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Тема на седмицата

Барозу подкрепя България за Шенген

България  предприе  редица  мерки  за  своята 
фискална консолидация като отговор на кризата. Искам 
да  поздравя  министър-председателя  Бойко  Борисов, 
страната ви се превърна в един много добър пример за 
икономическа  дисциплина."  Това  заяви  председателят 
на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу по време 
на  пресконференция  след  разговора  си  с  премиера 
Бойко  Борисов  в  четвъртък,  13.10.2011  г.  в 

Министерски съвет, съобщава правителствената пресслужба.
По  думите  му  интересите  на  България  трябва  да  бъдат  защитени  и  той,  в 

качеството си на председател на ЕК, ще направи всичко възможно това да се случи.
„Европейската комисия подкрепя България за присъединяването й към Шенген.
Считаме, че страната отговаря на всички условия, така че всичко друго е въпрос 

на справедливост.
Ще продължим да работим съвместно с държави-членки, за да преодолеем някои 

от политическите пречки, които не  позволяват това да се случи. Мога да ви кажа, че 
страната  ви  е  отговорила  на  критериите  и  е  справедливо  България  и  българските 
граждани  да  се  радват  на  свободно  пътуване  и  на  всички  предимства,  които  носи 
членството в Шенген. Европа е с вас и тази цел ще бъде постигната", категоричен беше 
Жозе Барозу. 

Бойко Борисов обяви, че след две седмици в страната ни пристига холандският 
премиер Марк Рюте за разговори относно присъединяването ни към Шенген.

По  отношение  на  средствата  от  европейските  фондовете  председателят  на  ЕК 
изрази мнение, че е необходимо да се ускори усвояването им. „Много е постигнато и 
смятам, че в бъдеще ще се постигне още повече. Използването на европейските фондове 
ще стимулира растежа и създаването на нови работни места. Нужно е да се усвояват 
средствата от социалните, културните фондове и това да става максимално ефективно", 
подчерта Барозу.

Барозу подкрепи българския министър-председател и правителството за водената 
от  него  политика  по  отношение  на  борбата  срещу  организираната  престъпност  и 
реформата  в  съдебната  система.  „Това  са  основни  цели,  които  от  трябва  да  се 
реализират. Искам да призова всички институции да обединят усилията си за постигането 
на тези цели. Подкрепям правителството, защото смятам, че то върши добра работа в 
името на Европа и в името на България", заяви още Барозу.

Източник: europa.bg 
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Еврокомисарят по въпросите на бюджета и финансовото планиране Януш 
Левандовски се срещна с парламентарните комисии по европейските въпроси и 

контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси
14/10/2011 г.

Европейският комисар по бюджет и финансово планиране Януш Левандовски се 
срещна с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове  и с 
Комисията по бюджет и финанси. Основната тема на разговора беше предложението на 
Европейската  комисия  за  Многогодишна  финансова  рамка  2014-2020,  съобщи  в 
изявление  за  медиите  председателят  на  комисията  по  европейските  въпроси  Моника 
Панайотова. Тя посочи, че от наша страна са били изразени резерви по отношение на 
двата нови данъка на европейско равнище – т.нар данък върху финансовите транзакции 
и европейския данък върху добавената стойност. Такива резерви е имал и българският 
бизнес на съвместните заседания с парламентарната комисия през изминалия месец.

Споделихме и колко е важно за нас базисната инфраструктура да се запази като 
приоритет, посочи Моника Панайотова.

В  кохезионната  политика,  която  позволява  да  се  реализират  мащабни 
инфраструктурни проекти, се предвижда да няма намаляване на средствата за България, 
заяви европейският комисар за бюджета и финансите Януш Левандовски. Той допълни, че 
не  може  да  посочи  какви  са  точните  числа,  защото  разпределението  ще  зависи  от 
икономическата прогноза за бъдещото развитие на държавите-членки през периода 2014-
2020  г.  Според  него  икономическата  прогноза  за  България  е  добра,  следователно 
страната  може  да  очаква  малко  повече  средства,  отколкото  получава  в  момента  за 
инфраструктурни проекти.

Еврокомисарят  коментира  и  въпросите,  свързани  с  преките  плащания  за 
земеделските  стопани  и  данъка  върху  финансовите  транзакции.  България  върви  към 
увеличение на преките плащания за земеделските стопани на единица площ и може да 
Народно събрание
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очаква  видимо  увеличение  на  тези  преки  плащания,  макар  и  да  не  се  постигне 
изравняване във всички държави-членки до еднакъв размер, посочи Левандовски. Според 
него  такова  изравняване  в  момента  е  политически  непостижимо.  По  отношение 
съпротивата  на  България  за  налагане  на  данъка  върху  финансовите  транзакции, 
еврокомисарят каза, че това е налогът, който най-малко засяга българската икономика.

Трябва  да  се  увеличат  приходоизточниците  за  бюджета  на  ЕС,  така  че  да  се 
финансира селското стопанство, кохезионната политика, научните изследвания, и този 
данък ще засегне България в най-малка степен, каза Левандовски.

Предстоящи събития 

26/10/2011
09:00 Пленарно заседание 
26/10/2011
16:45  Среща на  заместник-председателя  на  Народното  събрание  Анастас  Анастасов  с 
Делегация  на  Комисията  по  външна политика  на Държавното  събрание  на  Република 
Унгария, водена от председателя на комисията Михай Балла 
27/10/2011
09:00 Пленарно заседание 
27/10/2011
09:15  Среща на председателя на Комисията по външна политика и отбрана Доброслав 
Димитров и членове на комисията с  делегация на Комисията по външна политика на 
Държавното събрание на Република Унгария, водена от председателя на комисията Михай 
Балла 
28/10/2011
09:00 Пленарно заседание 
28/10/2011
11:00 Парламентарен контрол

26/10/2011
Делегация  на  Комисията  по  външна политика  на Държавното  събрание  на  Република 
Унгария ще бъде на посещение в България 

Годишна работна програма 

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

На заседание, проведено на 5 октомври 2011 г., 
Комисията по правни въпроси обсъди предложението за Директива на Европейския 

парламент  и  на  Съвета  относно  правото  на  достъп  до  адвокат  в  наказателните 
производства и правото на комуникация при задържане  COM(2011) 326 и позиция на 
Министерския съвет по т. 54 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите  на  Европейския  съюз  (2011  г.).  Комисията  по  правни  въпроси  счита,  че 
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предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на 
достъп  до  адвокат  в  наказателните  производства  и  правото  на  комуникация  при 
задържане  съответства  на  принципа  на  субсидиарност.  Отделни  разпоредби  на 
предложението  пораждат  съмнение  относно  спазването  на  принципа  на 
пропорционалност,  залегнал  в  чл.  5,  параграф  4  от  ДЕС,  тъй  като  надхвърлят 
необходимото  за  постигане  на  целите  на  Договорите.  Необходимо  е  да  се  обмисли 
отпадането на текстовете от предложението, засягащи националните процесуални норми 
за допустимост на доказателствата, разписани в чл. 10, параграф 2 и чл. 13, параграф 3 
от предложението за Директива. В заключение, Комисията по правни въпроси подкрепи 
приемането  на  предложението  за  директива  и  представената  от  Министерския  съвет 
позиция по него.

Новини от България свързани с ЕС

ЕК обеща повече фондове за България след 2014г.

България  може  да  очаква  повече  пари  от  еврофондовете  през 
следващия  бюджетен  период  2014-2020  година,  заяви  за  БНР 
еврокомисарят  по  бюджетните  въпроси  Януш  Левандовски,  който  бе  на 
посещение у нас.

И  в  двете  основни  области  -  кохезионна  политика  и  селско 
стопанство, сумите, които ще бъдат отпуснати, трябва да бъдат увеличени, 
включително парите за преки плащания, които сега са сравнително ниски.

