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Тема на седмицата

Председателят на Европейският парламент 
Йежи Бузек бе на официално посещение в 
България на 3 март 2010Г.

“Европейският  парламент  и  националните 
парламенти  на  страните-членки  на  ЕС  имаме  обща 
отговорност за бъдещето на европейските граждани и 
за бъдещето на Евросъюза”-това заяви председателят 
на Европейския парламент Йежи Бузек по време на 
официалното  си  посещение  в  България  на  3  март 
2010 г. 

По покана на председателя на  Народното  събрание  Цецка Цачева той направи 
първа визита у нас в качеството си на председател на Европарламента.

Цецка Цачева посрещна госта на официалния вход на Народното събрание. След 
това в зала „Запад” на парламента се състоя среща на Йежи Бузек с председателския 
съвет  на  41-то  Народно  събрание,  в  която  участваха  заместник-председателите  на 
парламента, ръководствата на парламентарните групи и председатели на парламентарни 
комисии.  Преди  срещата  председателят  на  Народното  събрание  закичи  Йежи Бузек с 
мартеница и му обясни символиката на този български обичай.

На  разговора  Цецка  Цачева  запозна  председателя  на  ЕП  с  приоритетите  в 
досегашната работа на 41-то Народно събрание. Сред тях тя открои гарантирането на 
сигурността  на  българските  граждани,  борбата  с  корупцията  и  организираната 
престъпност,  преодоляване  на  неблагоприятните  последици  от  икономическата  криза, 
продължаване  на  хармонизацията  на  българското  законодателство  с  европейското. 
Председателят  на  Европейския  парламент  отбеляза,  че  за  него  е  чест  да  направи 
визитата  си  именно  в  деня  на  националния  празник  на  България.  Той  подчерта 
необходимостта от продължаване на активния диалог между Европарламента и Народното 
събрание,  защото  тясното  сътрудничество  между  двете  институции  е  в  интерес  на 
гражданите на България и на целия Европейски съюз. Йежи Бузек изрази надежда, че 
скоро България ще се присъедини към Шенгенското пространство и отбеляза, че вероятно 
ще е първата държава, която ще влезе в еврозоната след кризата.

В края на срещата председателят на Европейския парламент се разписа в книгата 
за официални гости на Народното събрание. Председателят на парламента Цецка Цачева 
му  подари  реплика  на  парламентарния  звънец  като  символ  на  българския 
парламентаризъм и държавност. След това двамата направиха изявление за медиите.
Цецка Цачева благодари на председателя на Европарламента за визитата му в България 
точно в деня на националния ни празник. Тя изрази задоволството си от това, че по-
малко от два месеца след срещата им в Брюксел, двамата отново имат възможност да 
дискутират теми, свързани с ролята на националните парламенти след влизането в сила 
на Лисабонския договор.

Йежи Бузек заяви, че идва от Брюксел с послание за солидарност, тъй като именно 
чрез солидарността могат да бъдат преодоляни трудностите, свързани с кризата, да бъдат 
създадени колкото е възможно повече работни места за европейските граждани, да бъде 
подобрено тяхното положение и отговорено на техните очаквания.

Друг важен въпрос,  който не бива да забравяме,  е сигурността на енергийните 
доставки, каза председателят на Европарламента. Той подчерта, че това е проблем, който 
изключително много  вълнува  гражданите  на  ЕС.  Може би  не  всички  познават  или се 
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интересуват  от  процедурните тънкости на  това как една или друга  институция на ЕС 
работи, но хората много добре разбират и чувстват когато спира парното и тока, отбеляза 
Бузек. Затова идвам със съвсем ясното послание от ЕС, че ние заедно ще се погрижим 
това да не се случва, допълни той.

Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек изнесе публична лекция в 
аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на тема „Европа и свободата”. 
Свободата е в основата на нашата ценностна система, но тя има своите предели – главно 
свободата  на  другите,  отбеляза  той.  Когато  се  борим  за  свободата,  се  борим  за 
достойнството на хората, заяви Бузек. Той отбеляза значението на солидарността между 
европейските граждани и държави.

Йежи Бузек запозна студентите с идеята си за  европейска енергийна общност, 
която ще гарантира на европейските граждани енергийна сигурност. За да бъде ЕС по-
конкурентноспособен, енергийните доставки требва да бъдат на по-ниски цени, посочи 
той  и  добави,  че  за  да  бъде  Европа  по-конкурентоспособна,  трябва  да  бъде  и  "по-
иновативна".

