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Тема на седмицата 
 

 

Европейският съюз получи Нобеловата 
награда за мир 

 
11.12.2012 г. 

 

Нобеловата награда за мир за 2012 г. беше 

връчена на представителите на Европейския съюз на 

церемония в сградата на кметството в Осло. Освен 

председателите на трите основни институции на ЕС, 

които получиха дипломата и медала, на събитието присъстваха и близо двадесет 

държавни и правителствени ръководители.  

При произнасянето на първата част от речта по случай Нобеловата награда, 

председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпьой заяви: „Смирени и 

признателни, тук сме заедно, за да получим тази награда от името на Европейския съюз“. 

„Този ден припомня на хората в цяла Европа и по света за основното 

предназначение на Съюза: да укрепи братството между европейските нации — сега и в 

бъдеще.“ За да се постигне това, отбеляза той, символичните жестове не бяха достатъчни 

и затова ЕС разработи „ненадминат начин за взаимно свързване на нашите интереси 

толкова здраво, че войната на практика става невъзможна“. 

„Нашият континент, възкръснал изпод пепелищата след 1945 г. и обединен през 

1989 г., разполага с огромен капацитет за самообновление. На идните поколения 

принадлежи да продължат занапред тази обща авантюра. Надявам, че те с гордост ще 

поемат тази отговорност“, заключи председателят. 

В продължение на това председателят на Европейската комисия Барозу произнесе 

втората част на речта, като изтъкна, че ЕС „е нещо повече от обединение на държави. 

Той представлява нов правен ред, който не е основан на баланса на силите между 

нациите, а на доброволното им съгласие за споделяне на суверенитет.“ 

Фактът, добави той, че Европа „извървя пътя от опустошението до превръщането 

си в една от най-силните икономики в света, с най-напредничавата социална система, 

бидейки най-големият донор на помощи в света“, възлага на ЕС особена отговорност. 

Именно поради това „наред с всички добронамерени хора, Европейският съюз ще 

подпомогне света да бъде единен. За правда. За свобода. За мир.“ 

 

Вашата награда: Парламентът предава Нобеловата награда за мир на гражданите 

 

Нобеловата награда за мир отива у европейските граждани 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20121211STO04513/html/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20121207STO04371/html/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Комисията по европейските въпроси и 

контрол на европейските фондове 

представи Доклад за управлението на 

средствата от ЕС, като се фокусира върху 

напредъка и ефектите 

 
Комисията по европейските въпроси и 

контрол на европейските фондове представи 

Доклад за управлението на средствата от 

Европейския съюз. В края на програмния период на Кохезионната политика 2007 – 2013 

г., Комисията е направила първоначална оценка на резултатите и ефектите от 

прилагането на европейските фондове в България. 

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове Моника Панайотова се спря на основните моменти от Доклада, като постави 

акцент върху цялостния напредък при управлението на средствата от Европейския съюз, 

ефекта от инвестициите с европейски средства върху крайните бенефициенти и 

иновативния модел „НИЕ“, изследващ Нуждите, Инвестициите и Ефекта от еврофондовете 

в България. Моника Панайотова представи и препоръки за следващия програмен период 

2014 – 2020 г. 

Докладът изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро. В него се посочва, 

че е запазен устойчивият темп на договаряне и разплащане по седемте оперативни 

програми, като към 31 октомври 2012 г. са договорени близо 95% от общия бюджет по 

програмите (7,58 млрд. евро), а разплатените средства са 31 процента. Сред примерите 

за успешни проекти в доклада са посочени етапи 1 и 2 на Софийското метро, Интегриран 

проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, Софийски околовръстен път – 

Южна дъга, Холсим България АД и Информационно-административния център на 

Народното събрание. 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че трябва да бъде 

оценен по достойнство приносът на българския парламент и особено на комисията по 

европейските въпроси за европеизирането на политическото мислене. Тя подчерта, че 

Комисията е сред добре работещите в Народното събрание и е показала надпартиен 

подход и диалогичност. 

Все още пред България като нова страна-член на ЕС стоят редица 

предизвикателства, но съм уверена, че ще използваме всички научени уроци до момента, 

ще се поучим от грешките, за да постигнем по-добри резултати в бъдеще, посочи Цецка 

Цачева. Краят на 2012 и 2013 г. е ключов период, подчерта тя. Ако България се справи с 

високите си цели по отношение на еврофондовете за 2012 г., това е добра основа за още 

по-амбициозните планове за последната година от настоящия програмен период, добави 

председателят на парламента. 
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Предстоящи събития  
 

18/12/2012 

10:30 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

18/12/2012 

12:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

18/12/2012 

13:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

19/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

19/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

19/12/2012 

15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 

и спорта 

20/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

20/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

21/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

21/12/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/6059
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/6061
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/722
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/723
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229/sittings/ID/6062
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/6060
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/6060
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/723
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229/sittings/ID/6063
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/723
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/489
http://www.parliament.bg/bg/grp2012


Седмичен бюлетин Брой 25 
17 декември 2012г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
5 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК одобри проекта за разширение на столичното метро 

 

Европейската комисия одобри финансирането по Етап III от проекта за разширение 

на метрото в София. Обектът обхваща трасето от бул. Цариградско шосе до летище София 

(лот 1) и линията от ж.к. Младост 1 до Бизнес парка в ж.к. Младост 4 (лот 2). Проектът се 

финансира по Оперативна програма „Транспорт" чрез Европейския фонд за регионално 

развитие, съобщиха от Министерството на транспорта. 