Всичко  това  е  въпрос  на  преговори,  затова  все  още  не  мога  да 
посоча конкретни цифри. Мога да кажа обаче, че това което ние предлагаме, е добра 
новина за страната ви, обясни Левандовски.

Източник: europa.bg 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в     Европейския парламент   

По добра ли е германската Кока Кола от българската? 

Има ли разлика в качеството на някои марки хранителни продукти, 
предлагани на пазара в различните държави членки? Малцина от Западната 
част на континента са се сблъсквали с този феномен, но потребителите в 

Централна и Източна Европа продължават да се оплакват от разлика в качеството на уж 
идентични хранителни продукти. Въпросът бе поставен от евродепутатката Elena Oana 

Народно събрание
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Antonescu на заседание на Комисията по околна среда и защита на потребителите.  За 
повече информация ТУК.

Политиката по сближаване на ЕС след 2013 година 

На фондовете за сближаване и регионално развитие се 
пада най-големият дял от бюджета на Европейския съюз. На 6 
октомври 2011г. депутати от ЕП и националните парламенти 
дискутираха  с  представители  на  Европейската  Комисия 
политиката  на  сближаване  след  2013.  Депутатите 
приветстваха плановете да се акцентира върху растежа, но 
изразиха загриженост от правилата, които биха позволили на 

Комисията  да  реже  от  средствата  за  държави  с  неустойчиви  бюджети.  За  повече 
информация ТУК.

Колективните жалби :  начин на употреба,  но не и на 
злоупотреба 

Имат  ли  колективните  жалби  от  американски  тип 
бъдеще  в  ЕС?  В  какви  случаи  гражданите  могат  да  търсят 
правата  си  по  пътя  на  колективния  иск?  Европейската 

Комисия проведе консултации по темата, а германският евродепутат Klaus-Heiner Lehne е 
докладчик в Европейския Парламент. 

Докладът на Klaus-Heiner Lehne (ЕНП / Германия) се отнася до европейския подход 
за колективна защита. 

Той приветства консултациите, проведени от Комисията по темата и подчертава, че 
макар правната традиция на ЕС да е насочена по-скоро към разрешаване на споровете 
между отделни лица, в определени случаи е възможно, обединяване на исковете. Това се 
отнася  до  случаите  в  които  лицата не  биха  предявили  претенциите  си  индивидуално 
(например, когато разноските по делото могат да не са пропорционални на претърпените 
вреди.)

За да се избегне обаче злоупотребата с искове за колективно обезщетение г-н 
Lehne предлага: 

да  се  предоставя  възможност  за  предявяване  на  колективен  иск,  когато 
стойността на всеки индивидуален иск не надвишава 2000 евро;   

колективните искове следва да са допустими в случаите, при които ответникът и 
представляваните  увредени  лица  не  пребивават  в  една  и  съща  държава-членка 
(трансгранично  измерение),  и  когато  твърдените  нарушени права  са  предоставени от 
законодателството на ЕС;

да  подлежат  на  обезщетение  единствено  действително  претърпените  вреди: 
обезщетенията с наказателен характер трябва да се забранят;

единствено представителен орган да може да внася иск от името на група с ясна 
самоличност, като самоличността на членовете на групата трябва да е установена, преди 
искът да бъде внесен;

Народно събрание
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да се определят схеми за Алтернативно разрешаване на спорове на европейско 
равнище по начин, който ще даде възможност за по-бързо и по-евтино разрешаване на 
спорове.

ЕС-Китай : търговски дефицит - вижте инфографиката!

Търговският дефицит на САЩ с Китай бе една от причините за 
финансовата криза. Европейският съюз също има значителен търговски 
дефицит  с  Китай.  Евродепутатите  от  Комисията  по  Международна 
търговия организираха публично изслушване на 13 октомври 2011 г.

Един  от  основните  въпроси  :  Как  да  се  избегнат  подобни 
глобални търговски дисбаланси? 

Както можете да видите на инфографиката, която Ви предлагаме, 
търговският дефицит ЕС-Китай за 2010 година е 168, 6 милиарда евро. За същата година 
страните от ЕС са изнесли за Китай стоки и услуги на стойност около 113,1 милиарда 
евро.  Не са рядкост  обаче оплакванията от  нелоялни търговски практики, изкуствено 
държан нисък курс на китайския юан, както и от някои политически затруднения. 

Европа  основно  изнася  машини  и  транспортно  оборудване  (повече  от  60% от 
износа на ЕС през 2010 г.), химикали и суровини. Вносът от Китай се състои най-вече от 
потребителски стоки, включително офис и телекомуникационни устройства и дрехи.

Мисия на ЕП за наблюдение на изборите в Тунис 

Тунис  се  готви  за  избори  на  23  октомври 2011  г. 
Страната, в която започна Арабската пролет, ще гласува за 
Учредително събрание, което да изготви нова Конституция на 
страната.  ЕП изпраща 15-членна делегация от евродепутати 

за наблюдение на изборите. Те ще са част от мисията на ЕС, която ще следи дали вотът в 
Тунис протича по международните стандарти. За повече информация натиснете ТУК.

Mikael  Gustafsson-  първият  мъж шеф на  Комисията  по  права  на 
жените

Евродепутатът Mikael Gustafsson (ЕОЛ / СЗЛ, Швеция) стана първият 
мъж-председател на Парламентарната Комисия по права на жените.

Неговата позиция е ясен сигнал, че въпросът за равнопоставеността 
между половете не е отговорност  единствено на жените.  Г-н Gustafsson 
вярва в равенството между мъжете и жените и прилага на практика тези си 
убеждения, твърдят неговите колеги. 

Mikael Gustafsson бе  избран  на  3  октомври  2011г.  на  поста  председател  на 
Комисията, чийто състав над 80 на сто е дамски.

При избирането му за шеф на Комисията по права на жените  Mikael Gustafsson 
подчерта,  че  ще  направи  всичко  възможно,  за  да  оправдае  гласуваното  му  доверие. 
Според  него  най-важните  предизвикателства  пред  европейското  законодателство  в 
областта  са  мерки  срещу  насилието  срещу  жените  и  закони  за  увеличаване  на 
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икономическата независимост на жените и тяхното влияние в политиката. Разговаряхме с 
някои колеги и приятели на Mikael Gustafsson, за да научим повече за него. 

Неговата колежка от Шведската лява партия  Miriam Malm го описва като открит и 
сърдечен,  с много познания и откровено отношение към хората. Тя изтъкна още неговите 
качества  като  добър  посредник  в  преговори-особено  предимство  за  работата  в 
Европарламента. 

Jenny Fors, която работи за  WWF, но е била колежка на  Gustafsson в Шведския 
парламент го описва като човек с широки интереси : "демокрация, равенство, социално 
планиране,  история,  устойчивото  развитие  ...  и  софтбол  са  сред  неговите  интереси", 
казва тя.

По думите на Miriam Malm обаче най-близки до сърцето му са равенството между 
половете и екологията. "Той прилага на практика принципите, в които вярва"

Шведската депутатка Ulla Andersson го нарича "еко-феминист" с големи познания в 
областта на икономическата политика и управлението на инфраструктурата."

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Борба с изменението на климата

На 10 октомври 2011г. министрите на околната среда 
постигнаха съгласие по позицията на ЕС за предстоящите в 
края  на  ноември  в  Дърбан,  Южна  Африка,  решаващи 
международни  преговори  по  борбата  с  изменението  на 
климата.

Европейският съюз настоява за един-единствен правно обвързващ инструмент за 
овладяване на глобалното затопляне. Въпреки това той е склонен да разгледа евентуално 
удължаване за ограничен преходен период на срока на действие на Протокола от Киото, 
който трябва да изтече през 2012 г.