Бузек поздрави аудиторията с  националния празник и подчерта,  че борбата  за 
свободата  и  за  човешките  права  във  всяка  страна  е  свързана  с  парламентарната 
институция, тъй като тя е пряко избрана от гражданите.

Председателят  на  Европейския  парламент  се  срещна  с  министър-председателя 
Бойко Борисов и с президента Георги Първанов.

Йежи Бузек  беше  и  официален гост  на  тържествената  заря-проверка  по  повод 
националния празник на България – 3 март.

Jerzy Buzek в София: носим обща отговорност за общото ни европейско бъдеще

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Виж Тема на седмицата.
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Годишна работна програма

 
Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на 

решения на Европейския съюз се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, 
ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури 
основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за 
държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз (ЕС).

На свои заседания, проведени на 04.03.2010 г. Комисията по бюджет и финанси и 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъдиха и подкрепиха Годишната 
програма  за  участието  на  Република  България  в  процеса  на  вземане  на  решения  на 
Европейския съюз (2010 г.), № 002-00-7, внесена от Министерски съвет на 05.02.2010 г.

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Сряда, 03.03.2010г.

Завършване на образованието и намиране на работа

Нивото на безработица сред младите хора, завършили 
току-що  образованието  си,  достига  безпрецедентни  нива, 
отчасти  заради  икономическата  криза.  Проблемът  в 
качеството на образованието ли е или частният сектор има 
прекалено големи очаквания?

Този и други подобни проблеми бяха обсъдени в ЕП на 
23  февруари 2010г.  Според  унгарския  депутат  Pál  Schmitt,  който  изготвя  доклад  за 
модернизацията на университетското образование, "ние сме свидетели на най-голямата 
криза  от  Втората  световна  война  с  безработица  50%,  а  в  някой  страни  -  80%,  на 
младежи, завършващи образованието си. За повече информация натиснете ТУК.

ЕП гласува  за  прекратяване  на  обмена  на  данни  по 
споразумението SWIFT

Министрите  на  външните  работи  от  ЕС  официално 
прекратиха временното споразумение относно трансфера на 
банкова информация от ЕС към САЩ чрез мрежата SWIFT, 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

4

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/038-69677-060-03-10-906-20100226STO69649-2010-01-03-2010/default_bg.htm
http://parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&Type=cmSit&SType=show&gid=229&id=4342
http://parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=225


Седмичен бюлетин Брой 9
8 март 2010г.

след  като  на  11  февруари 2010г. Парламентът  отхвърли  противоречивото  междинно 
споразумение.  Според  членовете  на  ЕП  споразумението  не  предоставяше  достатъчно 
гаранции  относно  основните  права  и  защитата  на  данните  на  гражданите  на  ЕС. За 
повече информация натиснете ТУК.

Edite  Estrela:  „Майчинството  е  услуга  в  полза  на 
обществото“

Комисията по правата на жените иска да удължи платения 
отпуск по майчинство до 20 седмици и да въведе платен отпуск по 
бащинство от най-малко две седмици. Докладът на Edite Estrela, 
приет на 23 февруари 2010Г., има за цел да създаде необходимите 

условия,  за  да  не  бъдат  принудени  жените  да  избират  между  професионалното 
удовлетворение и майчинството. Докладът предстои да бъде подложен на гласуване по 
време на брюкселската сесия през март 2010Г. За повече информация натиснете ТУК.

 Четвъртък, 04.03.2010г.

Разпределяне на тежестта между страните от ЕС при 
даването на убежище

Един  от  най-важните  въпроси  относно  европейската 
политика за даване на убежище е до каква степен страните от 
ЕС разпределят помежду си  подобни искания.  Според ново 
проучване  на  ЕП  върху  споделянето  на  тежестта  между 
държавите  членки  при  приемането  на  хора,  търсещи 

убежище, разделянето на отговорността е осъществимо и логично от икономическа гледна 
точка. Подчертава се и неравномерното разпределение на свързаните с това разходи, 
като  Малта,  Испания  и  Италия  поемат  по-голямата  част  от  тежестта. За  повече 
информация натиснете ТУК.

 Петък, 05.03.2010г.

