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Тема на седмицата

Небето над Европа е отворено отново

Облакът  от  вулканична  пепел,  образуван  в 
резултат на изригването на исландския вулкан Еяфьол, 
държи блокирано въздухоплаването в Европа от сряда, 
14 април 2010г.,  поради  което  пътници  и  стоки  не 
можаха да бъдат превозени по въздуха дни наред. По 
време  на  телевизионната  конференция  в  понеделник, 
19 април 2010г.,  министрите  на  транспорта  от  ЕС  се 

споразумяха за постепенно премахване на ограниченията за полетите. Същевременно те 
подчертаха, че безопасността представлява абсолютен приоритет.

Въздушният трафик ще бъде постепенно възстановен на базата на техническата 
оценка на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) 
и наличните данни. Определени са три зони, в които се налагат ограничения:

- забранена за  полети зона в  рамките  на  облака  от  пепел,  която  се  определя 
посредством сателитни изображения и включва определена буферна зона, определена по 
съображения за сигурност;

- зона на повишено внимание, в която все още се забелязва ниска концентрация 
на вулканична пепел и в която държавите-членки могат да налагат някои ограничения за 
полетите на базата на научни данни, актуализирани на всеки шест часа;

-зона без вулканична пепел, в която няма ограничения.
Към  Комисията  е  отправено искане  да  съдейства  за  гъвкавата  координация  на 

транспорта,  за  да  се  помогне  на  гражданите  да  намерят  алтернативни  средства  за 
транспорт  и  да  се  облекчат  последиците  от  кризата,  докато  въздушният  трафик  се 
възстанови напълно.

Наред  с  милионите  пътници,  блокирани  по  летищата  в  Европа,  облакът  от 
вулканична пепел попречи и на европейските министри в областта на рибарството да 
проведат заседанието си, насрочено за 19 април 2010г. Наложи се да бъдат отменени или 
отложени  и  редица  други  заседания,  насрочени  за  същата  седмица,  тъй  като 
представителите  на  държавите-членки,  пътуващи  от  различни  столици,  не  успяха  да 
пристигнат в Брюксел.

 

Източник: Страницата на Съвета

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  23  април  2010г.,  председателят на  Народното  събрание  Цецка  Цачева,  се 
срещна с еврокомисаря Кристалина Георгиева. Темите на разговор бяха: Антикризисното 
законодателство  и  политиките  в  областта  на  международното  сътрудничество, 
хуманитарната помощ и реагиране при кризи.

На  22 април  2010г.,  председателят на 
Народното събрание Цецка Цачева, се срещна с 
председателя  на  Асамблеята  на  Косово  Якуп 
Красничи.

Предстоящи събития 

На  27  април  2010г.,  по  инициатива  на  председателят на  комисията  по 
здравеопазване Лъчезар Иванов, Народното събрание ще бъде домакин на кръгла маса на 
тема „Европейска имунизационна седмица”.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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  21  април  2010  г.,  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм  разгледа  на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за  акредитацията,  извършвана  от  Българската  служба  за  акредитация,  № 002-01-10, 
внесен  от  Министерски  съвет  на  15.01.2010  г.  Със  законопроекта  се  цели  да 
систематизира  и  прецизира  правната  уредба  свързана  с  дейността,  политиките  и 
организацията на работа на Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”. 
В предлагания законопроект изрично се посочва, че Изпълнителната агенция „Българска 
служба за акредитация” е единствения национален орган по акредитация в Република 
България  и  осъществяваната  от  нея  дейност  е  нестопанска.  Със  законопроекта  се 
засилват правните гаранции за безпристрастност на колективните органи, участващи в 
процеса по акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата на акредитация, 
установени  в  Регламент  №  765/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета.  След 
задълбочено обсъждане,  законопроектът беше приет на второ четене в комисията.