Общата стойност на проекта, съгласно одобреният формуляр за кандидатстване, е 

близо 240 млн. евро (239 755 041,20), от които общо допустими за финансиране по 

Оперативна програма „Транспорт" са около 136 млн. евро (136 573 039,85). Бенефициент 

по проекта е „Метрополитен" ЕАД. 

С реализацията на проекта ще бъдат изградени седем метростанции и над 7 км 

двурелсово железопътно трасе. След пускането в експлоатация се очаква да се 

реализират нови над 53 000 пътувания дневно, като ще бъдат открити над 300 работни 

места. Подземната железница ще осигури бърза връзка между най-населените квартали 

на София, централната част на града, Централна ж.п и автогара и летище София, както и 

Бизнес парка. 

Изграждането на участъка „Цариградско шосе - летище София" започна в края на 

месец ноември, като старта бе даден от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията Ивайло Московски и кметa на Столична община Йорданка 

Фандъкова. Очаква се до няколко месеца да започнат строителните работи и по трасето 

до Бизнес парка. Планирано е новите метроотсечки да бъдат пуснати в експлоатация през 

пролетта на 2015 г. 

  

 

Източник: (Портал Европа) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europe.bg/
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

ЕП предлага мерки за укрепване на стоманодобива в 

Европа 

 
Европейските производители на стомана са изправени 

пред изпитание - търсенето спада, разходите за суровини и 

енергия растат, а конкуренцията от трети страни става все по-

силна. До каква степен ЕС може да се намеси, за да помогне 

на сектора, който бе в основата на процеса на европейска 

интеграция преди 60 години? На 13 декември 2012 г. 

депутатите ще гласуват резолюция, предлагаща мерки за запазване на силна и модерна 

стоманодобивна индустрия в Европа.  

"Запазването на активна и конкурентна стоманодобивна индустрия е от жизнено 

значение за бъдещето на Европа и европейските граждани", заяви г-жа Амалия Сартори 

(ЕНП, Италия), председател на комисията по промишленост в ЕП по време на пленарен 

дебат на 20 ноември 2012 г. 

Тя призова Европейската комисия да предложи програма за подкрепа на 

преструктурирането и запазване на конкурентоспособността на сектора. 

Очаква се Комисията да приеме европейски план за действия за стоманодобивната 

индустрия до юни 2013 г. 

Стоманата е един от най-широко търгуваните промишлени материали, като тя 

намира приложение във всички области - от производството на коли до строителството и 

железопътната инфраструктура. Годишното производство в света доближава 1,5 млрд. 

тона. 

На производството на стомана в ЕС се падат 1,4% от БВП, като 360 000 души в 23 

страни са заети в сектора. Европейското производство достига в някои години до 200 

млн. тона, а реализираните годишни приходи са в размер на около 200 млрд. евро. 

Производство на необработена стомана (млн. т.) 

 

 2003 2007 2009 2010 2011 2003–2011 

Китай 222 490 577 637 683 +208% 

ЕС 193 210 139 173 177 –8% 

Япония 111 120 87 110 108 –3% 

САЩ 94 98 58 80 86 –8.5% 

Индия 32 53 64 68 72 +125% 

Русия 61 72 60 67 69 +13% 

Общо 970 1,347 1,236 1,429 1,490 +54% 

Източник: Световна асоциация на производителите на стомана 
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ЕП се произнася по поредната стъпка към данък върху 

финансовите сделки 

 
Единадесет страни-членки на ЕС ще бъдат по-близо до 

въвеждането на данък върху финансовите сделки, ако Европейският 

парламент даде своето одобрение за това тази седмица. Парламентът 

подкрепи през май идеята за налагане на такъв данък в целия ЕС с цел 

по-справедливо разпределение на разходите за справяне с кризата. 

Съветът обаче не успя да достигне до единодушие, което накара някои 

от желаещите страни-членки да прибягнат към процедура, позволяваща 

им да поемат инициативата в свои ръце.  

Трудният път към данък върху финансовите сделки 

През май 2012 г. депутатите подкрепиха предложените от 

Европейската комисия данъчни ставки от 0,1% върху сделките с акции и 

облигации и 0,01% върху сделките с производни финансови 

инструменти, като заявиха, че финансовите институции са отговорни за 

избухването на кризата и данъкът би осигурил по-справедлив принос от 

тях за преодоляването й. Парламентът също така разшири приложението 

на предлагания данък, като включи и сделки, сключени между 

неевропейски институции, но с финансови инструменти, издадени в ЕС. 

Някои страни-членки, сред които Великобритания и Швеция, обаче изразиха 

възражения срещу предложението на Комисията, което означаваше, че Съветът не може 

да достигне до изискваното единодушие по въпроса. 

Затова Белгия, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Австрия, 

Португалия, Словения и Словакия заявиха желание да въведат данък върху финансовите 

сделки в рамките на т.нар. процедура на засилено сътрудничество. 

Засилено сътрудничество 

Процедурата на засилено сътрудничество предвижда страни-членки, които искат 

да хармонизират правилата си в определена област, да могат да направят това, 

използвайки структурната рамка на ЕС, без обаче да задължават с нищо останалите 

страни-членки. 

Процедурата е използвана само в два случая от въвеждането й преди 15 години: 

за европейското законодателство в областта на разводите (през 2010 г.) и за единния 

европейски патент, като законодателното предложение в тази област се очаква да бъде 

одобрено от ЕП по време на настоящата пленарна сесия (през декември 2012 г.). 