Eva-Britt  Svensson  към  жертвите  на  насилие: 
"Напуснете и започнете нов живот"

Като  част  от  кампанията  за  Международния  ден  на 
жената,  тази  година  ЕП  се  съсредоточава  върху 
елиминирането  на  насилието  срещу  жените.  Eva-Britt 
Svensson, председател на Комисията по права на жените и 

равенство между половете, знае много добре как се чувстват жертвите, защото е била 
една от тях. За повече информация натиснете ТУК.
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Как жените да участват  по-активно в европейската 
политика?

Проучванията  показват,  че  жените  са  по-слабо 
представени в ЕП и в европейската политика като цяло. 
Поради това Парламентът се опитва да създаде по-силна 
връзка  с  жените  избиратели,  които  са  по-малко 
заинтересовани  и  с  по-малко  участие  в  политическия 

живот от мъжете. На 2 март  2010Г.  група европейски депутати и експерти анализираха 
връзката  между жените и ЕС,  стигайки до извода,  че по-голямото участие на жени в 
политиката е от съществено значение, особено с оглед на изборите за ЕП през 2014г. За 
повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

За по безопасен живот на гражданите на ЕС

Първата  стратегия  на  ЕС  за  вътрешна  сигурност  бе 
приета от министрите на вътрешните работи на 25 февруари 
2010г. Тя установява европейски модел на сигурност, който 
обединява  дейностите  в  областта  на  правоприлагането, 
съдебното  сътрудничество,  управлението  на  граници  и 

гражданската защита, като надлежно отчита общи европейски ценности като основните 
права. За повече информация натиснете ТУК.

 Зелена светлина за екологичните автомобили

За да преодолее икономическата криза и да се върне към 
растежа,  европейската  промишленост  трябва  да  стане 
по-иновативна  и  екологично  ефективна,  например  чрез 
разработването на електрически автомобили.Във връзка с това на 
заседанието си от 1 март 2010г. Съветът по конкурентоспособност 
обсъди  нов  подход  към  промишлената  политика. За  повече 

информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Съвета
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Новини от Европейската комисия

„Европа  2020“:  Комисията  предлага  нова  икономическа 
стратегия

Комисията изготви 10-годишна стратегия за съживяване на 
европейската икономика, предвиждаща „интелигентен, устойчив 
и  приобщаващ“  растеж,  основан  на  по-добра  координация  на 

националните и европейски политики.
Оповестен непосредствено след най-дългата и най-тежка рецесия в историята на 

ЕС,  дългоочакваният  план  Европа  2020  посочва  предстоящите  огромни 
предизвикателства.  Икономическата  криза  задълбочи  слабостите  на  вече  уязвимата  в 
резултат  на  глобализацията,  изчерпващите  се  ресурси  и  застаряващото  население 
икономика. Според Комисията тези слабости могат да бъдат преодолени, ако Европа е 
готова  да  поеме  по  пътя  към  по-зелен  и  по-иновативен  пазар,  укрепващ социалното 
благоденствие. 

Стратегията  е  насочена  към  насърчаване  на  нисковъглеродни  индустрии, 
инвестиции в разработването на нови продукти, реализиране на пълния потенциал на 
цифровата икономика и модернизиране на образованието и обучението. Предложени са 
пет  измерими цели,  включващи повишаване на нивото на заетост до най-малко 75 % 
спрямо сегашните 69 % и увеличаване на инвестициите в изследователската и развойна 
дейност до 3 % от брутния вътрешен продукт (понастоящем 2 % - значително по-малко, 
отколкото в САЩ и Япония). 

Освен  това  планът  потвърждава  целите  „20/20/20“  на  ЕС  за  изменението  на 
климата,  които  са  сред най-амбициозните  в  света,  и  предлага  цел за  намаляване  на 
бедността с 25 %, което би трябвало да извади от крайна бедност около 20 млн. души. 
По отношение на образованието Комисията предлага да се положат усилия за намаляване 
на нивото на преждевременно напускане на училище под 10 % спрямо сегашните 15 % и 
да се увеличи броят на хората в ранна 30-годишна възраст с университетско образование 
(от 31 % на 40 %). 

В плана се предлага правителствата да се споразумеят за национални цели, които 
отчитат  положението в отделните държави и същевременно допринасят  за цялостното 
постигане на целите на ЕС. Комисията ще следи напредъка и ще отправя предупреждения 
в случаите на „неадекватни действия“. 

ЕС вече следи обществените финанси с цел да предотврати неравновесията, които 
биха навредили на еврозоната.  В новия план ще бъдат включени и други области на 
наблюдение, които могат да бъдат в ущърб на конкурентоспособността на ЕС като цяло. 