На 21 април 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката,  №  002-01-22,  внесен  от  Министерския  съвет  на  6  април  2010  г. 
Законопроектът съответства  с  разпоредбите  на  Директива  2004/8/ЕО  относно 
насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на 
полезна топлоенергия  във  вътрешния  енергиен  пазар  и  за  изменение  на  Директива 
92/42/ЕИО, Директива  2009/72/ЕО  относно  общите  правила  за  вътрешния  пазар  на 
електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Директива 2009/73/ЕО относно 
общите  правила  за вътрешния  пазар  на  природен  газ  и  за  отмяна  на  Директива 
2003/55/ЕО.

На 21 април 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-23/9.04.2010 
г.,  внесен  от  Министерския  съвет. Настоящият  законопроект  предлага  приемането  на 
разпоредби,  които  гарантират  съответствието  на  българското  законодателство  с 
европейските  изисквания  в  областта  на  опазването  на  автомобилния  превоз.  В 
съответствие с разпоредбите на  Директива 2009/5/ЕО се предвижда хармонизира на 
категориите  нарушения,  извършени  от  водач  на  превозно  средство  или  от  дадено 
предприятие  в  държави  членки,  различни  от  държавата  членка  на  установяване.  В 
новосъздадените  чл.93б-  93г,  и  новосъздадените  алинеи  на  чл.  104  се  предвиждат 
административно-наказателни мерки в различен размер с оглед тежестта на нарушението 
за група нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и нарушения на Регламент (ЕИО) № 
3821/85.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На 22 април 2010г. Комисията по правни въпроси прие на първо четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-
19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г. Законопроектът цели привеждане на 
вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2007/66/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 
89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите 
за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и на Директива 
2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването 
на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства.  

Новини от България свързани с ЕС

Български  евродепутати  призовават  страните  от  ЕС  да  премахнат 
временните ограничения за работници от България и Румъния

Евродепутатите Илиана Иванова от Групата на Европейската народна 
партия  (ГЕРБ)  и  Евгени  Кирилов  от  Групата  на  социалистите  и 
демократите(С&Д),  съвместно  със  свои  румънски  колеги,  внесоха  в 

Европейския парламент писмена декларация за премахване на ограниченията за наемане 
на работа за граждани на новите държави-членки на ЕС, съобщава пресслужбата на ЕНП.

Българските  евродепутати  призовават  всички  държави-членки  да  премахнат 
временните ограничения за работници от България и Румъния, които желаят да работят в 
други европейски държави. 

Три години след присъединяването на България и Румъния, гражданите на тези 
държави не се ползват със същите права като другите граждани на ЕС. Ето защо Евгени 
Кирилов и Илиана Иванова,  вземайки предвид Лисабонската  стратегия,  са решили да 
поемат инициативата и да внесат декларация в ЕП за събиране на подписи за премахване 
на ограниченията. 

Двамата евродепутати отстояват позицията, че свободното движение на работна 
ръка е основен принцип на единния пазар, гарантиран в Договорите, на които е основан 
Европейския  съюз,  а  настоящите  разлики  в  отношението  към  новите  страни-членки 
утвърждават  разделението  в  ЕС.  Те  смятат  още,  че  запазването  на  ограниченията за 
наемане на работа възпрепятства пълното използване на възможностите за икономическо 
възстановяване на Европа.

Анализите показват, че старите страни-членки, които са отворили своите пазари, 
са получили много повече ползи,  отколкото проблеми с приемането на работници. От 
друга  страна,  новите  страни-членки  срещат  сериозна  липса  на  квалифицирани 
работници. Проучване на Евростат показва, че не е имало голяма миграция на българи и 
румънци след присъединяването. Това проучване също показва, че 80 % от българите в 
чужбина работят. Според анализатори, без съмнение това е квота на заетост, за която 
много от страните от ЕС само могат да мечтаят. 

Декларацията, придружена със списък на подписалите я евродепутати, ще бъде 
предадена на Съвета, Комисията и правителствата на държавите-членки. 