За да може да се задейства процедурата, е необходимо да бъде направено искане 

до Комисията от поне девет страни-членки. Комисията изготвя предложение, което трябва 

да бъде одобрено от Парламента, преди Съветът да издаде окончателното разрешение. 

Именно това предложение е обект на разглеждане в момента. 

Необходима стъпка в процедурата 

Настоящето гласуване в Парламента касае изпълнението на правните условия за 

прилагане на процедурата по засилено сътрудничество. Същинското предложение на 

Комисията за въвеждането на данъка в изразяващите желание страни ще последва на по-

късен етап. 

В подготвената от г-жа Ани Подимата (С&Д, Гърция) резолюция, която 

Парламентът ще обсъди на 11 декември 2012 г. и ще гласува на 12 декември 2012 г, се 

приканва Европейската комисия да направи оценка на влиянието на новия данък върху 

страните, които ще приемат да участват, и върху тези, които ще се въздържат. Този 

анализ следва да залегне в основата на новото предложение на Комисията. 

През октомври 2012 г. председателят на Европейския парламент Мартин Шулц 

приветства откриването на процедура на засилено сътрудничество: "Европейският 
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парламент призовава за въвеждането на данък върху финансовите сделки и го подкрепя 

от повече от две години... Въпреки че предпочитаме данъкът да се прилага в целия ЕС, 

засиленото сътрудничество между 11 страни-членки е добро начало". 

 

 

 

Политическите лидери в ЕП скептични за резултатите от 

предстоящия Европейски съвет 

 

Начинът, по който ръководителите на страните-членки се 

опитват да изградят икономически и паричен съюз, бе подложен на 

критики по време на пленарен дебат на 12 декември 2012 г., като 

според повечето изказали се депутати процесът не води никъде и не 

отговаря на духа и амбициите, донесли Нобеловата награда за мир на 

ЕС. Дебатът с председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и 

Андреас Мавроянис от кипърското председателство бе посветен на 

предстоящата среща на Европейския съвет на 13-14 декември 2012 г.  

Лидерите на парламентарните групи на Европейската народна партия, 

социалдемократите, либералите, зелените и на Обединената левица се обявиха против 

системата на вземане на решения на междуправителствено ниво, която според тях не 

носи резултати и е неспособна да превърне тържествените речи в действия. Те изразиха 

скептицизъм към предстоящата среща на върха и заявиха, че очакванията за успех са 

особено ниски. 

Лидерите на групите на консерваторите и на "Европа на свободата и 

демокрацията" от своя страна защитиха тезата, че това, от което има нужда в момента, е 

по-малко, а не повече, европейски политики. 

Основните теми, засегнати в дискусията, бяха пътната карта към икономически и 

паричен съюз, единният банков надзор, обединяването на държавен дълг на отделните 

страните-членки, напредъкът по пакета от два законодателни акта за икономическо 

управление и бюджетът на ЕС. 

 

 

Повече правомощия за Европейската агенция за 

морска безопасност 

 

Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) 

ще участва по искане на страните-членки в преодоляването 

на последиците от замърсяване, причинено от платформи на 

нефт и природен газ в морето. Тя също така ще подпомага 

борбата с пиратството и ще допринася за намаляване на административните процедури 

на пристанищата в ЕС. Новите правомощия на агенцията ще влязат в сила до няколко 

седмици, след като Парламентът одобри регламент по темата на 11 декември 2012 г.  

Нови функции 

Според новите правила EMSA ще може да взема участие в операции по 

почистването на следите от замърсяване, причинено от нефтени или газови платформи в 

морето. Към момента специализираните кораби на агенцията могат да се намесват само 

при разливи от кораби. 

Освен това, EMSA ще подпомага борбата с пиратството чрез предоставяне на данни 

и ще информира националните митнически служби за движението на кораби чрез своята 

система за наблюдение на морския трафик SafeSeaNet, като по този начин нейната 

работа ще доведе до намаляване на административните процедури в пристанищата. 
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Агенцията ще работи и за подобряване на обучението на моряците чрез организиране на 

възможности за обмяна на опит. 

"EMSA няма да замени или да дублира работата на страните-членки, а ще даде 

свой собствен принос. Тя трябва да играе много по-голяма роля при подпомагане на 

работата на националните органи", заяви докладчикът Knut Fleckenstein (С&Д, Германия) 

след постигането на неофициална договореност между Европейския парламент и Съвета 

за новите правила по-рано тази година. 

Относно Европейската агенция за морска безопасност 

Европейската агенция за морска безопасност бе създадена в отговор на разливите 

на петрол от танкерите Ерика (през 1999 г.) и Престиж (през 2002 г.), като тя започна 

работа за подпомагане на Европейската комисия и страните-членки в областта на 

морската безопасност през 2003 г. EMSA е със седалище в Лисабон, има персонал от 230 

души и годишен бюджет от около 50 млн. евро. 

 

 

Цифровият единен пазар: как да се възползваме от 

дигиталната революция 

Електронната търговия открива нови хоризонти за 

растеж на компаниите и разширява избора за потребителите, 

но различните национални норми в Европа за ДДС и за 

защитата на потребителите и липсата на доверие в системите 

за плащане и доставка възпират пълната реализация на възможностите, които носи 

дигиталната революция. На 11 декември 2012 г. Европейският парламент прие доклад на 

Пабло Ариас Ечеверия (ЕНП, Испания), който посочва какво е нужно да се направи за 

завършването на цифровия единен пазар в ЕС.  