Протоколът  от  Киото  от  1997 г.  определя  целеви  показатели  за  въглеродните 
емисии  само  за  индустриализираните  страни,  докато  ЕС  желае  резултат,  който  да 
ангажира всички големи икономики. ЕС смята, че е необходимо намаляване на емисиите 
на парникови газове в световен мащаб, за да се предотвратят най-тежките последствия 
от изменението на климата.

ЕС  винаги  е  бил  в  челната  редица  на  международните  усилия  в  областта  на 
борбата  с  изменението  на  климата.  Като  пример  за  това  в  момента  той  изпълнява 
едностранния си ангажимент до 2020 г. да намали своите емисии на парникови газове с 
най-малко  20 % спрямо  нивата  от  1990 г.  Освен  това  ЕС  предложи  да  премине  към 
намаление  от  30 %  до  2020 г.  като  част  от  всеобщо  споразумение  за  климата,  при 
условие че и другите държави се ангажират да поемат своя съответен дял.

Преговорите в Дърбан в рамките на ООН — 17-ата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) — ще се проведат от 
28 ноември до 9 декември 2011 г.
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Европейският съюз замразява активи на сирийска банка

Европейският  съюз  продължава  да  оказва  натиск  върху 
Сирия да прекрати мащабните нарушения на правата на човека.

На  13  октомври 2011г.  Съветът  замрази  активите  на 
Сирийската  търговска  банка  —  държавна  банка,  осигуряваща 
финансова подкрепа за режима на президента Башар ал-Асад, 
който е отговорен за тежките репресии. 

„Нашите мерки не са насочени срещу сирийския народ, а 
целят режимът да бъде лишен от финансови източници“, посочи 

Катрин  Аштън,  върховен  представител  на  ЕС  по  въпросите  на  външните  работи  и 
политиката на сигурност.

Според ООН повече от  3 000 души, включително деца,  са  загинали в Сирия от 
началото  на  безредиците  през  март  тази  година.  Бруталните  репресии  включват 
убийства,  масови арести и изтезания на цивилни граждани, на мирни демонстранти и 
техни близки.

С тези неотдавна приети от Съвета санкции броят на образуванията, подложени на 
ограничителни мерки от ЕС, става деветнадесет.

„В зависимост от събитията ЕС ще разгледа допълнителни мерки за подкрепа на 
сирийския  народ в  стремежа му да  определи бъдещето на страната си  чрез мирни и 
демократични средства“, отбеляза Катрин Аштън.

На 10 октомври 2011 г. в заключенията на Съвета бяха приветствани усилията на 
политическата опозиция в Сирия за създаване на обединена платформа, а създаването на 
Сирийския национален съвет беше окачествено като положителна крачка напред.

Приспособяване на европейското селско стопанство към 
бъдещето 

Как  ще  изглежда  общата  селскостопанска  политика 
(ОСП)  през  следващите  години?  На  20  октомври 2011  г. 
започна  работата  по  пакета  от  реформи  на  ОСП,  като 
Комисията представи предложенията си на Съвета. 

Основните  цели  на  ОСП  ще  останат  непроменени:  тя 
следва  да  осигурява  основно  равнище  на  доходи  на 

земеделските стопани; да снабдява потребителите с безопасни и здравословни храни на 
разумни цени; да допринася за опазването на околната среда и за борбата с изменението 
на климата; както и да разглежда въпроса за развитието на селските райони.

Новите  елементи,  които  ще  бъдат  обсъдени  от  министрите,  включват 
предложенията плащанията да бъдат запазени за активните земеделски стопани; да се 
намалят  преките  помощи  за  най-големите  селски  стопанства,  за  да  се  осигури  по-
справедливо  разпределение  на  паричните  средства;  както  и  плащанията  да  бъдат 
обвързани със спазването на екологични изисквания като сеитбооборот, оставяне на земя 
под  угар  и  хуманно  отношение  към  животните,  т.нар.  екологизиране  на  селското 
стопанство.
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Съществуващите  инструменти  за  управление  на  пазарите  ще  бъдат  запазени, 
опростени и разширени, за да се реагира по подходящ начин на кризи, причинени от 
нестабилност на цените, или на санитарни кризи, напр. неотдавнашната епидемия от E. 
coli.

Глобализацията налага приспособяване на европейското селско стопанство. За да 
бъде селскостопанската дейност по-конкурентоспособна на световните пазари, Комисията 
предлага да обвърже ОСП със стратегията на ЕС за растеж и работни места, като акцентът 
се  постави  върху  обучението,  иновациите  и  научните  изследвания.  Развитието  на 
селските райони следва да бъде ориентирано към поддържане на заетост,  напр.  чрез 
изграждане  на  инфраструктура  като  пътища  и  широколентови  мрежи  в  отдалечените 
райони. В предложения пакет от реформи се предвижда получаването на повече помощи 
от младите земеделски стопани, които започват своята дейност, както и от земеделските 
стопани в необлагодетелствани райони.

По шест от седемте предложения Съветът и Европейският парламент ще вземат 
съвместно  решение  в  рамките  на  обикновената  законодателна  процедура.  Новите 
правила следва да влязат в сила на 1 януари 2014 г.

Източник: страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

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

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

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

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

Уеб сайт на Полското председателство : www  .  pl  2011.  eu  
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Новини от Европейската комисия

Пет приоритета в плана за стабилност и растеж в Европа

Насоките на Комисията определят програмата за срещата 
на европейските държавни и правителствени ръководители (на 
23 октомври 2011 г.), посветена на икономиката.

В плана  се призовава за решителни действия в 
пет области: Гърция, стабилизиране на еврото, банки, политики 

за стимулиране на растежа и икономическо управление. 
Призовавайки за споразумение по тези пет въпроса, на срещата на 23 октомври 

2011 г. председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу каза: „Само по този начин ще 
можем да убедим гражданите, нашите световни партньори и пазарите, че разполагаме с 
решения  на  висотата  на  предизвикателствата,  пред  които  са  изправени  всички 
икономики.“ 

Ето и отделните елементи на плана: 
Гърция 
Лидерите  на  ЕС  трябва  да  премахнат  всякакви  съмнения  по  отношение  на 

икономическата устойчивост на Гърция. 
Комисията  вече  координира  отпускането  на  двустранни  заеми  на  стойност 

110 млрд. евро  от  други  страни  на  ЕС  и  Международния  валутен  фонд.  Заемите  се 
отпускат  на  траншове –  бързото  отпускане  на  шестия наличен транш ще помогне  за 
разсейване на притесненията за икономиката на Гърция. 

Финалният  заем  е  предвиден  за  юни  2013 г.,  а  Комисията  вече  призовава 
държавите  от  ЕС  да  постигнат  споразумение  по  втори  план,  включващ  публичния  и 
частния сектор. 

Контрол на кризи 
Взетите през март и юли решения повишиха капацитета на ЕС за отпускане на 

заеми на 440 млрд. евро, както и гъвкавостта на Европейския инструмент за финансова 
стабилност  ,  в  рамките  на  който  ЕС  може  да  предоставя  финансова  помощ  на 
изпитващи затруднения  страни  от  еврозоната.  Комисията  призовава  тези  решения  да 
бъдат изпълнени възможно най-бързо. 

Банки 
Единствено прилагането на координиран подход ще укрепи банките в Европа.  ЕС 

вече промени начина за контрол върху банките. С нови правила се увеличава размера на 
капиталовата  база,  с  която  банките  трябва  да  разполагат,  отделя  се  внимание  на 
рисковите  практики  за  пресекюритизация,  гарантира  се,  че  политиките  за 
възнаграждения не насърчават поемането на прекомерен риск и се увеличава защитата 
на обикновените банкови депозити. 

