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Тема на седмицата

  Жозе Мануел Барозу: Няма да има изключване на държави от 
еврозоната

Председателят  на  ЕК Жозе Мануел Барозу заяви в  интервю,  че 
изключването  на  страна  от  еврозоната,  както  предложи  германският 
канцлер Ангела Меркел, ще бъде против правилата в Договора за ЕС, 
съобщава „Еурактив".

Реакцията на Барозу бе породена от изказванията на Меркел за 
направата  на  промяна  в  европейските  правила,  за  да  може  държави, 
които  системно нарушават  икономическите  насоки  на  Съюза  да  бъдат 
изключвани от еврозоната.

„Според  договора  от  Лисабон  никоя  страна  не  може  да  бъде  изключвана  от 
еврозоната", заяви председателят на ЕК. „Може да има някакви бъдещи идеи за това, но 
не е възможно според правилата на договора."

В краткосрочен план, Барозу настоя да се засили наблюдението над страните в 
еврозоната.  „Това именно ще предложим  през  месец април 2010г.:  някои механизми, 
които  ще  гарантират,  че  държава  може  да  спазва  основния  принцип"  за  фискална 
стабилност. 

„Солидарността е двупосочна улица", обясни Барозу. „Когато страна-членка на ЕС 
е членка и на еврозоната, тя има задължения към останалите страни. Не може само да се 
получава подкрепа: трябва да се спазват правилата, които всички са приели." 

Председателят на ЕК отказа да дава мнение за това, какво би могло да се случи, 
ако Гърция се обърне към Международния валутен фонд и  ако не получи финансова 
подкрепа от ЕС.

„Искам да напомня, че Гърция и всички страни-членки на ЕС са членки и на МВФ. 
Всъщност  ЕС  е  най-големият  източник  на  приходи  за  МВФ.  Така,  че  не  е  въпрос  на 
престиж, въпросът е кой е най-добрият начин за реагиране в тази ситуация."

На  въпроса  дали  Германия  е  готова  да  окаже финансова  подкрепа на  Гърция, 
Барозу подчерта, че всички държави-членки са готови да помогнат, но „Атина все още не 
е поискала финансова помощ."

Източник: europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Парламентарна  делегация,  водена  от 
председателя  на  Народното  събрание  Цецка 
Цачева,  бе  на  официално  посещение  в  Руската 
федерация  на  15.03.2010г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 17.03.2010г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия, № 002-01-18, внесен от Министерския съвет 
на  2.03.2010г. Със  законопроекта  се  въвеждат  изискванията  на  Директива 
2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност 
на ядрените инсталации. Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм 
също прие законопроекта на първо четене на 17.03.2010г. Законопроектът бе подкрепен 
на първо четене от Комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазването на 
18.03.2010 г.

На  18  март  2010г.  Комисията  по  правни  въпроси  разгледа  на  свое  редовно 
заседание  закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, №002-01-17, 
внесен  от  Министерския  съвет  на  01  март  2010г.  Със  законопроекта  се  въвежда 
увеличаване на гаранционния капитал, предвиден за застрахователните дружества, с цел 
изпълнение на ангажимента на България, поет към Европейската комисия да извърши 
актуализация на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователните 
дружества  в  рамките  на  2009г.  След  проведеното  обсъждане,  Комисията  по  правни 
въпроси прие на първо четене внесения от  Министерския съвет законопроект.

На  18  март  2010г.  Комисията  по  правни  въпроси  разгледа  на  свое  редовно 
заседание  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  движението  по 
пътищата,  №002-01-15,  внесен  от  Министерския  съвет  на  27  януари  2010  г. 
Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с 
изискванията  на  Директива  2007/46/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  5 
септември 2007г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и 
техните  ремаркета,  както  и  на  системи,  компоненти  и  отделни  технически  възли, 
предназначени  за  такива  превозни  средства,  Директива  2002/24/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  18  март  2002г.  относно  типовото  одобрение  на  дву-  и 
триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета и 
Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. 
относно свидетелства за управление на превозни средства,  се указват  условията,  при 
които водачът има право да управлява моторно превозно средство. След проведеното 
обсъждане,  Комисията  по  правни  въпроси  прие  на  първо  четене  внесения  от 
Министерския съвет законопроект.