"В този период на криза, ние не можем да си позволим лукса да имаме разпокъсан 

пазар с 27 различни законодателни рамки за ДДС, права на интелектуална собственост и 

защита на личните данни, тъй като това представлява огромни разходи за малките и 

средните предприятия в Европа", заяви г-н Ечеверия по време пленарния дебат на 10 

декември 2012 г. Неговият доклад прави препоръки как Европа да се възползва най-

добре от социално-икономическите и технологични промени, свързани с дигиталната 

епоха: 

Достъп до Интернет и обучение за малките фирми: Европейската комисия и 

страните-членки трябва да разработят планове за подобряване на достъпа на малки и 

средни предприятия до информационната инфраструктура, включително до 

високоскоростен широколентов Интернет, и да им помогнат да придобият необходимите 

умения за работа в Интернет среда. 

Преодоляване на бариерите: Комисията трябва да идентифицира съществуващите 

бариери при доставка на стоки и услуги зад граница, да обърне внимание на тревогите на 

потребителите за сигурността и цената на международните плащания и да осъвремени 

законодателната рамка за правата на интелектуална собственост 

Изграждане на потребителско доверие в цифровия единен пазар: Приетият текст 

подчертава необходимостта от създаване на европейски знак за доверие, който да 

гарантира, че работещите в Интернет предприятия спазват изцяло законодателството на 

ЕС. Докладът посочва и важността на създаването на ефективни механизми за 

алтернативно разрешаване на спорове и за разрешаване на спорове онлайн, за които 

Комисията вече е направила законодателно предложение и в момента то се разглежда в 

Парламента. 

Освен това с текста депутатите предлагат въвеждането на намалена ставка на ДДС 

за книгите в електронен формат и други видове електронно съдържание с културен 
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характер, като посочват, че тези продукти следва да се ползват "от същото 

преференциално третиране като сходни на тях продукти в традиционна форма". 

 

Председателят на ЕП прикани европейските ръководители към 

практически мерки 

 
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц поиска 

ръководителите на страните-членки в ЕС да договорят осезаеми и 

практически мерки, насочени към незабавно подобряване на 

икономическото положение и с дългосрочен положителен ефект. В 

реч при откриването на срещата на Европейския съвет на 13 

декември 2012 г. той заяви: "Не трябва да позволяваме безкрайните 

дебати относно промяна на договорите да ни разсейват от работата 

по справяне с реалните проблеми пред нас."  

Промените в договорите биха отнели повече от две години, за да влязат в сила, и 

не биха помогнали за създаването и на едно работно място днес, каза г-н Шулц. "Нашата 

обща отговорност трябва да бъде да направим така, че кризата да не ограби бъдещето на 

младите европейци", добави той и подчерта, че въвеждането на гаранция за младежка 

заетост е от жизнено значение предвид високите нива на безработица сред младите хора 

в Европа. 

Председателят на Парламента подчерта нуждата от практически мерки срещу 

кризата в четири различни направления - бързо въвеждане на единен банков надзор в 

Европа, съчетаване на по-голяма бюджетна дисциплина с по-голяма солидарност, 

социален пакт за постигане на целите за висока заетост и социална защита и създаването 

на истински икономически съюз, подлежащ на демократична отчетност. 

Той посочи, че Европейският парламент трябва да бъде институцията, която да 

упражнява демократичен надзор върху всички решения, вземани на ниво ЕС. 

"Обикновените хора няма да приемат една Европа, която не е демократична. Една 

демократична Европа трябва да се основава на принципите за упражняване на 

демократичен контрол и отчетност на същото ниво, на което се вземат решенията". 

По-рано през седмицата страните-членки се споразумяха за изграждането на 

единен банков надзор. По темата сега ще се проведат преговори между Съвета и 

Европейския парламент. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

ЕС започва военна мисия за обучение в Мали 

 

11.12.2012 г. 

 

ЕС остава дълбоко загрижен от положението със 

сигурността в северната част на Мали, която се превърна в 

сигурно убежище за терористите и организираната 

престъпност. На 10 декември 2012 г. министрите на външните 
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работи одобриха концепцията за управление на кризи за мисия за обучение на ЕС в Мали 

(EUTM Mali), която да способства за възстановяването на териториалната цялост и 

демократичния ред в страната.  

Върховният представител на ЕС Катрин Аштън заяви: „Решени сме да използваме 

максимално всички налични инструменти, в сътрудничество с регионалните и 

международните ни партньори, за да помогнем на народа на Мали да възвърне правовия 

ред и да установи отново едно напълно суверенно и демократично правителство с власт в 

цялата страна. Европейският експертен опит може да допринесе значително за този 

стремеж като част от цялостната ни подкрепа за демократичния преход и хуманитарната 

помощ за най-нуждаещото се население.“ 

EUTM Mali ще предоставя военно обучение и консултации на въоръжените сили на 

Мали с цел да се повиши военният капацитет и оперативната им ефективност. Мисията 

ще обучава батальонни групи и ще спомага за защитата на цивилното население и 

правата на човека. Мисията ще работи и за по-добро функциониране на армейските 

логистични и оперативни вериги на командване. Освен това мисията ще съдейства на 

армията на Мали да развива по-добро управление на човешките ресурси и на капацитета 

за обучение. Мисията няма да участва в бойни действия. 

Седалището на EUTM Mali ще бъде в столицата Бамако, а обучението ще се 

провежда на специално определено за целта място на североизток от града. 