В плана се призова банковата система да бъде укрепена чрез рекапитализация. 
Банките  трябва  да  използват  първо  частни  източници  на  капитали,  а  националните 
правителства да оказват подкрепа само при необходимост. 

Политики за растеж 
Редица политики за стимулиране на растежа бяха договорени, но не всички са 

въведени. Така например страните от ЕС трябва да премахнат пречките пред търговията в 
сферата на  услугите  .  Пълното  прилагане  на споразумението  за  свободна търговия с 
Корея и ускоряването на решенията за европейския патент, опростеното счетоводство за 
малки предприятия, икономиите на енергия и др., всичко това ще стимулира растежа. 
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Икономическо управление 
Планът е насочен към обединяване на инициативи, като например Европейския 

механизъм  за  стабилност  и  Пакта  за  стабилност  и  растеж,  в  единна  система  за 
икономическо управление.  Това ще даде на Комисията или на Съвета правомощия за 
участие в изготвянето на националните бюджети и за проследяване на изпълнението им. 

В  стремежа  към  растеж  и  стабилност  обикновените  граждани  също  не  бяха 
забравени. ЕС определи цели за изваждане от бедността на поне 20 млн. души, както и за 
повишаване на броя на работещите и учащите. 

Резултатите  от  обсъждането  на  тези  пет  елемента  ще  бъдат  използвани  на 
следващата среща на Г–20, насрочена за 3 и 4 ноември 2011 г. 

Отговорът на ЕЦБ на финансовата криза         
„Европа 2020“ – планът на ЕС за устойчив икономически растеж           
ИЗТОЧНИЦИНАЕВРОПАЗАРАСТЕЖ         

Да свържем Европа

ЕС  ще  инвестира  50 млрд.  евро  в  инфраструктура  - 
свързване на Европа, повишаване на конкурентоспособността и 
създаване на работни места.

Интелигентните,  устойчиви  и  взаимосвързани 
транспортни,  енергийни  и  цифрови  мрежи  са  приоритет  за 

икономическото бъдеще на Европа.
Финансовата криза обаче намали притока на частно и публично финансиране към 

инфраструктурни проекти. 
Поради това Комисията предлага нов план за финансиране за увеличаване на 

дългосрочните  инвестиции  в  пътища,  железопътни  линии,  енергийни  мрежи, 
тръбопроводи и високоскоростни широколентови мрежи. 

Фондът  на  стойност  50 млрд.  евро  ще  се  използва  за  насърчаване  на 
инвеститорите от публичния и частния сектор да подпомагат финансирането на такива 
проекти, някои от които иначе не биха били реализирани. Чрез фонда ще се насърчават и 
по-екологично чистите видове транспорт и възобновяемата енергия в съответствие със 
стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“. 

Подобряване на транспортните връзки - 31,7 млрд. евро 
Транспортните системи в Европа по традиция се развиват като отделни мрежи в 

отделните страни. ЕС играе важна роля, като помага на страните да работят заедно при 
планирането, управлението и финансирането на трансгранични транспортни мрежи. 

Фондът ще подкрепи подобни усилия чрез инвестиции в инфраструктурни проекти, 
улесняващи хората да пътуват и обменят стоки, по-специално между страни от ЕС от 
Западна и Източна Европа. Инвестициите ще бъдат насочени към екологични и устойчиви 
видове транспорт. 

Още за политиката в областта на транспорта 
Свързване на енергийни мрежи - 9,1 мрлд. евро 
Финансирането ще стимулира увеличаването на връзките между страните от ЕС, 

като улесни преноса на традиционни видове енергия и на възобновяема енергия. 
Подобряването  на  трансевропейската  инфраструктура  ще доведе  до  по-сигурни 

доставки на достъпни цени, като в същото време помогне на ЕС да постигне целите си в 
областта на изменението на климата. 

Още за политиката в областта на енергетиката 
Подкрепа за високоскоростни цифрови мрежи - 9,2 млрд. евро 
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Инвестициите  ще  бъдат  насочени  към  изграждане  на  широколентови  мрежи  и 
паневропейски  цифрови  услуги.  Финансирането  от  ЕС  на  мрежовата  инфраструктура 
може да привлече допълнителни инвестиции от 50 млрд. евро от други източници, според 
оценки на Комисията. 

Фондът ще предоставя безвъзмездни помощи за изграждане на инфраструктурата, 
необходима  за  предоставянето  на  цифрови  услуги  за  идентификация,  обществени 
поръчки,  здравни  грижи,  правосъдие  и  свързани  с  митниците  услуги.  Средствата  ще 
гарантират  оперативна  съвместимост  и  ще  помогнат  за  посрещане  на  разходите  по 
свързване на националните услуги. 

Още за политиката в областта на цифровите технологии 
Следващи стъпки 
Фондът ще използва новаторски пазарни инструменти като гаранции и облигации 

по  проекти  за  мобилизиране  на  повече  частно  финансиране.  Той  ще  бъде  част  от 
бюджетните предложения на ЕС за периода 2014-2020 г. 

Сега предложението  за  създаването  на този фонд трябва да бъде одобрено от 
националните правителства и Европейския парламент. 
Визия за взаимосвързана Европа 
Проект за енергийна сигурност 
ЕС ще насърчи достъпа до високоскоростни мрежи 

Разумно използване на ресурси - по-големи резултати с по-малко средства

Нашето благосъстояние в бъдеще зависи от ефективното използване на ресурсите 
днес. По-долу ви предлагаме няколко съвета за постигане на тази цел.

Настоящото ни поведение като потребители има своята цена: с изчерпването на 
ресурсите ние излагаме бъдещето си на риск.

Използваме  ограничените  ресурси  на  планетата  много  по-бързо,  отколкото  те 
могат да се възстановяват. Запасите ни от минерали, метали и енергия са застрашени, 
както  и  запасите  от  риба,  дървесина,  вода,  плодородни  почви  и  други  минерални 
ресурси.

Ефективно използване на ресурсите означава те да се използват устойчиво - да се 
постигат по-големи резултати с по-малко средства и да се намали въздействието ни върху 
околната среда. Ако направим правилен избор, като променим потреблението си, можем 
да  помогнем  за  гарантиране  на  добро  качество  на  живота  сега  и  за  следващите 
поколения. Не става дума да потребяваме по-малко, а по различен начин. 

Какво и как можем да направим? 
Около 80 % от въздействието на нашия начин на живот върху околната среда се 

дължи на жилищното строителство, транспорта и храните, затова трябва да действаме 
най-вече в тези области.

Трябва да променим начина си на потребление. Трябва да потребяваме ресурсите 
по-икономично, да използваме повторно или рециклираме, когато това е възможно, да 
оценим  стойността  на  ресурсите,  които  нямат  цена,  и  да  използваме  по-малко 
замърсяващи алтернативи.

Това означава да преосмислим всичко, което обичайно правим, задавайки повече 
въпроси  за  това  откъде  идват  продуктите  и  как  са  произведени,  да  избягваме 
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разхищението,  да  правим  устойчив  избор,  да  четем  етикетите  по-внимателно,  да 
използваме  повторно  и  рециклираме  и  да  оставим  на  природата  мястото,  което  ѝ се 
полага.

Можем да започнем с ежедневието 
Ако ядем малко по-малко месни и млечни продукти, можем да помогнем за по-

доброто  опазване  на  биоразнообразието  и  за  намаляване  на  натиска  върху 
обработваемите земи. Опитайте се да намалите разхищението на храна, като пазарувате 
по-внимателно и оползотворявате остатъците. 

Можете да пестите енергия вкъщи, като спрете теченията и регулирате термостата 
си. А ако наистина изпитвате нужда да подновявате мобилния си телефон всяка година, 
депонирайте старите си модели по подходящ начин, тъй като в тях има ценни метали, 
които могат да бъдат рециклирани. 