Източник: europa.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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ЕВРОПА 2020
Дискусия в Милано за Европа 2020 - Европейски граждани и 
Европейски институции

На  22  април  2010г., в  Информационния  офис  на  Европейския 
парламент в Милано се проведе заключителното представяне на книгата 
"Европа 2020 - гражданска визия" . 

Източник: europa.bg
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Петък, 23 април 2010г. - Икономически и парични въпроси

Речник на финансовата криза (I): основни понятия

Финансовата криза, която започна в края на 2008 г. с 
разпадането  на  Lehman Brothers,  американска  инвестиционна 
банка,  се  разпространи  по  света,  като  се  разрасна  и  се 
превърна  в  най-тежкия  икономически  срив  след  Голямата 
депресия през 30-те години на ХІХ в. Настоящият речник цели 

да разтълкува по възможно най-достъпен начин икономическите понятия, които излязоха 
на преден план през последните месеци.

Търговски излишъци и дефицити. В една държава се натрупва излишък, когато 
износът на стоки и услуги превъзхожда вноса, т.е. когато нейното производство е по-
голямо  от  потреблението  й.  Дефицит  се  появява,  когато  тя  внася  повече,  отколкото 
изнася,  т.е.  когато  държавата  изразходва  повече  средства  за  плащане  на  вноса, 
отколкото  печели  от  продажбите  по  износа.  В  първия  случай  държавата  е  кредитор 
спрямо  останалия  свят,  докато  във  втория  случай  тя  е  длъжник.  Повтарящите  се 
търговски излишъци и дефицити водят до:

Всеобщ дисбаланс в  световната  икономика  –  положение,  при  което  в  някои 
държави  има  повтарящи  се  и  мащабни,  и  в  същото  време  очевидно  неустойчиви, 
излишъци,  докато в други има повтарящи се и мащабни, и в същото време очевидно 
неустойчиви, дефицити.

Държавите-кредитори с огромни търговски излишъци (напр. Германия, Китай, 
Япония,  държавите  износителки  на  петрол)  печелят  повече  от  износ,  отколкото 
изразходват за внос,  като съответно предоставят излишните средства под формата на 
кредити чрез международните финансови пазари.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Държавите-длъжници с огромни търговски дефицити (напр. Гърция,  САЩ) не 
изнасят достатъчно, за да обезпечат вноса си, поради което компенсират разликата, като 
заемат необходимите им средства на международните финансови пазари.

Тъй като планетата Земя не търгува с други планети, излишъците в една част на 
света  задължително  се  проявяват  като  дефицити  на  друго  място –  не  всяка 
икономика  може  да  бъде  шампион  в  износа  и  да  разполага  с  излишъци  от  износ  в 
сравнение с вноса.

Държавите с дефицит поглъщат този износ под формата на внос. Тъй като не им 
достигат средства, те задължително вземат заеми от държавите с излишък, за да платят 
за вноса. Почти същото, като да се вземе заем от търговец на автомобили, за да се купи 
кола. Заемането на средства обикновено означава, че:

Частният дълг, т.е. дългът на потребителите и дружествата, се увеличава.
Логично е, когато на международните финансови пазари излишните средства на 

големите  износители  са  достъпни  на  ниска  цена,  банките  и  другите  финансови 
институции  да  ги  насочват  към  най-нуждаещите  се.  Дружествата  и  потребителите  в 
икономиките, които желаят да потребяват повече, отколкото произвеждат, са очевидните 
потенциални клиенти. Съществува обаче проблемът с:

Лошите кредити, т.е. кредитите, които не могат да бъдат погасени, напълно или 
частично.  Когато  една банка  не  получи обратно  (всички)  дължими й  средства,  тя  се 
затруднява да изплати (всички) средства, които дължи на вложителите, на други банки 
или  на  притежателите  на  облигации.  През  последните  години  банките  предоставиха 
големи  суми  под  формата  на  потребителски  кредити  и  кредити  за  строеж;  поради 
растящата безработица потребителските кредити престанаха да бъдат обслужвани, както 
и кредитите за строеж, тъй като предприемачите не успяваха да продадат жилищата и 
офисите, застроени с очакването да се реализира голяма печалба.