Първоначалният мандат на мисията е за период от 15 месеца. Предвидено е да участват 

около 200 инструктори, както и помощен персонал на мисията и сили за защита. 

Новата мисия е част от цялостния подход на ЕС към кризата в региона на Сахел, 

който включва сътрудничество за развитие, хуманитарна помощ, дипломатически 

действия и конкретна подкрепа за подобряване на положението със сигурността. 

Стратегията на ЕС за Сахел изхожда от идеята, че развитието и сигурността са 

взаимосвързани и могат взаимно да се подкрепят, както и че комплексният характер на 

кризата в региона на Сахел изисква регионален отговор. 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

Кипър поема председателството на ЕС на 1 юли 

2012 г. на фона на продължаващи опасения във връзка с 

бавното темпо на икономическото възстановяване и 

кризата със суверенните дългове в еврозоната. 

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в 

съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също 

така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 

месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в 

подкрепа на тези цели. 

http://www.cy2012.eu/en/page/home
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Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните 

предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя средносрочните 

приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на работни места и 

повишаване на конкурентоспособността. 
По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване 

на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните 

бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения. 

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни 

места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади 

хора. 

Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и 

здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на 

европейското население.  

Свързване на Европа 

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални 

ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и 

предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.  

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на 

малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар . 

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските 

енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в 

ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите. 

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана 

морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят 

засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските 

ресурси. 

Управление на европейските граници 

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е 

важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги 

мащабна имиграция в Европа. 

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. 

Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство. 

 

Още за 6-месечната програма на Кипър  

 

 

Уеб сайт на Кипърското председателство: http://www.cy2012.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
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Новини от Европейската комисия 

 

ЕС върви към банков съюз - 14/12/2012 г. 

 

На обичайното си заседание в края на 

годината, състояло се на 13 и 14 декември 2012 г. в 

Брюксел, президентите и министър-председателите на 

страните от ЕС направиха стъпка, която доближава 

еврозоната до банков съюз. 

След като рано сутринта на 13 декември 2012 

г. финансовите министри постигнаха споразумение по 

въпроса, по-късно през деня лидерите на ЕС дадоха 

зелена светлина на банковия съюз. 

В резултат на споразумението вероятно от януари 2014 г. Европейската централна 

банка (ЕЦБ) ще упражнява пряк контрол върху банките в еврозоната. Единният надзорен 

механизъм е създаден за страните от еврозоната, но е отворен и за други страни от ЕС. 

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу приветства споразумението, като 

заяви, че то показва, че ЕС и еврозоната предлагат добри условия за развиване на 

бизнес. „Няма да толерираме недостатъчен контрол над която и да е от 6000 банки в 

еврозоната“, каза той. 

Сега е нужно да се постигне споразумение за правилата за банковия капитал и за 

стандартизирането на схемите на отделните страни за оздравяване на банки и 

гарантиране на депозити. През 2013 г. Комисията ще направи предложения по тези 

въпроси. 

Европейската комисия включи в дневния ред и плана на ЕС за по-тесен съюз 

. Представен за пръв път през ноември, той очертава пътя към пълна икономическа, 

парична, бюджетна и политическа интеграция. По-тясното сътрудничество в тези области 

ще помогне да се гарантира, че мерките за справяне с икономически проблеми на 

равнище ЕС са координирани и следователно – по-ефективни. 

Съгласно плана ЕС трябва да извърши следните три неща през следващите 18 

месеца: 

да приложи договорените вече реформи (или тези, които са в процес на 

подготовка) за по-добро икономическо и бюджетно управление; 

да постигне споразумение за правилата на намеса при финансови затруднения на 

банките; 

да одобри бюджета на ЕС за 2014-2020 г. . 

В обръщението си към събраните в Брюксел държавни и правителствени 

ръководители председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу изтъкна необходимостта 

от спешни действия по плана. Той призова страните от ЕС да продължат реформите. 

Председателят на Комисията настоя лидерите от ЕС да постигнат споразумение за 

пътя към икономически и паричен съюз. Комисията би желала това да бъде 

записано в основните договори на ЕС, поради което в плана се предлагат 

изменения в договорите. Всяка нова договореност ще трябва да постига 

равновесие между икономическата дисциплина и отговорност и солидарността. 

В плана се обяснява, че страните, които желаят да участват в икономическия и 

паричен съюз, трябва да действат по-бързо и решително, отколкото ЕС като цяло, като в 

същото време следват политиките, засягащи всички 27 страни членки. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/20121128_2_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/20121128_2_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/20121128_2_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/20121128_2_fr.htm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
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В отговор на това участниците в срещата поискаха до юни 2013 г. да бъдат 

представени повече конкретни идеи и предложения. 

На срещата на 13-14 декември 2012 г. бяха обсъдени също така кандидатури за 

членство в ЕС и въпроси от областта на външната политика и отбраната. В момента 

Комисията полага усилия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на 

европейския отбранителен сектор. 

 

 

 

Строги мерки на ЕС срещу укриването на данъци 

- 11/12/2012 г. 

 

Загубите в резултат на укриване на данъци и 

избягване на данъчно облагане в ЕС възлизат 

годишно на около един трилион евро. С нов план за 

действие се насърчават съвместните мерки на 

европейските правителства срещу компании и 

физически лица, които не плащат дължимите данъци. 

В плана за действие за борба с данъчните 

измами и избягването на данъчното облагане са определени краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема и изискване на дължимите 

суми. 

ЕС препоръчва кампанията да започне с действие срещу данъчните убежища и 

срещу способите, които някои компании използват, за да избегнат плащането на данъци. 