Стратегията  определя  седем  водещи  инициативи  за  насърчаване  на  растежа  и 
заетостта,  които  Съюзът  трябва  да  поеме.  Те  включват  програми  за  подобряване  на 
условията и достъпа до финансиране за изследователска и развойна дейност, ускоряване 
на разпространението на високоскоростен интернет и увеличаване на потреблението на 
възобновяема енергия. 

Очаква  се  ръководителите  на  правителствата  да  обсъдят  цялостния  подход  на 
среща по-късно този месец. Подробностите, включително и националните цели, ще са 
предмет на среща на върха по-късно през юни 2010г.

Европа 2020   
Икономическото възстановяване все още е съпроводено от несигурност

Народно събрание
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Най-големият  пакет  средства  за  енергетиката  в 
историята на ЕС

43  проекта  в  областта  на  природния  газ  и 
електричеството ще си поделят 2,3 млрд. евро - най-голямата 
сума, отпускана от ЕС за енергийна инфраструктура.

31  от  проектите  са  свързани  с  газопроводи, 
включително проектът „Набуко“ за изграждане на газопровод 

от района на Каспийско море до Австрия през Турция и проектът Galsi за строителство на 
газопровод от Алжир до Италия през Сардиния. 12 други проекта включват подобряване 
на връзките между електрическите мрежи, свързващи периферни страни като Ирландия, 
Малта, Литва, Латвия и Естония с по-широката енергийна мрежа на ЕС. 

Пакетът  използва  последните  останали  средства  от  3,98  млрд.  евро,  които  ЕС 
задели по време на рецесията, за да подкрепи растежа. Очаква се проектите да създадат 
работни места и да помогнат на малките предприятия - по-специално от секторите на 
строителството и услугите - да преживеят трудните времена. Участието на ЕС в поемането 
на първоначалните разходи може да привлече до 22 млрд. евро частни инвестиции. 

Според новия комисар по енергетика Гюнтер Йотингер проектите ще доведат до 
диверсифициране  на  вноса  на  газ  и  до  подобряване  на  снабдяването  на  Европа  с 
енергия. 

„Никога  преди  Комисията  не  е  одобрявала  толкова  голяма  сума  за  енергийни 
проекти“,  заяви  той,  добавяйки,  че  финансирането  ще  поддържа  инвестициите  в 
енергетиката в трудни времена. 

„Целите  на  Европа  в  областта  на  енергетиката  и  климата  изискват  големи  и 
рискови  инфраструктурни  инвестиции,  чийто  период  на  изплащане  ще  бъде  дълъг. 
Проблемът е, че в днешните икономически условия има риск подобни проекти да бъдат 
отложени“. 

Първата група безвъзмездни средства бе оповестена през декември 2009г. Тя бе 
на стойност 1,5 млрд. евро и с нея бяха финансирани 9 вятърни парка в открито море и 6 
проекта за „погребване“ на променящия климата въглерод. 

Над 50 % от енергията в ЕС идва от страни извън него. Източник на голяма част от 
енергийните  доставки  е  Русия,  чиито  спорове  с  Украйна  и  други  транзитни  страни 
доведоха до нарушаване на снабдяването през последните години.

Енергийна политика за Европа           

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент (8-11 март 2010 
г., Страсбург)

Народно събрание
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 01.03-05.03.2010 г.

Енергетика
⇒ ДОКЛАД  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  относно 

изискванията  за  устойчивост  при  използването  на  източниците  на  твърда  и 
газообразна биомаса в електроенергетиката и системите за топлинна и хладилна 
енергия - COM(2010)11 Досие на документа

Околна среда
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА относно  опазването  на  горите  и  информацията  за  горите  в  ЕС: 

подготвяне  на  горите  за  изменението  на  климата  -  COM(2010)66 Досие  на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-
членки на Европейския съюз (Frontex) - COM(2010)61 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Становище  на  Комисията  относно  кандидатурата  на  Исландия  за  членство  в 
Европейския съюз - COM(2010)62 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ ГОДИШЕН  ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА 

относно усилията на държавите-членки през 2008 г. с оглед постигане на устойчив 
баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - COM(2010)60 
Досие на документа

Статистика
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

придобития опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на 
товари по вътрешни водни пътища - COM(2010)64 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

2.03.2010 г. L 51
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 168/2010 на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху 
икономическите и финансовите отношения с Ирак.