Рисковото кредитиране постави началото на текущата криза, тъй като този вид 
кредити първи излязоха в просрочие и посочиха слабости в начините, по които банките 
са  отпускали  кредити.  Рисковите  ипотечни  кредити  са  били  предоставяни  на 
кредитополучатели,  които  са  можели  да  ги  изплатят  единствено  ако  цените  на 
недвижимите имоти продължат да се покачват, в условията на бърз икономически подем 
и запазване на ниски лихвени проценти. Тези предположения се оказаха погрешни, като 
принудиха  кредитополучателите  да  изпаднат  в  просрочие  и  изложиха  банките  на 
опасност от големи загуби.

Бюджетни  излишъци и  дефицити  има,  когато  през  всяка  една  година  в 
държавната  хазна  постъпват  повече  средства  от  данъци,  отколкото  се  изразходва  за 
стоки  и  услуги  (излишък)  или  когато  се  изразходва  повече,  отколкото  се  събира  от 
данъци (дефицит). Когато се разклатиха устоите на банките, се наложи държавите да им 
се притекат на помощ, като налеят милиарди в банките, за да покрият загубите от лошите 
кредити. Това означаваше, че предвид по-ниските данъчни приходи в зората на рецесия, 
държавните бюджети рязко изпаднаха в дефицит.

Държавният  дълг,  размерът  на  средствата,  които  държавата  дължи  на 
кредиторите си,  т.е.  съвкупността от  бюджетните дефицити,  също се увеличи. Той се 
нарича също публичен дълг, тъй като в крайна сметка данъкоплатците трябва да осигурят 
необходимите  средства  за  погасяването  му.  Когато  държавата  изразходва  повече, 
отколкото събира от данъци, тя е принудена да заема допълнително средства, обикновено 
чрез продажбата на:

Облигации.  Облигацията е ангажимент на продавача на ценните книжа (напр. 
държавата) да изплати с лихва средствата,  предоставени му в заем от купувачите на 
облигациите  (напр.  банки,  пенсионни  фондове  и  др.).  При  успешна  продажба  на 
облигации  средствата  се  прехвърлят  в  бюджета;  разбира  се,  лицата,  инвестирали  в 
облигации, очакват да получат обратно в определен бъдещ момент парите си, заедно с 
лихвата.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

7



Седмичен бюлетин Брой 16
26 април 2010г.

Лихвените  проценти по  държавните  облигации  определят  каква  тежест  ще 
понесат данъкоплатците в резултат  на държавния заем. Колкото по-голям риск поема 
кредитополучателят,  толкова  по-висок  е  лихвеният  процент  –  както  и  сумата,  която 
държавата  ще  трябва  да  задели  за  изплащане  на  лихви,  вместо  да  изразходва  тези 
средства примерно за здравеопазване.

Лихвеният спред е разликата (в базисни пунктове, 1 % = 100 базисни пункта) 
между лихвените проценти по облигациите, които се считат за най-сигурни (германските 
облигации  в  еврозоната)  и  другите  облигации.  Когато  спредът  по  облигациите  на 
конкретна  държава  от  еврозоната  е,  да  кажем,  350 базисни  пункта,  а  германските 
облигации носят 3 % лихва,  това означава,  че съответната държава трябва да плаща 
6,5 % по своите облигации. Когато спредът се увеличава, да кажем от 350 на 400 базисни 
пункта, това е знак, че според инвеститорите облигациите са станали по-рискови.