Страните от ЕС в момента имат различни определения за данъчно убежище и 

поради това правилата им в това отношение се различават. Това означава, че всички 

трансакции, включващи данъчни убежища, могат да бъдат извършвани чрез страните, 

чието законодателство е най-толерантно. 

Прилагането на един и същ подход – откриване на данъчните убежища и вземане 

на мерки по отношение на тях – би попречил на лицата, укриващи данъци, да се 

възползват от различията между националните системи.  

ЕС препоръчва страните да изготвят „черен списък“ на местата, които действат 

като данъчни убежища. Това ще бъде силен сигнал и може да бъде последвано от 

промяна на сега действащи данъчни споразумения. Това на свой ред ще възпре 

инвеститорите. 

За да попречат на компаниите да укриват данъци, страните от ЕС трябва първо да 

подсилят съществуващите спогодби за двойно данъчно облагане, благодарение на които 

компаниите, работещи в повече от една страна, не трябва да плащат данъци във всички 

тях. Пропуските в законодателството позволяват на някои компании да злоупотребяват с 

тези спогодби и изобщо да не плащат данъци. 

Тази форма на укриване на данъци, наричана още „агресивно данъчно планиране“, 

се използва все по-често, затова в плана за действие се препоръчват начини за справяне 

със законовите процедури, правещи това възможно. 

Ако страните се опитат да решат проблема самостоятелно, има риск компаниите 

просто да се преместят другаде. Необходим е отговор на равнище ЕС, за да се премахнат 

пропуските в законодателството и да се гарантира, че никоя страна не понася финансови 

загуби заради това, че взема мерки за решаване на този проблем.  

Европейската комисия ще контролира изпълнението на тези препоръки и ще 

оказва натиск върху страните, чийто напредък е бавен. 

Предстои планът да бъде одобрен от Европейския парламент и финансовите 

министри на страните от ЕС. 

Междувременно Комисията ще работи също по предложения за допълнителни 

инициативи за борба с укриването на данъци, включително: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_bg.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_bg.pdf
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Кодекс на данъкоплатеца 

Данъчен идентификационен номер на ЕС 

Преглед на разпоредбите срещу злоупотреби в законодателството на ЕС 

Насоки за проследяване на паричните потоци. 

Действия на ЕС срещу данъчните измами и укриването на данъци  

 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

 

Връчване на наградата "Сахаров": ЕП стои на страната 

на репресираните 

 
Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта бе връчена на 12 

декември 2012 г. от председателя на ЕП Мартин Шулц на 

представители на отличените ирански активисти г-жа Насрин 

Сотудех и г-н Джафар Панахи. "Иранският режим трябва да 

знае, че Парламентът стои твърдо на страната на репресираните", заяви г-н Шулц по 

време на тържествената церемония.  

"Ситуацията в Иран е критична. В основата на проблемите, които причиняват страдания 

на този горд народ, е един фанатичен режим. Всеки ден хората там попадат в затвора за 

това, че изказват мнението си", заяви г-н Шулц и изрази подкрепата на Парламента за 

тези, които са подложени на гонения. 

Г-жа Сотудех, адвокатка, защитавала граждански активисти, се намира в ирански затвор, 

а г-н Панахи, филмов режисьор, е осъден да излежава присъда. Двамата изпратиха свои 

представители на церемонията в Страсбург: г-жа Ширин Ебади (носителка на Нобелова 

награда за мир), г-н Карим Лахиджи (основател на Иранската асоциация на юристите и на 

Лигата за защита на правата на човека в Иран), г-ца Солмаз Панахи (дъщеря на Джафар 

Панахи), г-н Коста Гаврас (режисьор, председател на френския държавен киноархив 

Cinémathèque Française), г-н Серж Тубиана (генерален директор на Cinémathèque 

Française). 

 
Наградата "Сахаров": една възможност борците за човешки права да бъдат чути 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20121207STO04373/html/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода ноември – декември 2012 г. 

 
 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

ин витро диагностичните медицински изделия - COM(2012) 541 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и работни места 

- COM(2012) 537 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението 

между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за 

краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз 

- COM(2012) 560 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 

транспонирането на Директива 2009/81/ЕО относно обществените поръчки в областта на 

отбраната и сигурността - COM(2012) 565 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

ин витро диагностичните медицински изделия - COM(2012) 541 Досие на документа 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА предшестващ предложението за изменение на 

Финансовия регламент чрез въвеждане на нов дял относно финансирането на европейски 

политически партии - COM(2012) 500 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПОДХОДЪТ 

НА ЕС КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ КРИЗИ: УРОЦИТЕ ОТ ПРОДОВОЛСТВЕНИТЕ КРИЗИ - 

COM(2012) 586 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Втори преглед на нормативната 

уредба относно наноматериалите - COM(2012) 572 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно употребата на млечна киселина за 

намаляване на повърхностното микробиологично замърсяване на кланични трупове на 

животни от рода на едрия рогат добитък - COM(2012) 578 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

широкообхватните оценки на риска и безопасността (стрес тестове) на атомните 

електроцентрали в Европейския съюз и свързаните с тях дейности - COM(2012) 571 Досие 

на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА 

ПАЛАТА - КОНСОЛИДИРАНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — 2011 

ФИНАНСОВА ГОДИНА - COM(2012) 436 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ГОДИШЕН 

ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 

ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО 

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ - COM(2012) 412 Досие на документа 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз относно изменението [измененията], 