ЕВРОПА 2020

Министрите от ЕС спорят за стратегията “Европа 2020”

Преди срещата на европейските лидери във връзка с 
дългосрочния  план  "Европа  2020"  следващата  седмица, 
министрите  на  труда  и  финансите  на  ЕС  изглежда  имат 

разногласия по отношение на стратегиите, които ще бъдат приложени, за да може ЕС да 
излезе от рецесията и огромната безработица да намалее, предава EurActiv. 

В среща с председателя на Европейския съвет, Херман Ван Ромпой, испанският, 
белгийският и унгарският министри на труда, представляващи настоящото и следващите 
ротационни председателства на ЕС, обсъдиха основните различия между социалните и 
финансовите министри в ЕС, както са показани в заключенията на съответните съвети. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Стратегията  "Европа  2020"  трябва  да  включва  както  краткосрочни,  така  и 
дългосрочни мерки, като справянето с безработицата трябва да бъде от първостепенна 
важност, подчертаха тримата министри на труда. 

Испанският министър на труда Селестино Корбачо заяви, че би било погрешно, ако 
Европа свали гарда си и намали стимулите и подкрепата във връзка с икономическата 
криза до края на годината, както реши по-рано тази седмица съветът на министрите на 
финансите и икономиката в ЕС (ЕКОФИН). 

Финансовите  министри  подчертаха  важността  на  това  да  се  съчетае 
сътрудничеството при регулирането на финансовия пазар с "принципи, които поддържат 
координираното изтегляне на краткосрочните мерки в пазарите на труда и на стоките" и 
призоваха за тяхното премахване до края на 2010 година. 

Пропастта в комуникациите между финансовите министри и министрите на труда 
изглежда е свързана с различните подходи към икономическия растеж. 

Според министрите на труда, една слабост на сегашната версия на "Европа 2020" 
е,  че  тя  поставя  амбициозна  цел  за  заетост  на  75% от  активното  население,  но  не 
представя  инструменти  за  икономическо  развитие,  като  например  преки  мерки  за 
създаване на работни места. 

Унгарският министър на труда Ласло Херцог обясни, че Европейската стратегия за 
заетост, разработена, за да насърчи и координира съвместни действия за създаване на 
повече и по-добри работни места, не може да бъде сведена само до въпросите за пазара 
на  труда,  разгледани  в  инициативата  "Младежта  в  действие"  в  плана  "Европа  2020", 
както е в момента. 

Министрите  на  труда  явно  се  опитват  да  си  гарантират  по-голяма  роля  в 
архитектурата  на  европейското  управление.  Те  призовават  за  повече  координация  с 
техните колеги в от финансовия и икономически ресор, като предлагат провеждането на 
европейска среща на върха за заетостта, която да се проведе до края на годината или в 
началото на 2011 година. 

"Имаме  23  милиона  безработни.  Имаме  нужда  от  среща на върха,  която  да  се 
занимае с този проблем", каза белгийският министър на труда Жоел Милке. 

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 15.03.2010г. 

Призив към използването на Фонд „Солидарност” за жертвите 
на природни бедствия 

Необходимостта  да  се  мисли  за  залесяване,  използване  на 
земята и управление на водата чрез диги, са само някои от нещата, с 

които  европейските  депутати  искат  правителствата  да  се  заемат,  имайки  предвид 
последните природни бедствия. Наводненията в Мадейра, Португалия и бурята „Синтия” в 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Европа  причиниха  смъртта  на  много  хора.  Природните  бедствия  бяха  обсъдени  в 
четвъртък, 11 март 2010г. За повече информация натиснете ТУК.

 Вторник, 16.03.2010г. 

