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Тема на седмицата

Традиционните крушки изгасват

ЕС постепенно прекратява използването на традиционните 
крушки през следващите три години и ги заменя с енергийно 
ефективно осветление от ново поколение.

Според  влизащите  в  сила  през  септември  нови  правила 
производителите  и  вносителите  вече  не  могат  да  продават  в  ЕС 

крушки с нажежаема жичка от 100 вата или повече. Магазините могат да продължат да 
продават само крушките, които вече са заредили.

Забраната,  която  е  част  от  усилията  за  икономии  на  енергия  и  борба  срещу 
изменението на климата, през 2011 г. и 2012 г. ще обхване и крушките с нажежаема 
жичка с по-малка мощност. Използването на крушки от матово стъкло и на потребяващи 
много енергия халогенни лампи също постепенно ще бъде прекратено.

До  2020  г.  мерките  ще  доведат  до  спестяването  на  достатъчно  енергия  за 
снабдяването на 23 млн. домакинства годишно - приблизително колкото е потреблението 
на енергия в Белгия. Това ще намали емисиите на въглероден диоксид с 32 млн. тона 
годишно, или около една десета от годишните емисии на парникови газове в света.

Въведени преди 130 години, традиционните крушки с нажежаема жичка превръщат 
едва около 5 % от потребяваната енергия в светлина; останалото се превръща в топлина. 
Те  са  много  по-неикономични  от  някои  по-нови  устройства  като  компактните 
флуоресцентни лампи и нискоенергийните халогенни лампи или от нови продукти като 
светодиодите.

Най-ефективните  осветителни  тела  в  момента  на  европейския  пазар  - 
флуоресцентните крушки - използват 65-80 % по-малко енергия, отколкото крушките с 
нажежаема жичка. Много потребители приемат неохотно идеята да преминат към тяхното 
използване поради опасения относно цената им, техния ефект върху здравето и външния 
им вид.

Флуоресцентните крушки първоначално са по-скъпи, но в крайна сметка излизат 
по-евтини, тъй като използват по-малко енергия и се употребяват много по-дълго. Според 
ЕС едно домакинство може да спести поне 50 евро от разходите за електричество за една 
година, ако премине на енергоспестяващи крушки.
Комисарят по енергетика Андрис Пиебалгс вярва, че в крайна сметка потребителите ще 
бъдат спечелени за каузата. „Понякога големите идеи трудно си пробиват път,“ писа той 
неотдавна в своя  блог  .  Комисарят  прогнозира,  че забраната  ще доведе до повече 
подобрения по отношение на осветлението.

За да подпомогне прехода, Комисията обяснява промените на 22 езика на своя 
уебсайт .

Регламентът  се  отнася  само  за  ненасоченото  осветление  (светлина,  излъчвана 
еднакво  във  всички  посоки).  През  2010  г.  се  очаква  приемането  на  подобно 
законодателство за насочените лампи (например прожектори).

Повече по темата 
Засилване на екопроизводството и екопазаруването 

Източник: Страница на Европейската комисия
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http://ec.europa.eu/news/energy/090901_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080716_2_bg.htm
http://blogs.ec.europa.eu/piebalgs/lighting-the-way-to-the-future/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 3 септември 2009 г.,  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове изслуша г-н Пол Бейер, посланик на Кралство Швеция относно 
приоритетите на шведското председателство.

Предстоящи събития 

Понеделник, 7 септември 2009 г.
 Среща  на  председателя  на 

Народното събрание Цецка Цачева с 
посланика  на  Италия  Стефано 
Бенацо

 Среща  на  председателя  на 
Народното събрание Цецка Цачева с 
посланика на Великобритания Стив 
Уилямс

На 6 и 7 септември 2009 г. в Швеция се провежда среща на председателите на 
парламентарните  комисии  по  външна  политика  (COFAC)  на  тема  “Балтийско  море  и 
отношенията  между  страните  в  региона.  Текущи  външнополитически  въпроси.”  На 
срещата присъства  председателят на  Комисията  по външна политика и отбрана – г-н 
Димитър Чукарски.