внесено[и] от Европейския парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението 

за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на единно 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19470/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19468/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19474/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19491/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19470/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19494/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19495/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19496/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19519/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19523/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19534/
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европейско железопътно пространство (преработен текст) - COM(2012) 426 Досие на 

документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад 

относно Инструмента за стабилност за 2011 г. - COM(2012) 405 Досие на документа 

 

Бюджет  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 

последващите действия по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета за финансовата 2010 година (резюме) - COM(2012) 585 Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Акт за единния пазар II - Заедно за нов растеж - COM(2012) 573 Досие на документа 

Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране 

на пазара - (представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС) - COM(2012) 

420 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони 

Изменение на предложение - COM(2011) 626 final/3 на Комисията за РЕГЛАМЕНТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща организация на 

пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) - COM(2012) 535 Досие 

на документа 

Изменение на предложение на Комисията - COM(2011) 627 final/3 за РЕГЛАМЕНТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) - COM(2012) 553 Досие на документа 

 

Околна среда 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, 

произтичащи от тяхното използване в ЕС - COM(2012) 576 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост  

ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за решение на Съвета относно сключването на 

Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална система за 

спътникова навигация (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от 

една страна, и Украйна, от друга страна - COM(2012) 569 Досие на документа 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19535/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19535/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19532/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19528/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19536/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19420/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19420/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19421/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19531/
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L 337 

Година 55 

11 декември2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2012/763/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно подписването от името на 

Европейския съюз на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския 

съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член 

XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с 

изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса 

на присъединяването им към Европейския съюз. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1169/2012 на Съвета от 10 декември 2012 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, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 542/2012. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1170/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1171/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1172/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1173/2012 на Комисията от 4 декември 2012 

година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Queso Camerano (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1174/2012 на Комисията от 5 декември 2012 

година за одобрение на минимална промяна в спецификацията на название, вписано в 

регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 

указания [Abbacchio Romano (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1175/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Sale Marino di Trapani (ЗГУ). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1176/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Μανταρίνι Χίου (Mandarini Chiou) (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1177/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Scottish Wild Salmon (ЗГУ)]. 

Регламент (ЕС) № 1178/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за забрана 

на риболова на сайда в зони IIIa и IV, както и във водите на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и 

подучастъци 22—32 от страна на съдове под флага на Швеция. 
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Регламент (ЕС) № 1179/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за 

установяване на критерии, определящи кога стъклени трошки престават да бъдат отпадък 

по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1180/2012 на Комисията от 10 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за 

прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс 

на Общността. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1181/2012 на Комисията от 10 декември 2012 

година за разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на 

вино, произведено от грозде, набрано през 2012 година в някои лозарски зони. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1182/2012 на Комисията от 10 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/764/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно искането на Ирландия да 

участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани със 

създаването на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 

информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. 

Решение 2012/765/ОВППС на Съвета от 10 декември 2012 година за 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 и за отмяна на Решение 2012/333/ОВППС. 

 

2012/766/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на 

част А от приложение XI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка с 

национални лаборатории, оправомощени да работят с жив вирус на шап (нотифицирано 

под номер C(2012) 8900). 

 

2012/767/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2012 година за определяне на 

референтна лаборатория на ЕС за болестта шап и за отмяна на Решение 2006/393/ЕО 

(нотифицирано под номер C(2012) 8901). 

 

L 338 

Година 55 

12 декември2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Решение 2012/768/ОВППС на Съвета от 9 март 2012 година за подписване и 

сключване на Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска република 

Македония за създаване на рамка за участието на бившата югославска република 

Македония в операциите на Европейския съюз за управление на кризи. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1183/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 година за 

изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите 

от пластмаси, предназначени за контакт с храни. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1184/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 

вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 

географски указания (Cecina de León (ЗГУ). 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1185/2012 на Комисията от 11 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни 

правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на 

защитените наименования за произход и защитените географски указания, 

традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-

винарски продукти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1186/2012 на Комисията от 11 декември 2012 

година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията фоксим. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1187/2012 на Комисията от 11 декември 2012 

година за изменение за 184-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) № 1188/2012 на Комисията от 11 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/769/ЕС 

Решение за изпълнение на Съвета от 4 декември 2012 година за изменение на 

Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка 

за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка 

върху добавената стойност. 

 

2012/770/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2012 година за 

потвърждение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични 

емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 

2011 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

2012/771/ЕС 

Препоръка на Комисията от 6 декември 2012 година относно мерките за 

насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в 

областта на данъчното облагане. 

 

2012/772/ЕС 

Препоръка на Комисията от 6 декември 2012 година относно агресивното данъчно 

планиране. 

 

L 339 

Година 55 

12 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1158/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от 

дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. 
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L 340 

Година 55 

13 декември2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2012/773/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, 

създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските 

общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга 

страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите 

за социална сигурност. 

 

2012/774/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, 

създаден със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските 

общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга 

страна, по отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите 

за социална сигурност. 

 

2012/775/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

взета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден 

със Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската общност и 

нейните държави-членки, от една страна, и Република Сан Марино, от друга страна, по 

отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за 

социална сигурност. 

 

2012/776/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден със 

Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, по 

отношение на приемането на разпоредби относно координацията на системите за 

социална сигурност. 