ЕС без граници и за лицата, притежаващи виза за дългосрочен 
престой

В  момента  аржентинец,  който  работи  за  френска  компания  в 
Испания не може да пътува до Франция за работна среща заради визата 
си  за  дългосрочен  престой.  Това  ще се  промени  на 5  април 2010г., 
когато ЕП подкрепя нови правила, които позволяват на гражданите на 
държави извън ЕС, пребиваващи в ЕС с виза за дългосрочен престой да 
пътуват  до  повечето  държави  на  територията  на  съюза  при  същите 

условия  като  притежателят  на  разрешение  за  пребиваване. За  повече  информация 
натиснете ТУК.

По-добри листовки за лекарствата с рецепта 

На семинар на 5 март 2010г., членовете на ЕП и експерти 
обсъждаха как  да  подобрим  информацията,  съдържаща  се  в 
опаковките на лекарствата с рецепта и как тази информация да 
бъде достъпна в интернет. За повече информация натиснете ТУК.

 Сряда, 17.03.2010г. 

Председателят на "Наша Европа" Tommaso Padoa-
Schioppa за еврото

Един от хората, смятани за създателите на евро валутата 
срещна евродепутатите от Комисията за външна политика на 16 
март 2010г., за  да  разговорят  за  трансатлантическите 
отношения. Tommaso Padoa Schioppa е работил в Европейската 

централна  банка  и  сега  е  председател  на  "Наша  Европа".  За  повече  информация 
натиснете ТУК.

 Четвъртък, 18.03.2010г.

Европейските  депутати  лобират  за  прозрачност  в 
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането 

Опасенията, че мерките за проверката на лаптопи, смарт 
телефони  или  друго  оборудване  могат  да  прераснат  в  ново 

Народно събрание
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споразумение  за  борба  с  фалшифицирането  стоят  зад  неотдавнашните  опити  на 
членовете на ЕП да бъдат максимално информирани. В резолюция, приета на 10 март 
2010г., евродепутатите подкрепиха мерките за защита на интелектуалната собственост и 
поискаха правото на свобода на словото и на личен живот да бъде потвърдено във всяко 
споразумение срещу фалшифицирането. За повече информация натиснете ТУК.

Sirpa  Pietikäinen  относно  КМТЗВ:"Биологичното 
разнообразие е в опасност"

2010 г. е  посветена на  биоразнообразието от  ООН и 
поставя  застрашените  видове  под  светлината  на 
прожекторите.  Sirpa  Pietikäinen  е  начело  на  делегация  от 
евродепутати в Доха (Катар), където екипи на Конвенцията по 

международна търговия със застрашени видове се събират. Членовете на ЕП целят да 
прокарат търговска забрана, за да спасят застрашената риба тон и полярните мечки и да 
сложат край на търговията със слонова кост. За повече информация натиснете ТУК.

 Петък, 19.03.2010г.

Финансова регулация: Как да се справим по-добре с бъдещи 
кризи?

Председателят на Международния валутен фонд призова ЕП и 
министрите на държавите от ЕС да постигнат съгласие колкото се може 
по-бързо  върху намирането на решение на икономическата криза и 
регулирането на трансграничните банки. Dominique Strauss-Kahn каза 
на  среща  с  членовете  на  ЕП  и  министър-председателите,  че  "няма 

регионални  или  национални  решения  за  глобалните  проблеми,  има  само  глобални 
решения". За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Опростени правила относно фактурирането на ДДС

До  момента  правилата  относно  фактурирането  на  данъка 
върху  добавената  стойност  (ДДС)  бяха  толкова  сложни,  че 
възпрепятстваха  използването  на  електронни  фактури  в 
трансграничната  търговия.  За  да  се  даде  възможност  на 

предприятията да спестят разходи и да се облекчи административната тежест, Съветът по 
икономически и финансови въпроси от 16 март 2010г. постигна общо съгласие по текста 
на  директива,  насочена  към  осъвременяване  на  изискванията  по  отношение  на 
фактурирането на ДДС. За повече информация натиснете ТУК.
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 Да спрем загубата на биологично разнообразие

По цял свят биологичното разнообразие — многообразието 
от  екосистеми, растителни и животински видове и гени,  остава 
сериозно застрашено. Ако човечеството не промени начина си на 
действие,  годишната  загуба  на  жизненоважни  екосистемни 
услуги,  които  природата  предоставя  безплатно,  се  очаква  да 
възлезе на 50 милиарда евро, а общите загуби  на благосъстояние 

могат да достигнат 7 % от БВП до 2050г. За да се справи с този проблем, на 15 март 
2010г. Съветът по околна среда набеляза нова приоритетна цел за спиране на загубата 
на биологично разнообразие в ЕС до 2020г. и определи визията си за защита на това 
природно богатство до 2050г. За повече информация натиснете ТУК.