Рефинансиране на дълг означава погасяването му с взети в заем нови средства.
Когато  наближи  падежът  на  съществуващите  облигации,  държавата  може  да 

издаде нови облигации, като използва средствата, за да изплати дължимото на лицата, 
инвестирали  в  предишните  облигации.  Държавните  хазни  по  света  правят  това 
непрекъснато. Проблем възниква, когато инвеститорите не са готови да рефинансират, 
тъй като считат това за прекалено рисковано и искат да получат обратно парите си.

Суаповете  за  кредитно  неизпълнение  (CDS) по  държавните  облигации 
предоставят на лицата, инвестирали в тези ценни книжа, гаранции срещу неизпълнение, 
т.е.  срещу  възможността  държавата  да  не  изплати  дължимите  от  нея  средства  (като 
цяло).  Дори  в  случай  на  кредитно  неизпълнение,  притежателят  на  суап  ще  получи 
обратно парите си; загубите ще бъдат понесени от продалите суаповете. Инвеститорите 
могат да закупят суап за кредитно неизпълнение (гаранция срещу загуби от облигации) 
от различни финансови институции като банки, хедж фондове и др.

Непокритите суапове за кредитно неизпълнение са суапове на инвеститор, 
който не притежава базисната облигация. Инвеститорите могат да спекулират и да купят 
суапове, като заложат на неизпълнение от страна на държавите; колкото по-голяма е 
вероятността за неизпълнение, толкова по-висока е стойността на суапа. ЕС обмисля да 
забрани непокритите суапове за кредитно неизпълнение.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Новини от Европейската комисия

Правосъдие  и  сигурност  -  предимства  за  граждани  и 
фирми

Нов  петгодишен  план  за  сътрудничество  между 
страните  от  ЕС  в  областта  на  правосъдието  и  вътрешната 
сигурност.

Планът  е  съставен  от  12  основни  предложения  в 
области като киберпрестъпност, граничен контрол, убежище 

и право на справедлив процес. В него се предлагат конкретни мерки за изпълнение на 
амбициозните политически цели, залегнали в програмата за обществения ред, приета от 
ръководителите  на  ЕС  през  декември.  За  разлика  от  националните  програми,  така 
наречената програма от Стокхолм , която тече до края на 2014 г., разглежда въпросите 
на правосъдието и сигурността от гледна точка на 500-те милиона европейци.

Народно събрание
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През  последните  десетилетия  страните  от  ЕС  засилиха  сътрудничеството  си  в 
областта  на  правосъдието  и  сигурността,  но  въпреки  това  различията  в  правните 
традиции на 27 държави-членки често затрудняват европейците, които искат да живеят и 
работят в друга европейска страна. Голяма част от документите за гражданско състояние, 
например, не се признават зад граница.

Планът има за цел да премахне подобни пречки, но също така да насърчи 
развитието на общоевропейски подход към трансгранични въпроси като реагирането при 
бедствия, имиграцията, организираната престъпност и тероризма.

В съответствие с програмата от Стокхолм, която настоява за поверителност в ерата 
на информацията, в плана се предвижда преразглеждане на законите на ЕС от 1995 г. за 
защита на личните данни, както и нови преговори със САЩ за обмена на финансови 
сведения за целите на борбата с тероризма. Предлага се също въвеждане на наказателна 
отговорност за кражбите на самоличност и атаките над информационни системи.

Друг приоритет е повишаването на стандартите за правата на обвиняемите при 
наказателни  процеси.  Ще  бъде  предложено  например  подобряване  на  достъпа  им  до 
информация, правни съвети и помощ. Предложенията са в добавка към предложението от 
миналия месец за осигуряване на устни и писмени преводачи на подсъдимите, които не 
говорят езика на съда, разглеждащ делото им.

В плана се настоява и за създаване на общоевропейска заповед за закрила и за 
всеобхватни правила за правата на жертвите на престъпления.  Евроюст -  мрежата от 
национални прокурори, магистрати и полицаи, която съществува от 1999 г. насам - ще 
получи правомощия да започва разследвания, а не само да им сътрудничи. Може да бъде 
създадена дори европейска прокуратура, която ще разглежда нарушенията, свързани с 
финансовите интереси на ЕС, като например данъчните измами.