Това е предизвикателство, но на този етап все още имаме избор.  И така, какво 
бихте  предпочели:  да  се  изправите  пред  проблема  по-късно  или  да  започнете  да 
използвате по-ефективно ресурсите днес? 

Още съвети за разумно използване на ресурсите 
Какво прави ЕС за ефективното използване на ресурсите 
По-ефективно използване на оскъдните ресурси 

Стандартен европейски договор за продажба ще улесни 
пазаруването зад граница

Общ набор от нeзадължителни правила за продажба ще 
подпомогне трансграничната търговия и ще намали разходите на 

компаниите,  като  същевременно  осигури  на  потребителите  по-богат  избор  и  повече 
сигурност. 

През  последните  20  години  общият  пазар  на  Европа  донесе  много  нови 
преимущества,  като  например  по-ниски  цени  на  самолетните  билети  и  на  мобилния 
роуминг.  Въпреки  това  продължават  да  съществуват  препятствия  за  трансграничната 
търговия като различията между законите за покупко-продажба в различните страни от 
ЕС. 

Търговците,  отблъснати  от  сложния  и  скъп  процес  на  предоляване  на  тези 
различия, пропускат продажби на стойност близо 26 млрд. евро всяка година. 

Предложеният  европейски  договор  за  продажба  ще  премахне  тази 
пречка, като по този начин улесни трансграничната търговия и осигури на потребителите 
повече избор, по-ниски цени и еднакво високо ниво на защита на техните права във 
всички страни от ЕС. 

Потребителите,  получили  дефектен  продукт  например,  ще  могат  да  потърсят 
обезщетение по няколко различни начина. Ще могат да анулират договора и да получат 
парите си обратно или да поискат нов продукт, поправка на продукта или намаление на 
цената. 

Със  същите  възможности  за  действие  ще  разполагат  потребителите,  изтеглили 
музика, филми, софтуер и други цифрови продукти по интернет срещу заплащане. 
В момента 44 % от европейците  казват, че не пазаруват в чужбина, защото не са 
сигурни в своите права. 

Насърчаване на търговията 
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Новите правила няма да заменят националните закони, но държавите ще могат да 
ги  въведат  в  своето  законодателство,  ако  желаят.  Правилата  просто  ще  позволят  на 
търговците да предлагат незадължителен договор за продажба, когато продават в друга 
страна  от  ЕС.  Договорът  ще важи само ако  продавачът  го  предложи,  а  купувачът  го 
приеме. 

Продавачите,  предлагащи  общия  договор  за  продажба,  ще  могат  да  ограничат 
разходите си, тъй като вече няма да им се налага да се занимават с множество различни 
национални системи. 

Понастоящем  преводът  на  националните  закони  на  26  различни  държави  и 
адвокатските услуги, необходими на фирмите, желаещи да продават в другите страни от 
ЕС, струват средно по 10 000 евро на държава. Адаптирането на уебсайтовете на фирмите 
може да струва още средно по 3000 евро. 

Според проучване 71 % от европейските компании биха използвали общия 
европейски договор за всички продажби на потребители в други страни от ЕС, ако той 
съществува. 

Следващи стъпки 
Сега предложението трябва да получи одобрението на страните от Съюза и на 

Европейския парламент, който вече изрази подкрепата си за него чрез гласуване по-рано 
тази година. 

Още за договорното право 

По-справедлива, по-екологична и по-ефикасна ОСП

План за преструктуриране на селскостопанската политика 
на ЕС с цел гарантиране на продоволствената сигурност, опазване 
на  околната  среда  и  гарантиране  на  устойчиво  развитие  в 
селските райони.

Реформите в общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. имат за цел да 
помогнат на селскостопанските производители да се приспособят към променящите се 
нужди на пазара и да гарантират устойчивост на хранителните доставки. 

С  предложенията  селските  стопани  се  насърчават  да  повишат  своята 
конкурентоспособност,  което  от  своя  страна  да  гарантира  оптимално  използване  на 
средствата. За потребителите това ще доведе до качествени храни на разумни цени. 

Мерките включват: 
по-справедлива,  по-леснодостъпна и по-целенасочена помощ – ограничаване на 

базисното подпомагане до действащи фермери и определяне на таван от 300 000 евро на 
стопанство  и  на  година,  както  и  по-равностойно разпределение на  средствата  между 
селските стопани, регионите и държавите-членки, 

помощ за стопаните да се справят с внезапните промени в цените и търсенето – 
ускоряване на помощта по време на икономически кризи, 

заделяне на 30 % от плащанията в рамките на ОСП за стопанства,  използващи 
практики  за  опазване  на  околната  среда  –  помощ за  диверсификация  на  културите, 
поддържане на постоянни пасища, опазване на природните резервати и ландшафти, 

по-целенасочени научни изследвания и иновации – удвояване на средствата за 
изследователска  и  развойна  дейност,  приспособяване  на  научните  изследвания  към 
нуждите на селските стопани и ускоряване на предаването на научна информация от 
лабораториите към стопанствата, 

повече правомощия за фермерите – подкрепа за организации на селскостопански 
производители и насърчаване на преките връзки между производители и потребители, 
съкращавайки броя на посредниците, 
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подкрепа  за  опазването  на  околната  среда  –  превръщане  на  борбата  срещу 
изменението на климата и ефективното използване на ресурсите в основни приоритети в 
селските райони, 

привличане на по-млади селскостопански производители – помощ за фермери на 
възраст под 40 години през първите им пет години на дейност, 

стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони – предоставяне 
на  максимум  70 000 евро  за  период  от  пет  години  например  за  проекти  за  малки 
предприятия, 

предотвратяване на опустяването – отпускане на допълнителни средства за селски 
стопани в райони с неблагоприятни природни условия, 

намаляване на административната тежест – опростяване на правилата, особено за 
малките стопанства, които ще получат плащане с фиксиран размер от 500 до 1000 евро 
на стопанство и на година. 

В резултат на предходни реформи делът на общата селскостопанска политика в 
бюджета на ЕС е намалял от почти 75 % на 41 %. Чрез новите предложения наличните 
средства би следвало да се използват по по-целенасочен и ефикасен начин. 

Очаква  се  те  да  влязат  в  сила  през  2014 г.  след  като  бъдат  одобрени  от 
Европейския парламент, националните министерства и Съвета на ЕС. 

Повече за бъдещето на ОСП 
Повече за селското стопанство и развитието на селските райони 
Обща селскостопанска политика - възможности за реформа 

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Наградата  на  ЕП  за  онлайн  журналистика  отиде  при 
италиански блогър

На 19  октомври 2011  г.  председателят  на  ЕП Йежи Бузек 
обяви  имената  на  носителите  на  награда  за  журналистика  на 
Парламента  за  2011.  Наградата  в  категория  "Онлайн  медии"  бе 

спечелена от италианския блогър Massimiliano Nespola за статията му "Не знаем кога, но 
Европейската конституция ще стане факт". 

Журито смята, че победителят  умело рисува ЕС като "институция в прогрес, която 
представлява  не  просто  икономически  групи  по  интереси,  а  гражданите  на  Европа". 
Разговаряхме с г-н Nespola преди церемонията по награждаването.

Защо решихте да напишете статия за европейската интеграция?
Темата е тясно свързана със следването ми. Занимавам се с нея от 2004 година 

насам.  Тогава  написах  първата  ми  работа  за  кампанията  за  Европейските  избори  в 
Италия. След това продължих с проучвания за европейската конституция, разширяването 
на ЕС и  правното сътрудничество в Съюза.

Статията Ви е била вдъхновена от книгата "Европа 2.0. Перспективи и развитие на 
европейската мечта ". Какво представлява тя?

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Това е синтез. Книгата съчетава идеи от различни дисциплини в едно. Тя говори за 
европейската интеграция, без да се ограничава само до една наука, например социология 
или право.  Нуждаем се от този подход, когато говорим за Европа.

