ на свинско месо.

 Регламент  (ЕС)  №  950/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне на възстановяванията при износ на яйца.

 Регламент (ЕС) № 951/2010 на Комисията от 21 октомври 2010 година относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.
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 Регламент (ЕС) № 952/2010 на Комисията от 21 октомври 2010 година относно 
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 9-ата индивидуална 
покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната 
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010.

 Регламент  (ЕС)  №  953/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне  на  размери  на  възстановяванията,  приложими  за  мляко  и  млечни 
продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I 
към Договора.

 Регламент  (ЕС)  №  954/2010  на  Комисията  от  21  октомври  2010  година  за 
определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, 
изнасяни  под  формата  на  стоки,  които  не  са  включени  в  приложение  I  към 
Договора.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/628/ЕС на Съвета от 15 октомври 2010 година за назначаване на 

член на Сметната палата.
 Решение 2010/629/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 

от 20 октомври 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд.
 Решение  2010/630/ЕС  на  Комисията  от  5  октомври  2010  година  относно 

финансовия  принос  на  Съюза  през  2010  г.  към  националните  програми  за 
събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на Франция, 
Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2010) 
6744.

23.10.2010 L279
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  955/2010  на  Комисията  от  22  октомври  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  798/2008  по  отношение  на  използването  на 
ваксините срещу нюкасълска болест.

 Регламент  (ЕС)  №  956/2010  на  Комисията  от  22  октомври  2010  година  за 
изменение  на  приложение  X  към  Регламент  (ЕО)  № 999/2001  на  Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на списъка с бързи тестове.

 Регламент  (ЕС)  №  957/2010  на  Комисията  от  22  октомври  2010  година  за 
разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се 
отнасят  до  намаляване  на риска  от  заболяване  и до развитието и здравето  на 
децата.

 Регламент  (ЕС)  №  958/2010  на  Комисията  от  22  октомври  2010  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  (ЕС)  №  959/2010  на  Комисията  от  22  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на 

приложенията  към  Директива  95/2/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/632/ЕС  на  Съвета  от  15  октомври  2010  година  относно 

назначаването  на  член  от  Румъния  в  Европейския  икономически  и  социален 
комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г.
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 Решение 2010/633/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на 
Решение  93/152/ЕИО  относно  определяне  на  критериите  за  ваксините,  които 
трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за 
рутинна ваксинация (нотифицирано под номер C(2010) 7109).

 Решение 2010/634/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за уточняване на 
количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 
г.  по Европейската схема за търговия с емисии, както и за отмяна на Решение 
2010/384/ЕС (нотифицирано под номер C(2010) 7180)

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. септември 2010 г.

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

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

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

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

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

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

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

Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576
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25 октомври 2010г.

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

Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590

           Народно събрание
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