По-рано тази година Комисията предложи да се дадат повече правомощия и на 
Frontex  - еврпопейската агенция за граничен контрол. Ще последват предложения за 
обща  система  за  убежище  и  за  автоматизирани  гранични  пунктове  в  Шенгенското 
пространство.

Въпроси и отговори за плана за правосъдие и сигурност 
Политики на ЕС за правосъдие и права на гражданите 

Целите на хилядолетието за развитие: време е да сменим 
скоростта

Препоръки  как  страните  от  ЕС  могат  да  изпълнят 
обещанията си за борба с глада, бедността и болестите.

Държавите от ЕС трябва да подпомагат повече бедните по 
света,  казва  комисарят  по  развитие,  като  ги  призовава  да 

изготвят годишни планове за увеличаване на помощта за развитие и за по-ефективно 
използване на парите.

Плановете трябва да бъдат реалистични и подлежащи на проверка, заяви комисар 
Андрис  Пиебалгс  при  представянето  на  препоръките  към  държавите  от  ЕС  как  да 
постигнат  целите  за  развитие  ,  приети  от  страните  членки  на  ООН  преди 
десетилетие.

Комисията  препоръчва  държавите  да  представят  новите  си  планове  преди 
тазгодишната  среща  на  върха  на  ООН  за  целите  за  развитие.  На  тази  среща  през 
септември се очаква световните лидери да поемат нови ангажименти за борба с глада, 
бедността и болестите.

"Европа трябва да остане основният и най-надежден лидер в борбата с бедността", 
каза Пиебалгс. "Трябва да спазим обещанията си за повече и по-ефективна помощ".
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ЕС е най-големият донор на помощи в света - на него се пада повече от половината от 
цялата официална помощ за развитие.

След голямо увеличение на помощта за развитие през 2008 г., през 2009 г. ЕС я 
намали,  когато  започна  финансовата  криза,  довела  до  най-тежката  рецесия  от 
десетилетия. Общо държавите-членки са предоставили помощ от 49 млрд. евро на най-
бедните страни в света - това се равнява на около 0,4 % от БВП на Съюза. Страните от ЕС 
обещаха до 2015 г. да увеличат помощта на 0,7 % от БВП.

Другите препоръки на ЕС,  обобщени в  план за  действие в  12 точки,  включват 
новаторски методи на финансиране и засилване на действията срещу неплащането на 
данъци в развиващите се страни.

Основната цел на хилядолетието, приета от страните членки на ООН през 2001 г., 
е намаляване с 50 % на броя на живеещите в крайна бедност (с по-малко от 1,25 долара 
на ден) по света. Според това определение техният процент трябва да намалее от 42 на 
21 въз основа на равнищата на бедност през 1990 г.,  които са приети като отправна 
точка.

През 2005 г. светът изглеждаше доста напреднал в постигането на целта, свързана 
с бедността, въпреки неравенствата между региони и страни. По данни на Световната 
банка по това време в крайна бедност са живели 1,4 млрд. души или 26 % от населението 
на света.

След  това  обаче  икономическата  криза  и  поскъпването  на  храните  и  горивата 
върнаха към бедността милиони хора.  И въпреки положителните резултати в няколко 
области, напредъкът по други цели - включително глада и хигиената - е бавен.

Китай  е  отбелязал  най-голям  напредък.  Африка  на  юг  от  Сахара  е  сред  най-
изоставащите региони.

План за действие на ЕС в подкрепа на целите на хилядолетието за развитие 
Още за помощта на ЕС за развитие 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 19.04-23.04.2010 г.