Подкрепяте европейската конституция и интеграцията. Но евроскептиците твърдят, 
че на ЕС му липсва легитимност....  

Това е чувствителна тема. Не можете да очаквате винаги одобрение от хората, ЕС 
е млада организация и му трябва време да добие легитимност. Много важно в тази посока 
е журналистите да отразяват коректно европейските теми.  

Каква е ролята на медиите в ангажирането на гражданите с европейския проект?
Европейските медии са прекалено фокусирани върху голямата политика в Брюксел 

и  Страсбург.  Трябва  да  обърнем  повече  внимание  на  гледната  точка  на  гражданите. 
Имаме нужда да чуем повече от това какво мислят обикновените хора. 
Какво означава тази награда за вас?

Това  е  една  нова  отправна  точка,  за  да  продължат  изследванията  ми  и 
отразяването на темите в Европа.

Източник: страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода август-септември 2011 г.

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка -  COM(2011) 459 
Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Експлоатация 
на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2009 г. – COM(2011) 444 Досие 
на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Дигитален  тахограф:  Пътна  карта  за  бъдещи  дейности  -  COM(2011)  454  Досие  на 
документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  Регламент  (ЕИО)  № 3821/85  на  Съвета  относно  контролните  уреди  за 
регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета -  COM(2011) 451 
Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Прилагането 
на критериите за разпределение на ресурси между държавите-членки в рамките на Фонда 
за външните граници, Европейският фонд за интеграция на граждани от трети страни и 
Европейския фонд за връщане - COM(2011) 448 Досие на документа

Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с  точка 28 от Междуинституционалното споразумение от  17 май 2006 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

Народно събрание
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финансово управление (заявление EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Dusseldorf — автомобилна 
промишленост, подадено от Германия) - COM(2011) 447 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни - COM(2011) 455 Досие 
на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагането 
на  Регламент  (EО)  №  1082/2006  относно  Европейската  група  за  териториално 
сътрудничество (ЕГТС) - COM(2011) 462Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1931/2006  по  отношение  на  включването  на 
Калининградска  област  и  определени  полски  административни  региони  в  граничния 
район, за който се прилага режимът за МГТ - COM(2011) 461Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
създаване  на  европейска  заповед  за  запор  на  банкови  сметки  с  цел  улесняване  на 
трансграничното събиране на вземания по граждански  и търговски  дела -  COM(2011) 
445Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за 
второ  изменение  на  Споразумението  за  партньорство  между  членовете  на  групата 
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската 
общност и нейните  държави-членки,  от  друга  страна,  подписано в  Котону на 23  юни 
2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. - COM(2011) 469Досие 
на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 
напредъка  на  Румъния  по  механизма  за  сътрудничество  и  проверка  -  COM(2011) 
460Досие на документа

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

лицензирането  и  осъществяването  на  дейността  на  кредитните  институции  и  относно 
пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за 
изменение на  директива  2002/87/ЕО на Европейския  Парламент  и  на  Съвета  относно 
допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на 
инвестиционните посредници към един финансов конгломерат - COM(2011) 453 Досие на 
документа

Данъчно облагане и митнически съюз 
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2002/546/ЕО по 

отношение на срока на неговото прилагане - COM(2011) 443 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
относно изпълнението на националните стратегически планове и стратегическите насоки 
на Общността за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.) - COM(2011) 450 Досие на 
документа

Околна среда
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Относно  прегледа  на  прилагането  на  Директива  1999/32/ЕО  по  отношение  на 
съдържанието  на  сяра  в  определени  течни  горива  и  за  по-нататъшно  намаляване  на 
замърсяващите емисии от морския транспорт - COM(2011) 441 Досие на документа
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Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО, отнасящо се за съдържанието на сяра в корабните 
горива - COM(2011) 439Досие на документа

Предприятия и промишленост
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Съюза към 

Правило № 29 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените 
нации  (ИКЕ  на  ООН)  относно  единни  разпоредби  за  одобрение  на  типа  на  превозни 
средства  по  отношение на защитата  на  пътниците  в  кабината на  товарните  превозни 
средства - COM(2011) 442 Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
плавателните  съдове  за  отдих  и  плавателните  съдове  за  индивидуално  използване  - 
COM(2011) 456Досие на документа

Разширяване 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване  на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП) - COM(2011) 446 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

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

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

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

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

L 265
11 октомври 2011 г.
ДИРЕКТИВИ

Директива 2011/77/ЕС на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27 септември 
2011 година за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското 
право и някои сродни права.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 999/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1000/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година 
за  прилагане  на  член  8а,  параграф  1  от  Регламент  (ЕО)  №  765/2006  относно 
ограничителни мерки по отношение на Беларус.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2011 на Комисията от 10 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/666/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2011 година за изменение на 

Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус.
2011/667/ЕС

Решение  на  Комисията  от  10 октомври  2011  година  относно  условията  за 
съгласувано  прилагане  на  правилата  за  привеждане  в  изпълнение  по  отношение  на 
мобилни  спътникови  услуги  (МСУ)  съгласно  член  9,  параграф  3  от  Решение  № 
626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер  C(2011) 
7001) (1)

ПРЕПОРЪКИ
2011/668/ЕС

Препоръка  на  Съвета  от  15 февруари  2011  година  относно  освобождаване  на 
Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд 
за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2009 година.

2011/669/ЕС
Препоръка на Съвета от 4 октомври 2011 година относно назначаването на член на 

Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Поправки
Поправка  на  Решение  2010/703/ЕС  на  представителите  на  правителствата  на 

държавите-членки от 18 ноември 2010 година за назначаване на съдия в Общия съд (  ОВ 
L   306, 23.11.2010 г.  ).

Поправка  на  Решение  2010/762/ЕС  на  представителите  на  правителствата  на 
държавите-членки,  заседаващи  в  рамките  на  Съвета  от  25 февруари  2010  година  за 
определяне на седалището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището 
(  ОВ   L   324, 9.12.2010 г.  ).

L 266
11 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ
Европейска инвестиционна банка

Решение на Съвета на гуверньорите от 12 май 2010 година относно измененията в 
правилника  за  дейността  на  Европейската  инвестиционна  банка  с  оглед  отразяване 
влизането в сила на Лисабонския договор и на новия устав на банката.

L 267
12 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1002/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година 
за  прилагане  на  член  12,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  359/2011  относно 
ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид 
ситуацията в Иран.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1003/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1004/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1005/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 
година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за 
лицензии  за  износ  на  сирене  в  Съединените  американски  щати  през  2012  година  в 
рамките на някои квоти на GATT.

РЕШЕНИЯ
Решение за изпълнение 2011/670/ОВППС на Съвета от 10 октомври 2011 година за 

изпълнение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу 
определени лица и образувания с оглед на положението в Иран.

2011/671/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 11 октомври 2011 година за предоставяне 

на право на държавите-членки да удължат срока на действие на временните разрешения, 
издадени  за  новите  активни  вещества  беналаксил-М,  гама-цихалотрин  и  валифеналат 
(нотифицирано под номер C(2011) 7092) (1).

L 268
13 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 година 
за  налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  ръчни  колички  за 
палети и основните им части с произход от Китайската народна република, приложимо и 
към вноса на ръчни колички за палети и основните им части,  доставяни от  Тайланд, 
независимо от това дали са декларирани с произход от Тайланд, след преразглеждане с 
оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1225/2009.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1009/2011 на Комисията от 12 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1010/2011 на Комисията от 12 октомври 2011 
година  за  определяне  на  процент  за  приемане  във  връзка  с  издаването  на  износни 
лицензии,  отхвърляне  на  заявленията  за  износни  лицензии  и  преустановяване  на 
подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар и изоглюкоза.