 Регламент (ЕС) № 169/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕИО)  №  2454/93  за  определяне  на  разпоредби  за  прилагане  на 
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Регламент  (ЕИО)  № 2913/92  на  Съвета  за  създаване  на  Митнически  кодекс на 
Общността.

 Регламент (ЕС) № 170/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1249/96  относно  правилата  за  прилагане  (мита  за  внос  в 
сектора за зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета.

 Регламент (ЕС) № 171/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания Mela di Valtellina (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 172/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Prekmurska 
gibanica (ХТСХ).

 Регламент  (ЕС)  №  173/2010  на  Комисията  от  25  февруари  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни 
мерки по отношение на Зимбабве. 

 Регламент (ЕС) № 174/2010 на Комисията от 1 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/126/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща 

позиция 2009/138/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия. 
 Решение 2010/127/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година относно ограничителни 

мерки срещу Еритрея.
 Решение 2010/128/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща 

позиция 2003/495/ОВППС относно Ирак.
 Решение 2010/129/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 година за изменение на Обща 

позиция  2008/109/ОВППС  относно  ограничителните  мерки,  наложени  срещу 
Либерия 2010/130/ЕС.

 Решение на Комисията от 1 март 2010 година за предоставяне на дерогация във 
връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета относно статистиката за растителните култури по отношение на Белгия, 
България,  Чешката  република,  Германия,  Полша,  Португалия  и  Швеция 
(нотифицирано под номер C(2010) 1057. 

3.03.2010 г. L 52
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 175/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за прилагане на 
Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на мерките за борба с повишената 
смъртност  при стридите от  вида  Crassostrea gigas  във връзка с откриването на 
Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar). 

 Регламент (ЕС) № 176/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на 
приложение Г към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на центровете за 
събиране  и  съхранение  на  сперма,  екипите  за  събиране  и  производство  на 
ембриони и условията за животните донори от рода на конете, овцете и козите и за 
обработката на сперма, яйцеклетки и ембриони от тези видове. 

 Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 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 (ЕС) № 178/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на фъстъци, други маслодайни семена, 
черупкови плодове, кайсиеви ядки, сладник и растително масло. 

Народно събрание
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 Регламент (ЕС) № 179/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  180/2010  на  Комисията  от  2  март  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент  (ЕС)  №  181/2010  на  Комисията  от  2  март  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни 2010 година до 
31 август 2010 година.

РЕШЕНИЯ
 Решение  2010/131/ЕС  на Съвета  от  25 февруари  2010 година за  създаване  на 

постоянен  комитет  за  оперативно  сътрудничество  в  областта  на  вътрешната 
сигурност. 

 Решение 2010/132/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година относно признаване по 
принцип на пълнотата на документацията, представена за подробно разглеждане, 
с  оглед на  евентуалното  включване  на  Trichoderma asperellum  (щам T34)  и  на 
изопиразам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано 
под номер C(2010) 1099. 

 
ПРЕПОРЪКИ 

 Препоръка 2010/133/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за предотвратяване и 
намаляване  на  наличието  на  етилкарбамат  в  спиртни  напитки  от  костилкови 
плодове и в спиртни напитки от джибри от костилкови плодове и за следене на 
съдържанието на етилкарбамат в тези напитки. 

4.03.2010 г. L 53
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 182/2010 на Комисията от 3 март 2010 година за вписване на 
название  в  регистъра  на  храните  с  традиционно  специфичен  характер 
(Belokranjska pogača (ХТСХ).

 Регламент (ЕС) № 183/2010 на Комисията от 3 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  184/2010  на  Комисията  от  3  март  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2010/14/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2010  година  за  изменение  на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хептамалоксилоглукан като 
активно вещество.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/134/ЕС на  Комисията  от  1  март  2010  година  за  изменение  на 

Решение 2006/473/ЕО по отношение на признаването на континентална Австралия 
за незасегната от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове) 
(нотифицирано под номер C(2010) 1063).

 Решение 2010/135/ЕС на Комисията от 2 март 2010 година за пускането на пазара, 
в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 
продукта  картофи  (Solanum  tuberosum  L.  линия  EH92-527-1),  генетично 
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модифицирани  за  повишено  съдържание  на  компонента  на  скорбялата 
амилопектин (нотифицирано под номер C(2010) 1193.