Бюджет
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  - 

Адаптиране на тавана на собствените ресурси и на тавана за бюджетните кредити 
за поети задължения вследствие на решението да се прилага FISIM за целите на 
собствените ресурси - COM(2010)162 Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  относно  състоянието  на  защитата  на  данните  в 

Информационната  система  за  вътрешния  пазар  -  COM(2010)170  Досие  на 
документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ДО  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  ОТНОСНО  ПРИЛАГАНЕТО  И  ЕФЕКТИВНОСТТА  НА  ДИРЕКТИВА 
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2003/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 26 МАЙ 2003 ГОДИНА 
ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  УЧАСТИЕТО  НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  ПРИ  ИЗГОТВЯНЕТО  НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА, И ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ДОСТЪПА ДО 
ПРАВОСЪДИЕ НА ДИРЕКТИВИ 85/337/ЕИО И 96/61/ЕО НА СЪВЕТА - COM(2010)143 
Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Ролята  на  ЕС  в  световното  здравеопазване  SEC(2010)380 
SEC(2010)381 SEC(2010)382 - COM(2010)128 Досие на документа

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

партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз, от една страна, 
и Соломоновите острови, от друга страна - COM(2010)177 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

20.04.2010 г. L 98
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕC) № 320/2010 на Комисията от 19 април 2010 година за вписване на 
название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Prosciutto di Sauris (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 321/2010 на Комисията от 19 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  322/2010  на  Комисията  от  19  април  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/221/ЕС на Комисията от 15 април 2010 година за одобряване на 

национални  мерки  за  ограничаване  на  въздействието  на  някои  болести  по 
аквакултурите и дивите водни животни в съответствие с член 43 от Директива 
2006/88/ЕО на Съвета. 

 Решение  2010/222/ЕС на Комисията от 19 април 2010 година за присъединяване 
на Европейската Комисия като партньор в Глобалното партньорство за енергия от 
биомаса.

21.04.2010 г. L 99
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 323/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 324/2010 на Комисията от 20 април 2010 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
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седем дни на месец април 2010 година в рамките на тарифните квоти, открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 325/2010 на Комисията от 20 април 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/223/ЕС   на  Европейския  съвет  от  26  март  2010  година  за 

назначаване на заместник-председателя на Европейската централна банка.

22.04.2010 г. L 100
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  326/2010  на  Комисията  от  21  април  2010  година  относно 
изменение  на  Регламент  (ЕИО)  №  3846/87  за  въвеждане  на  номенклатура  на 
селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ. 

 Регламент  (ЕС)  №  327/2010  на  Комисията  от  21  април  2010  година  относно 
разрешаването на нова употреба на 3-фитаза като фуражна добавка за всички 
дребни  видове  птици,  с  изключение  на  патици,  и  за  декоративни  птици 
(притежател на разрешителното BASF SE).

 Регламент (ЕC) № 328/2010 на Комисията от 21 април 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  341/2007  на  Комисията  за  откриване  и  управление  на 
тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения 
за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети 
страни.

 Регламент (ЕС) № 329/2010 на Комисията от 21 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/225/ЕС  на Комисията от 19 април 2010 година за отхвърляне на 

списък  от  заявления  за  вписване  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за 
произход  и  защитените  географски  указания,  посочен  в  Регламент  (ЕО)  № 
510/2006 на Съвета. 

 Решение  2010/226/ЕС  на  Комисията  от  20  април  2010  година  относно 
преразглеждането на ограничението относно късоверижните хлорирани парафини 
(SCCPs),  посочени  в  приложение  XVII  към  Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на 
Европейския парламент и на Съвета.

23.04.2010 г. L 102
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането 
на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики.

 Регламент (ЕС) № 331/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  1580/2007  по  отношение  на  праговите  нива  на 
допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни.

 Регламент (ЕС) № 332/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването на 
Израел в списъка на трети държави, територии, зони или подразделения.