РЕШЕНИЯ
2011/672/ЕС

Решение на Съвета от 10 октомври 2011 година за назначаване на член от Румъния 
в Европейския икономически и социален комитет.

2011/673/ЕС
Решение  на  Съвета  от  10 октомври  2011  година  за  назначаване  на  член  от 

Германия в Европейския икономически и социален комитет.

2011/674/ЕС

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Решение за изпълнение на Комисията от 12 октомври 2011 година за изменение на 
Решение 2004/558/ЕО по  отношение  на статута  на  някои административни  региони  в 
Германия  на  свободни  от  инфекциозен  ринотрахеит  по  говедата  (нотифицирано  под 
номер C(2011) 7165) (1).

2011/675/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 12 октомври 2011 година за изменение на 

Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Латвия за официално свободна от 
туберкулоза  държава-членка  и  обявяването  на  някои  административни  региони  в 
Португалия  за  региони,  официално  свободни  от  ензоотична  левкоза  по  говедата 
(нотифицирано под номер C(2011) 7186) (1).

L 269
Година 54
14 октомври 2011 г.
I Законодателни актове
ДИРЕКТИВИ

Директива 2011/76/ЕС на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27 септември 
2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (1).

II Незаконодателни актове
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/679/ЕС

Решение  на  Съвета  от  10 октомври  2011  година  относно  сключването  на 
Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на 
възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 1011/2011 на Съвета от 13 октомври 2011 година за изменение 

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

Регламент (ЕС) № 1012/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага 
на Белгия.

Регламент (ЕС) № 1013/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на дебел тон в Атлантическия океан от страна на плавателни съдове под 
флага на Португалия.

Регламент (ЕС) № 1014/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на норвежки омар в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на съдове под 
флага на Белгия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1015/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/680/ЕС

Решение  на  Съвета  от  10 октомври  2011  година  за  назначаване  на  член  от 
Португалия в Европейския икономически и социален комитет.

2011/681/ЕС

Народно събрание
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Решение  на  Съвета  от  10 октомври  2011  година  за  назначаване  на  член  от 
Ирландия в Европейския икономически и социален комитет.

2011/682/ЕС
Решение за изпълнение на Съвета от 11 октомври 2011 година за изменение на 

Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Ирландия от 
страна на Съюза.

2011/683/ЕС
Решение за изпълнение на Съвета от 11 октомври 2011 година за изменение на 

Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия 
от страна на Съюза.

Решение 2011/684/ОВППС на Съвета от 13 октомври 2011 година за изменение на 
Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.

2011/685/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 13 октомври 2011 година за признаване 

на литовската база данни за едър рогат добитък за напълно работеща (нотифицирано под 
номер C(2011) 7164).

2011/686/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 13 октомври 2011 година за изменение на 

приложение  I към  Решение  2004/211/ЕО  по  отношение  на  вписването  за  Мексико  в 
списъка  на  третите  страни  и  части  от  тях,  от  които  е  разрешено  въвеждането  в 
Европейския  съюз  на  живи  еднокопитни  и  на  сперма,  яйцеклетки  и  ембриони  от 
еднокопитни (нотифицирано под номер C(2011) 7168) (1).

Поправки
Поправка на Регламент (ЕС) № 1225/2010 на Съвета от 13 декември 2010 година 

за определяне за корабите на ЕС на възможностите за риболов за 2011 и 2012 г. на рибни 
запаси от някои дълбоководни видове (  ОВ   L   336, 21.12.2010 г.  ).

II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1016/2011 на Комисията от 23 септември 2011 
година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2011 г. поради 
прекомерния риболов на тези запаси през предходната година.
Регламент (ЕС) № 1017/2011 на Комисията от 12 октомври 2011 година за забрана на 
риболова  на  син  марлин  в  Атлантическия  океан  от  страна  на  съдове  под  флага  на 
Португалия.

Регламент (ЕС) № 1018/2011 на Комисията от 12 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на северно путасу във води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV от страна на съдове под флага на Франция
Регламент (ЕС) № 1019/2011 на Комисията от 12 октомври 2011 година за забрана на 
риболова на морска писия в зони VIII, IX и X, както и във водите на ЕС от зона CECAF 
34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Белгия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 
година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)  № 543/2011 по отношение на 
максималния размер на подпомагането за изтеглените от пазара нектарини и праскови
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 година за 
намаляване  на  риболовните  квоти  за  определени  запаси  през  2011 г.  поради 
прекомерния риболов на други запаси през предходната година.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1022/2011 на Комисията  от  14 октомври 2011 
година относно неподновяването на одобрението на активното вещество цикланилид в 
съответствие  с  Регламент (ЕО) № 1107/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно  пускането  на  пазара  на  продукти  за  растителна  защита,  и  за  изменение  на 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 
година за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на маслиново 
масло.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1024/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 
година за изменение за 159-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 
на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 
и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1025/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1026/2011 на Комисията от 14 октомври 2011 
година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими 
от 16 октомври 2011 година.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/687/ОВППС на Съвета от 14 октомври 2011 година за изменение на 

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

2011/688/ОВППС
Решение  EULEX KOSOVO/1/2011  на  Комитета  по  политика  и  сигурност  от 

14 октомври  2011  година  за  удължаване  на  мандата  на  ръководителя  на  мисията  на 
Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO.

2011/689/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 14 октомври 2011 година за изключване 

от  финансиране  от  страна  на  Европейския  съюз  на  някои  разходи,  направени  от 
държавите-членки  в  рамките  на  Европейския  фонд  за  ориентиране  и  гарантиране  на 
селското  стопанство  (ФЕОГА),  секция  „Гарантиране“,  на  Европейския  фонд  за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2011) 7105).

2011/690/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 14 октомври 2011 година за изменение и 

поправка на приложението към Решение 2011/163/ЕС на Комисията за одобряване на 
плановете,  представени  от  трети  държави  в  съответствие  с  член  29  от  Директива 
96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 7167) (1).

L 271
18 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1027/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на бял марлин в Атлантическия океан от страна на съдове по флага на 
Португалия.

Регламент (ЕС) № 1028/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на берикс във води на ЕС и международни води от зони III,  IV,  V,  VI,  VII, 
VIII, IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия.

Народно събрание
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Регламент (ЕС) № 1029/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на морски дявол в зони VIIIa,  VIIIb,  VIIId и  VIIIe от страна на плавателни 
съдове под флага на Белгия.

Регламент (ЕС) № 1030/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на налим във води на ЕС и международни води от зони VIII и IX от страна на 
съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1031/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на афанопус във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX и X от 
страна на съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1032/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на мерланг в зона VIII от страна на плавателни съдове под флага на Белгия.

Регламент (ЕС) № 1033/2011 на Комисията от 13 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на мегрим в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на съдове под флага на 
Белгия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 
година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и 
аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (1).

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1035/2011 на Комисията  от  17 октомври 2011 
година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги 
и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (1).

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1036/2011 на Комисията  от  17 октомври 2011 
година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2012 година на ЕФГЗ, които да 
се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 
обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1037/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1038/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/691/ОВППС на Съвета от 17 октомври 2011 година за удължаване на 

мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово.

2011/692/ЕС
Решение  на  Комисията  от  14 октомври  2011  година  относно  искането  на 

Обединеното кралство да приеме Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (нотифицирано под 
номер C(2011) 7228).