 Решение  2010/136/ЕС на Комисията  от  2  март 2010 година за  разрешаване  на 
пускането на пазара на фураж, произведен от генетично модифицирания картоф 
EH92-527-1 (BPS-25271-9), и случайното или технически неизбежното наличие на 
картофа в хранителни и фуражни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 
на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1196). 

4.03.2010 г. L 54
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  №  163/2010  на  Комисията  от  9  февруари  2010  година  за 
установяване на предвидения в Регламент  (ЕИО)  № 3924/91  на Съвета  „Продком 
списък“ на промишлените продукти за 2009 г. 

5.03.2010 г. L 55
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 година за установяване 
на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във 
въздухоплаването. 

 Регламент (ЕС) № 186/2010 на Комисията от 4 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 187/2010 на Комисията от 4 март 2010 година за непредоставяне 
на  възстановяване  при  износ  за  масло  в  рамките  на  постоянната  тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 188/2010 на Комисията от 4 март 2010 година по силата на 
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/138/ЕС на Комисията от 24 февруари 2010 година за изменение на 

нейния процедурен правилник.
 Решение 2010/139/ЕС на Комисията  от  2  март 2010 година за  разрешаване  на 

пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 
генетично модифицирана царевица MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-
ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1197.

 Решение  2010/140/ЕС на Комисията  от  2  март 2010 година за  разрешаване  на 
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 
генетично модифицирана царевица MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-
6) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1198).

 Решение  2010/141/ЕС на Комисията  от  2  март 2010 година за  разрешаване  на 
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 
генетично модифицирана царевица MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) 
съгласно  Регламент  (ЕО)  № 1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1203.

6.03.2010 г. L 56
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 189/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 
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 Регламент  (ЕС)  №  190/2010  на  Комисията  от  5  март  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

 Регламент (ЕС) № 191/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за определяне на 
вносните мита, приложими за някои видове олющен ориз от 6 март 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 192/2010 на Комисията от 5 март 2010 година за определяне на 
вносните мита, приложими за полубланширан или бланширан ориз от 6 март 2010 
година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/142/ЕС на Комисията от 3 март 2010 година за освобождаване на 

някои  услуги  от  сектора  на  пощенските  услуги  в  Австрия  от  прилагането  на 
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под 
номер C(2010) 1120. 

 Решение 2010/143/ЕС  на Комисията  от  5  март  2010 година относно  финансово 
участие на Съюза за спешните мерки за борба с везикулозната болест по свинете в 
Италия през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2010) 1192).

 Информация относно декларациите на Република Кипър и Румъния за приемане от 
тяхна  страна  на  компетентността  на  Съда  на  Европейския  съюз  да  дава 
преюдициални  заключения  по  отношение  на  актовете,  посочени  в  член  35  от 
Договора за Европейския съюз. 

 Решение 2010/144/ЕО на Съвета от 30 март 2009 година за подписване и временно 
прилагане на Споразумение между Европейската общност и Западноафриканския 
икономически  и  валутен  съюз  относно  някои  аспекти  на  въздухоплавателните 
услуги. 

6.03.2010 г. L 57
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  № 164/2010  на  Комисията  от  25  януари  2010  година  относно 
техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното 
корабоплаване,  посочени  в  член  5  от  Директива  2005/44/EО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  относно  хармонизираните  речни информационни услуги 
(RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. февруари 2010г.

121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET
REUNIONS CONNEXES
EC 1548

Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549
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Годишно издание на Eurostat за 2009 година
Eurostat regional yearbook – 2009
EC 1550

Издание за бизнеса в Европа за 2009 година
European Business
EC 1551

Издание за бъдещи умения в Европа в развитието на професионалното обучение
Future skill needs in Europe: medium-term forecast
EC 1552

Издание за синхрона между уменията и робжтните места за последните 15 години в ЕС
Eures: Matching jobs and skills in Europe for 15 years
EC 1553

Статистическо издание на Eurostat за науката, технологията и иновацията в Европа
Science, technology and innovation in Europe
EC 1554

Издание относно индустриалната структура в ЕС за 2009 година
EU industrial structure – 2009
EC 1555

Издание за премахването на радиоактивните отпадъци
Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
EC 1556

Издание относно обучението, образованието и културата на младите хора в ЕС
EU YOUTH REPORT
EC 1557

Заетостта В Европа за 2009 година
Employment in Europe – 2009
EC 1558

Издание относно възстановяването от кризата в работните места за 2009 година
Recovering from the crisis
EC 1559

           Народно събрание
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