Интерпарламентарни срещи

Таблица на мероприятията по дата на провеждане

Название Място/ 
Начало

Участници Информация

COFAC - Среща на председателите на 
парламентарните комисии по външна 
политика на тема “Балтийско море и 
отношенията между страните в региона. 
Текущи външнополитически въпроси.” 

Visby, 
Швеция
6.09.2009

Председателите на 
комисиите по 
външна политика

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36818

Устойчивост в публичните финанси. 
Икономически аспекти на изменението на 
климата

Стокхолм 
6.09.2009

Парламентаристи, 
занимаващи с 
бюджетни и 
екологични въпроси

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36806

Изсичането на горите и изменението на 
климата

Стокхолм 
27.09.2009

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
екология и с горско 
стопанство 

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36823

XLII COSAC – Конференция на комисиите 
по европейските въпроси на парламентите 
в ЕС

Стокхолм 
4.10.2009

Членове на 
Комисиите по 
европейските 
въпроси

http://www.cosac.e
u/en/meetings/stoc
kholm/ordinary/
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http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/
http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/
http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
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Балансиран подход към правната 
сигурност и борбата против 
организираната престъпност, със 
специален акцент върху трафика на хора 

Стокхолм 
11.10.2009

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36825

Среща за парламентарно измерение на 
инициативата за „Източно партньорство” 
(Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна) 

Стокхолм 
21.10.2009

Членове на 
Комисиите по 
външна политика

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/4108  6  

Европейска политика за сигурност и 
отбрана

Стокхолм 
8.11.2009

Председателите на 
комисиите по 
въпросите на 
отбраната

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36827

Съвместна парламентарна среща на 
шведското председателство и на 
Европейския парламент за обсъждане на 
Стокхолмската програма (общи мерки в 
областта на правосъдието и вътрешните 
работи)

Брюксел 
9.11.2009

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/41088

Конференция за равенството между 
половете

Стокхолм 
12.11.2009

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
равенството между 
половете

http://www.ipex.eu
/ipex/cms/home/ca
lendar/pid/36828

На 9 септември 2009 г., Комисията по външна политика и отбрана ще изслуша 
г-н  Пол  Бейер,  посланик  на  Кралство  Швеция  относно  приоритетите  на  шведското 
председателство.

Годишна работна програма 

На свое редовно заседание  проведено на 2 септември 2009  г., Комисията по 
икономическа  политика,  енергетика  и  туризъм разгледа  точка  2  от  Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г. , 
именно  проект на  Директива относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове  и  за  изменение  на  Директива  2004/39/ЕО  и  Директива   2009/…/EО. С 
проектодирективата  се  създава  правна  основа  за  въвеждане   на  обвързващи  - 
разрешителен  и  надзорен  режим  за  всички  лица,  които  управляват  алтернативни 
инвестиционни  фондове.  Необходимостта  от  по-строго  регулиране  на  този  сектор  е 
посочено от Европейския парламент и от Групата на високо ниво за финансов надзор,  с 
председател  Жак  де  Ларозиер.  Комисията  по  икономическа  политика,  енергетика  и 
туризъм подкрепи единодушна позицията на Република България, която подкрепя, идеята 
на  Европейската  комисия  за  създаване  на  регулация  в  областта  на  алтернативните 
инвестиционни фондове.

На 3 септември 2009 г. Комисията по правни въпроси разгледа точки 7, 8 и 10 
от Годишната работна програма на Народното събрание (2009 г.).