 Регламент (ЕС) № 333/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за разрешаване 
на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при 
отбити  прасенца  (притежател  на  разрешителното  —  Calpis  Co.  Ltd.  Japan, 
представлявано в Европейския съюз от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office). 
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 Регламент (ЕС) № 334/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 721/2008 по отношение на състава на фуражната добавка. 

 Регламент  (ЕС)  №  335/2010  на  Комисията  от  22  април  2010  година  относно 
разрешителното за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна 
добавка при всички животински видове. 

 Регламент  (ЕС)  №  336/2010  на  Комисията  от  21  април  2010  година  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

 Регламент (ЕС) № 337/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 338/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо. 

 Регламент  (ЕС)  №  339/2010  на  Комисията  от  22  април  2010  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008. 

 Регламент (ЕС) № 340/2010 на Комисията от 22 април 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) № 341/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на яйцата. Регламент (ЕС) № 342/2010 
на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при 
износ в сектора на птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 343/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо.

 Регламент  (ЕС)  №  344/2010  на  Комисията  от  22  април  2010  година  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

 Регламент (ЕС) № 345/2010 на Комисията от 22 април 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. 

24.04.2010 г. L 104
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕC) № 346/2010 на Комисията от 15 април 2010 година за изменение 
на Регламент  (ЕО)  №  1251/2008  по  отношение на изискванията  за  пускане  на 
пазара и внос на аквакултури,  предназначени за държавите-членки или части от 
тях, в които действат национални мерки, одобрени с Решение 2010/221/ЕС.

 Регламент (ЕС) № 347/2010 на Комисията от 21 април 2010 година за изменение 
на Регламент  (ЕО)  №  245/2009  на Комисията по отношение на изискванията за 
екопроектиране  на  луминесцентни  лампи  без  вграден  баласт,  за  газоразрядни 
лампи с висок интензитет, както и на баласти и осветители, които могат да работят 
с такива лампи. 

 Регламент (ЕС) № 348/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за разрешаване 
на L-изолевцин като фуражна добавка за всички видове животни. 

 Регламент  (ЕС)  №  349/2010  на  Комисията  от  23  април  2010  година  относно 
разрешаването  на  меден  хелат  от  хидроксианалог  на  метионина  като  фуражна 
добавка при всички животински видове. 

 Регламент (ЕС) № 350/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за разрешаване 
на мангановия хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка за 
всички видове животни.

 Регламент (ЕС) № 351/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за прилагането 
на Регламент  (ЕО)  №  862/2007  на Европейския парламент и на Съвета относно 
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статистиката  на  Общността  за  миграцията  и  международната  закрила  по 
отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, 
групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване,  групи според 
държавата  на  следващо  обичайно  местопребиваване  и  групите  според 
гражданството. 

 Регламент (ЕС) № 352/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за одобрение 
на минимални промени в спецификацията на название,  вписано в Регистъра на 
защитените  наименования  за  произход  и  на  защитените  географски  указания 
[Pomme de terre de l'île de Ré (ЗНП)].

 Регламент (ЕС) № 353/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за одобрение 
на минимални промени в спецификацията на название,  вписано в регистъра на 
защитените  наименования  за  произход  и  на  защитените  географски  указания 
[Mirabelles de Lorraine (ЗГУ)].

 Регламент (ЕС) № 354/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  355/2010  на  Комисията  от  23  април  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за 
подпериода на месец април 2010 година с Регламент (ЕО) № 327/98. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2010/27/ЕС на Комисията от  23  април  2010  година за изменение на 

Директива  91/414/ЕИО на Съвета с оглед на включването на трифлумизол като 
активно вещество. 

 Директива  2010/28/ЕС на Комисията от  23  април  2010  година за изменение на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  за  включване  на  металаксил  като  активно 
вещество.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/230/ЕС на Комисията от  23  април  2010 година за финансиране на 

работната програма за 2010 г. за обучение в областта на безопасността на храните 
и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях в рамките на 
програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. март 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561

Издание относно новостите в химическия сектор
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Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568

           Народно събрание
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