IV Актове,  приети  преди  1  декември  2009  г.  по  силата  на  Договора  за  ЕО,  
Договора за ЕС и Договора за Евратом
2011/693/ЕО

Решение  на  Комисията  от  21 декември  2005  година  относно  план  за 
преструктуриране на въгледобивната промишленост на Испания и държавна помощ за 
периода  2003—2005  г.,  приведена  в  действие  от  Испания  за  2003  и  2004  г. 
(нотифицирано под номер C(2005) 5410) (1).
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L 272
18 октомври 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕC)  №  1007/2011  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
27 септември 2011 година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с 
тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест 
състав  и  за  отмяна  на  Директива  73/44/ЕИО  на  Съвета  и  на  директиви  96/73/ЕО  и 
2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

L 273
19 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/694/ЕС

Решение на Съвета от 26 септември 2011 година за сключване на споразумение 
между  Европейския  съюз  и  правителството  на  Федеративна  република  Бразилия  за 
безопасност на гражданското въздухоплаване.

Споразумение  между  Европейския  съюз  и  правителството  на  Федеративна 
република Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 1039/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за забрана 

на риболова на северно путасу в зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от 
страна на съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1040/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на мерлуза в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове 
под флага на Белгия.

Регламент (ЕС) № 1041/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на морски лисици във води на ЕС от зони VIII и IX от страна на плавателни 
съдове под флага на Белгия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2011 на Комисията от 18 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

II Незаконодателни актове
РЕШЕНИЯ
2011/676/ЕС

Решение на Комисията от 20 април 2011 година относно предполагаема помощ в 
полза  на  предприятието  TRÈVES  C  4/10  (ex  NN  64/09),  приведена  в  действие  от 
Френската република (нотифицирано под номер C(2011) 2585) (1).

2011/677/ЕС
Решение на Комисията от 13 юли 2011 година относно схема на държавна помощ C 

3/09  (ex NN 41  A-B/03),  приведена  в  действие  от  Португалия,  за  събиране, 
транспортиране,  обработка  и  унищожаване на кланични отпадъци (нотифицирано под 
номер C(2011) 4888).

2011/678/ЕС
Решение  на  Комисията  от  27 юли  2011  година  относно  държавната  помощ  за 

финансиране на диагностиката на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по 
говедата,  приведена  в  действие  от  Белгия  (държавна  помощ  C 44/08  (ex NN 45/04) 
(нотифицирано под номер C(2011) 5457).
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L 275
20 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  №  1043/2011  на  Комисията  от  19 октомври  2011  година  за 
налагане  на  временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  оксалова  киселина  с 
произход от Индия и Китайската народна република.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1044/2011 на Комисията  от  19 октомври 2011 
година  за  вписване  на  название  в  Регистъра  на  храните  с  традиционно  специфичен 
характер [Kabanosy (ХТСХ)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1045/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 
година относно неодобряване на активното вещество асулам в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 
продукти  за  растителна  защита  и  за  изменение  на  Решение  2008/934/ЕО  на 
Комисията (1).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1046/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Реламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1047/2011  на  Комисията  от  19 октомври  2011 
година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 
2011 г. до 29 февруари 2012 г.

РЕШЕНИЯ
2011/695/ЕС

Решение на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 година 
относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по 
конкуренция (1).

ПРЕПОРЪКИ
2011/696/ЕС

Препоръка на Комисията от 18 октомври 2011 година относно определението за 
наноматериали (1).

L 276
21 октомври 2011 г.
II  Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1048/2011 на Съвета от 20 октомври 2011 година за отмяна на 
Регламент  (ЕО)  №  1763/2004  относно  налагането  на  някои  ограничителни  мерки  в 
подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за бивша 
Югославия (МТБЮ).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1049/2011 на Съвета от 20 октомври 2011 година 
за  прилагане  на  член  11,  параграф  1  от  Регламент  (ЕС)  №  753/2011  относно 
ограничителни  мерки,  насочени  срещу  определени  лица,  групи,  предприятия  и 
образувания, с оглед на положението в Афганистан.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1050/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания (Darjeeling (ЗГУ).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 
година за  прилагане  на Регламент  (ЕС)  № 692/2011 на Европейския  парламент  и  на 
Съвета  относно  европейска  статистика  на  туризма  по  отношение  на  структурата  на 
отчетите за качеството и предаването на данните (1).
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1052/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1053/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 
година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за 
които  са  подадени  заявления  през  първите  седем  дни  на  месец  октомври  2011  г.  в 
рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето 
месо.

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1054/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 
година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през 
първите  седем  дни  на  месец  октомври  2011  г.  в  рамките  на  тарифната  квота  за 
висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1055/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните 
продукти.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1056/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година относно определяне на възстановяванията при износ на птиче месо.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1057/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година за определяне на възстановяванията при износ на яйца.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1058/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година за определяне на възстановяванията при износ на свинско месо

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1059/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1060/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
година  относно  определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо, 
яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1061/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
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  за  изпълнение  (ЕС)  №  1062/2011  на  Комисията  от  20 октомври  2011 
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 2011/697/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2011 година за изменение на 

Решение 2011/621/ОВППС за  удължаване на  мандата  на  специалния  представител  на 
Европейския съюз за Африканския съюз.

Решение за изпълнение 2011/698/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2011 година за 
изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу 
определени  лица,  групи,  предприятия  и  образувания,  с  оглед  на  положението  в 
Афганистан.

Решение за изпълнение 2011/699/ОВППС на Съвета от 20 октомври 2011 година за 
изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на 
Демократична република Конго.

2011/700/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 20 октомври 2011 година за изменение на 

Решение  за  изпълнение  2011/303/ЕС  по  отношение  на  срока  на  неговото  прилагане 
(нотифицирано под номер C(2011) 7373).

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

28



Седмичен бюлетин Брой 27
24 октомври 2011 г.

Поправки
Поправка  на  Директива  2010/84/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 

15 декември  2010 г.  за  изменение по  отношение на фармакологичната бдителност  на 
Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба (  ОВ   L   348, 31.12.2010 г.  ).

L 277
22 октомври 2011 г.
II Незаконодателни актове
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1063/2011 на Съвета от 21 октомври 2011 година 
за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните 
ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и 
образувания.

Регламент (ЕС) № 1064/2011 на Комисията от 18 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на северно путасу във води на ЕС и международни води от зони I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1065/2011 на Комисията от 18 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на гренадир във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX, X, XII и 
XIV от страна на съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1066/2011 на Комисията от 18 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на гренадир във води на ЕС и международни води от зони  Vb,  VI,  VII от 
страна на съдове под флага на Испания.

Регламент (ЕС) № 1067/2011 на Комисията от 18 октомври 2011 година за забрана 
на риболова на сафрид и свързан с него прилов във води на ЕС от зони IIa, IVa, VI, VIIa-
c,  VIIe-k,  VIIIa,  VIIIb,  VIIId и  VIIIe;  води  на  ЕС  и  международни  води  от  зона  Vb; 
международни води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания.

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

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1069/2011 на Комисията от 21 октомври 2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  1070/2011  на  Комисията  от  21 октомври  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
Решение 2011/701/ОВППС на Съвета от 21 октомври 2011 година за изменение на 

Решение  2011/430/ОВППС  с  оглед  актуализиране  на  списъка  на  лицата,  групите  и 
образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 
2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма.

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2011/702/ЕС

Решение № 2/2011 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария, създаден с член 14 от 
Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, 
и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора от 
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30 септември  2011  година  за  замяна  на  приложение  III (Взаимно  признаване  на 
професионална квалификация) към него.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. септември 2011 г.

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

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

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

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

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

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

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

Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social

Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617
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Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

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

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

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

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

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

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

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

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

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

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

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

31



Седмичен бюлетин Брой 27
24 октомври 2011 г.

EC 1630

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

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635

Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

32



Седмичен бюлетин Брой 27
24 октомври 2011 г.

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

33

mailto:vesna@parliament.bg
mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Събития от изминалата седмица
	Предстоящи събития 
	Годишна работна програма 

	Новини от европейските институции 
	Събития от изминалата седмица в европейските институции

	Документи на Европейската комисия
	Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз
	Книги от фонда на Европейския документационен център