 
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Чили се възстановява след земетресението

Встъпването в длъжност на новия чилийски президент бе 
вълнуващ  момент  за  новия  комисар  на  ЕС  по  хуманитарна 
помощ - не само заради церемонията. 

Кристалина  Георгиева  присъства  на  церемонията  по 
време  на  посещение,  чиято  цел  бе  да  проследи  хода  на 

хуманитарните  операции  на  ЕС  в  южноамериканската  страна,  засегната  от  силното 
земетресение  миналия  месец.  ЕС  осигури  помощ на  стойност  3  млн.  евро  и  изпрати 
експерти, които да координират нейното разпределение. 

Минути преди новият президент Себастиан Пинера да положи клетва в чилийския 
парламент  в  град  Валпарайсо,  ново  силно  земетресение  разтърси  крайбрежието, 
последвано от два други труса в рамките на половин час.  Въпреки това никой не се 
втурна към изходите и президентът поздрави световните лидери все едно нищо не се е 
случило. В своя блог комисарят отдава липсата на паника в увереността във високото 
качество на строителството в тази земетръсна страна. 

Земетресението на 27 февруари 2010г.  с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер бе 
едно от най-силните, регистрирани някога, но броят на жертвите бе сравнително малък - 
около  500  души.  Причина  за  смъртта  на  повечето  от  тях  бе  последвалото  цунами. 
Въпреки, че много сгради пострадаха сериозно, повечето не се срутиха. 

Чили помоли за международна помощ под формата на механични мостове, полеви 
болници, сателитни телефони, системи за пречистване на солена вода, временни жилища 
и полеви кухни. 

Помощта от ЕС се разпределя със съдействието на четири организации - „Telecoms 
Without Borders“ (Телекомуникации без граници), Панамериканската здравна организация 
и испанския и немския клон на Червения кръст. 

ЕС  изпрати  четирима  експерти  по  хуманитарна  помощ  и  шестчленен  екип  по 
гражданска защита в Чили. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Няколко  страни-членки  предоставиха  помощи  самостоятелно  в  допълнение  към 
подкрепата от ЕС. Испания, Германия и Франция изпратиха и експерти в региона. 

Дарените  от  тези  страни  помощи  бяха  координирани  от  центъра  на  ЕС  за 
мониторинг и информация в Брюксел, който работи 24 часа в денонощието. 

Повече за хуманитарната помощ на ЕС 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Предстоят дебати относно Европейската централна банка, Пролетното заседание на 
Европейския съвет, Бюджет 2011.

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Понеделник, 22 март 2010 г. - Вторник, 23 март 2010 г.

Комисия по външни работи - Проект на дневен ред

Комисия по правни въпроси - Проект на дневен ред

Предстоящи събития     в Съвета   

Предстои  среща  на  министрите  на  външните  работи  на 
страните от ЕС в понеделник, 22 март 2010г.,в Брюксел.

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 15.03-19.03.2010г.