 

2012/777/ЕС 

Решение на Съвета от 10 декември 2012 година относно подписването, от името на 

Европейския съюз, на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество 

между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република 

Армения, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и 

Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на 

Съюза. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1189/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за забрана 

на риболова на херинга във води на ЕС, норвежки и международни води от зони I и II от 

страна на плавателни съдове под флага на Германия. 

Регламент (ЕС) № 1190/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година относно 

целта на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в 

стадата от пуйки, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и 

на Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2012 на Комисията от 12 декември 2012 

година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 
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фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията натриев салицилат. 

Регламент (ЕС) № 1192/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за 

прекратяване на регистрационния режим по отношение на вноса на газови джобни 

механични запалки за еднократна употреба, изпратени от Виетнам, независимо дали са 

декларирани с произход от Виетнам или не, наложен с Регламент (ЕС) № 548/2012. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1193/2012 на Комисията от 12 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

L 341 

Година 55 

13 декември2012 г. 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 153/2012 от 28 септември 2012 г. за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II 

(Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за 

ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 154/2012 от 28 септември 2012 г. за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението 

за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 155/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към 

Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 156/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 157/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 158/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 159/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 160/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 161/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 162/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 163/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 164/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 



Седмичен бюлетин Брой 25 
17 декември 2012г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
23 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 165/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 166/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 167/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 168/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 169/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 170/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 171/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 172/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 173/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 174/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 175/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 176/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 177/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 178/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 179/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 180/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 181/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 182/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 183/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 184/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 185/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 186/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 187/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 
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Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 188/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 189/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 190/2012 от 28 септември 2012 година 

за изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред 

търговията с вино) към Споразумението за ЕИП. 

 

L 342 

Година 55 

14 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за 

прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и 

съответното оборудване. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1195/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от 

Trichoderma koningii (MUCL 39203), за пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод 

(притежател на разрешителното: Lyven). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1196/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 9/2010 по отношение на минималното 

съдържание на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei 

(ATCC PTA 5588), като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на 

разрешителното Danisco Animal Nutrition). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1197/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на 

удължаването на срока на одобренията на активните вещества ацетамиприд, алфа-

циперметрин, Ampelomyces quisqualis, щам: АQ 10, беналаксил, бифеназат, бромоксинил, 

хлорпрофам, десмедифам, етоксазол, Gliocladium catenulatum, щам: J1446, 

имазосулфурон, ламинарин, мепанипирим, метоксифенозид, милбемектин, фенмедифам, 

Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, квиноксифен, S-метолахлор, тепралоксидим, 

тиаклоприд, тирам и цирам. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1198/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1199/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за определяне на възстановяванията при износ на яйца. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1200/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните 

цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1201/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни 

мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1202/2012 на Комисията от 13 декември 2012 

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 

2012/778/ЕС 
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Решение на Съвета от 4 декември 2012 година за отмяна на Решение 2009/587/ЕО 

относно наличието на прекомерен дефицит в Малта. 

 

2012/779/ЕС 

Решение на Съвета от 11 декември 2012 година за назначаване на член и 

заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите. 

 

2012/780/ЕС 

Решение на Комисията от 5 декември 2012 година за правата на достъп до 

централния европейски регистър на препоръки за безопасност и отговорите на тях, 

създаден по силата на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на 

произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 

94/56/ЕО. 

 

L 343 

Година 55 

14 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 

2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. 

Регламент (ЕС) № 1152/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 

2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването 

и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта 

на рибарството. 

 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 

година за създаване на единно европейско железопътно пространство. 

Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 

година за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение 

на морските лица. 

 

L 344 

Година 55 

14 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1168/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита 

срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност. 

 

L 345 

Година 55 

15 декември2012 г. 

РЕШЕНИЯ 

2012/757/ЕС 

Решение на Комисията от 14 ноември 2012 година относно техническата 

спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация 

и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за 

изменение на Решение 2007/756/ЕО (нотифицирано под номер C(2012) 8075). 
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L 346 

Година 55 

15 декември2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2012/734/ЕС 

Решение на Съвета от 25 юни 2012 година за подписване от името на Съюза на 

Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от 

една страна, и Централна Америка, от друга страна, и за временно прилагане на част IV 

от него, която се отнася до въпросите на търговията. 

 

L 347 

Година 55 

15 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1204/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година за одобрение на изменения в спецификацията на наименование, вписано в 

Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 

указания [Castelmagno (ЗНП)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 802/2010 по отношение на показателите на 

дружеството. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от 

Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за домашни птици за угояване, 

отбити прасенца и свине за угояване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1332/2004 и 

(ЕО) № 2036/2005 (притежател на разрешителното е DSM Nutritional Products). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1208/2012 на Комисията от 14 декември 2012 

година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 

декември 2012 година. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/782/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2012 година за определяне 

на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани 

съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно 

вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 

г.(нотифицирано под номер C(2012) 8899). 

 

2012/783/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година относно 

признаването на Хашемитското кралство Йордания съгласно Директива 2008/106/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и 

освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 9253). 

 

2012/784/ЕС 

Решение на Комисията от 13 декември 2012 година относно нотифицираните от 

Австрия национални разпоредби по отношение на някои промишлени парникови газове 

(нотифицирано под номер C(2012) 9256). 
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2012/785/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за одобряване 

на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и 

зоонози за 2012 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2011/807/ЕС по отношение 

на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение 

(нотифицирано под номер C(2012) 9264). 

 

2012/786/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на 

Решение 2010/221/ЕС по отношение на националните мерки за предотвратяване на 

въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия и 

Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2012) 9295). 

 

 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 
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The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 
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Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 
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Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 
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Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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