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

изменение  на  Регламент  (ЕО,  Евратом)  №  1605/2002  на  Съвета  относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности - 
COM(2010)71 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  за  определяне  на  многогодишната 
финансова рамка за годините 2007—2013 - COM(2010)72 Досие на документа
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Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад 

за  напредъка  в  създаването  на  вътрешен  пазар  за  газ  и  електроенергия  - 
COM(2010)84 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО 

ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА - 
COM(2010)69 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  ОТНОСНО 
ОПЕРАЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2008 Г. 
- COM(2010)74 Досие на документа

Образование и култура
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско 
наследство - {SEC(2010) 197}{SEC(2010) 198} - COM(2010)76 Досие на документа

Околна среда
⇒ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията  на  Съвета  с  оглед  на  приемането  на  Регламент  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  относно  определяне  на  задълженията  на  операторите, 
които  пускат  на  пазара  дървен  материал  и  изделия  от  дървен  материал  - 
COM(2010)87 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ -Международната политика в областта на климата след конференцията 
от Копенхаген: да предприемем мерки сега за да дадем нов тласък на глобалната 
дейност за противодействие на изменението на климата - COM(2010)86  Досие на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията, приета от Съвета с оглед на приемането на предложение за Регламент 
на Европейския парламент и на Съвета  за  създаване на Европейска служба за 
подкрепа в областта на убежището и предложение за Решение на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на 
Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на 
финансирането  на  някои  дейности  на  Общността  и  промяна  на  границата  за 
финансиране на тези дейности - COM(2010)79 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Инструмент 

за  продоволствена  помощ:  Междинен  доклад  относно  предприетите  мерки  - 
COM(2010)81 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  одобряването,  от  името  на 

Европейския  съюз,  на  изменения  към  Конвенцията  за  бъдещото  многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия 
океан - COM(2010)75 Досие на документа
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⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правото на устен и писмен превод в наказателното производство - COM(2010)82 
Досие на документа

Статистика
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Директива  2009/42/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно  статистическите  данни  при  превоз  на  товари  и  пътници  по  море  - 
COM(2010)65 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - По-висока степен на ангажираност за постигането 

на  равенство  между  жените  и  мъжете  -  Харта  на  жените  -  Декларация  на 
Европейската комисия по случай Международния ден на жената през 2010 г. и за 
отбелязване на 15-тата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата 
за  действие  от  Световната  конференция  на  ООН за  жените  в  Пекин  и  30-тата 
годишнина  на  Конвенцията  на  ООН  за  премахване  на  всички  форми  на 
дискриминация по отношение на жените - COM(2010)78 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

16.03.2010 г. L 66
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 216/2010 на Комисията от 15 март 2010 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  №  862/2007  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистиката  на  Общността  за  миграцията  и  международната  закрила  по 
отношение  на  определенията  на  категориите  основания  за  издаване  на 
разрешения за постоянно пребиваване.  

 Регламент (ЕС) № 217/2010 на Комисията от 15 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  218/2010  на  Комисията  от  15  март  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
март 2010 година. 

17.03.2010 г. L 67
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 220/2010 на Комисията от 16 март 2010 година за приемане на 
програмата от  ad hoc  модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на 
работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета. 

 Регламент (ЕС) № 221/2010 на Комисията от 16 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/156/ОВППС на Съвета от 16 март 2010 година за удължаване на 

мандата на специалния представител на Европейския съюз в бившата югославска 
република Македония.
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 Решение  2010/157/ЕС  на Комисията от 12 март 2010 година за продължаване на 
валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки 
да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, 
които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки 
с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2010) 1314). 

 Решение  2010/158/ЕС  на  Комисията  от  16  март  2010  година  относно  някои 
временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от 
подтип H5N1 при домашни птици в Румъния (нотифицирано под номер C(2010) 
1862). 

18.03.2010 г. L 68
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 222/2010 на Комисията от 17 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания Sedano Bianco di Sperlonga (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 223/2010 на Комисията от 17 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  224/2010  на  Комисията  от  17  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)  №  225/2010  на  Комисията  от  17  март  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец март 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо.

 Регламент  (ЕС)  №  226/2010  на  Комисията  от  17  март  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец март 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния 
албумин.  

 Регламент  (ЕС)  №  227/2010  на  Комисията  от  17  март  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  март  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота,  открита  съгласно 
Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо. 

 
ДИРЕКТИВИ 

 Директива  2010/18/ЕС  на  Съвета  от  8  март  2010  година  за  прилагане  на 
ревизираното  рамково  споразумение  за  родителския  отпуск,  сключено  между 
Конфедерацията  на  европейския  бизнес  (BUSINESSEUROPE),  Европейската 
асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския 
център  на  предприятията  с  държавно  участие  и  на  предприятията  от  общ 
икономически  интерес  (CEEP)  и  Европейската  конфедерация  на  профсъюзите 
(ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/160/ЕС на  Комисията  от  17  март  2010  година  за  изменение  на 

Решение  2005/176/ЕО  за  определяне  на  кодифицираната  форма  и  кодовете  за 
обявяване  на болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета 
(нотифицирано под номер C(2010) 1585). 

1  9.03.2010 г. L 69  
РЕГЛАМЕНТИ 
Народно събрание
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 Регламент (ЕС) № 228/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Patata di Bologna (ЗНП)]. 

 Регламент (ЕС) № 229/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Ricciarelli di Siena (ЗГУ)].

 Регламент (ЕС) № 230/2010 на Комисията от 18 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  231/2010  на  Комисията  от  18  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) № 232/2010 на Комисията от 18 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.

 Регламент  (ЕС)  №  233/2010  на  Комисията  от  18  март  2010  година  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2010/25/ЕС  на  Комисията  от  18  март  2010  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  за  включване  на  пеноксулам,  прокиназид  и 
спиродиклофен като активни вещества. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/163/ЕС на  Комисията  от  8  март  2010  година  за  изменение  на 

Решение 2008/22/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 
573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски 
фонд  за  бежанците  за  периода  2008—2013  г.  като  част  от  общата  програма 
„Солидарност  и  управление  на  миграционните  потоци“  относно  системите  за 
управление  и  контрол  на  държавите-членки,  правилата  за  административно  и 
финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от 
Фонда (нотифицирано под номер C(2010) 1210).

 Решение  2010/164/ЕС на Комисията  от  18  март  2010 година за  признаване  по 
принцип  на  пълнотата  на  документацията,  представена  за  подробен  преглед  с 
оглед  на  възможното  включване  на  масло  от  тагетес  и  масло  от  мащерка  в 
приложение I  към  Директива  91/414/ЕИО на  Съвета  (нотифицирано  под номер 
C(2010) 1579).

 Решение  2010/165/ЕС на  Комисията  от  18  март  2010  година  за  оттегляне  на 
позоваването  на  стандарт  EN  ISO  4869-4:  2000  „Акустика.  Антифони.  Част  4: 
Измерване  на  ефективното  ниво  на  звуково  налягане  на  антифони,  покриващи 
ушите с устройство за затихване на звука, зависещо от нивото на звука (ISO/TR 
4869-4: 1998)“ в съответствие с Директива 89/686/ЕИО на Съвета (нотифицирано 
под номер C(2010) 1599). 

1  9.03.2010 г. L 70  
 Решение  2010/151/ЕО на Съвета от 16 ноември 2009 година за подписването и 

сключването на  споразумение  за  доброволно партньорство  между Европейската 
общност  и  Република  Гана  за  прилагане  на  законодателството  в  областта  на 
горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал в Общността. 

1  9.03.2010 г. L 71  
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РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 219/2010 на Съвета от 15 март 2010 година за изменение на 

Регламент (ЕС) № 53/2010 по отношение на възможностите за риболов за някои 
рибни запаси и вследствие на приключването на двустранните договорености по 
рибарство с Норвегия и с Фарьорските острови за 2010 г. 

20.03.2010 г. L 72
ДИРЕКТИВИ 

 Директива  2010/23/ЕС  на  Съвета  от  16  март  2010  година  за  изменение  на 
Директива  2006/112/ЕО  относно  общата  система  на  данъка  върху  добавената 
стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за 
самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува 
риск от измами.

20.03.2010 г. L 73
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (EC) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за установяване 
на списъци на трети страни,  територии или части от  тях,  от които е разрешен 
вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на 
изискванията за ветеринарното сертифициране. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. февруари/март 2010 г.

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

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

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

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

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

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

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

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

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

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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