• по т. 7 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2009г.) - Предложение за изменение на Рамково решение на Съвета 
относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография , № 902-
00-4, внесена на 18.08.2009г.;

• по т. 8 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския  съюз  (2009г.)  -  Предложение  за  Рамково  решение  на  Съвета  относно 
Народно събрание
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=226
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=228
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825
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предотвратяване  и  борбата  с  трафика  на  хора  и  защитата  на  жертви,  №  902-00-4, 
внесена на 18.08.2009г.;

• по т. 10 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския  съюз  (2009  г.)  –  Предложение  за  рамково  решение  на  Съвета  относно 
правото на устен и писмен превод в наказателното производство, N 902-00-9, внесена на 
27.08.2009 г.

След  проведената  дискусия,  Комисията  по  правни  въпроси подкрепи 
приемането на рамковите решения и позициите, внесени от Министерски съвет.

На 10 септември 2009 г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове ще разгледа точки 7, 8 и 10 от Годишната работна програма на 

Народното събрание (2009 г.).  По отношение на т.10 от ГРП на НС 
(2009 г.), на 10 февруари 2009 г. в Прага, КОСАК взе решение да бъде 
извършена  проверка  за  субсидиарност  на  предложението  за 
Рамково решение на Съвета относно правото на устен и писмен 
превод  в  наказателното  производство от парламентите  на 
държавите - членки на Европейския съюз. По този начин за четвърти 
път ще бъде тествана процедурата, заложена в Договора от Лисабон и 
по-специално в Протокол № 2, относно прилагането на принципите за 

субсидиарност и пропорционалност. 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 2 септември 2009 г.,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
прие  на  първо  четене  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
българските  документи за  самоличност,  № 902-01-3,  внесен от  Министерски съвет на 
21.08.2009 г. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (EO) 2252/2004 
на  Съвета  от  13  декември  2004  г.  относно  стандартите  за  отличителните  знаци  за 
сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от 
държавите-членки.  Законопроектът  предвижда  и  въвеждането  на  изискванията  на 
Регламент  (ЕО)  №  444/2009  от  6  май  2009  г.  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
2252/2004,  с  който  се  увеличава  защитата  на  документите  срещу  измама  и  се 
хармонизират изключенията от общото задължение за снемане на пръстови отпечатъци. 
Законопроектът  е  насочен  към  прилагане  на  разпоредбите  на  Регламент  (ЕО)  № 
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.  относно единния формат на разрешенията за 
пребиваване за гражданите на трети страни и на Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета 
от 18 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002. 

На 3 септември 2009 г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските  фондове прие  на  първо  четене  законопроекта  за  изменение  и 
допълнение на Закона за българските документи за самоличност

На 3 септември 2009 г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските  фондове прие  на  първо  четене законопроекта  за  изменение  и 
допълнение на Закона за културното наследство, Вх. № 954-01-11. В законопроекта се 
предвижда привеждане на българското законодателство в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата, 
който кодифицира неколкократно изменяния Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета от 9 
декември 1992 г. относно износа на паметници на културата, с оглед постигане на яснота 
и рационалност. 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 31.08 до 04.09.2009 г.

Бюджет
 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 

2009 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел  III — „Комисия“ - 
COM(2009)448 Досие на документа

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането  на  средства  от  фонд  „Солидарност“  на  Европейския  съюз  - 
COM(2009)445 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането 

на разпоредбите относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с 
някои  видове  налози,  мита,  данъци  и  други  мерки  в  периода  2005—2008  г.  - 
COM(2009)451 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
 Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване  пускането на  пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  MON 88017 (MON-88Ø17-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета - COM(2009)444 Досие на документа

 Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване  пускането на  пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6) съгласно Регламент (ЕО) № 
1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  -  COM(2009)443  Досие  на 
документа

Регионална политика
 Предложение  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1080/2006  относно  Европейския  фонд  за 
регионално развитие по отношение на допустимостта на интервенции в сектора на 
жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности - 
COM(2009)382 Досие на документа

Транспорт
 Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  от  Европейската 

общност  на  Споразумението  за  присъединяване  на  Европейската  общност  към 
Конвенцията  за  международни железопътни  превози  (COTIF)  от  9  май 1980  г., 
изменена  с  Протокола  от  Вилнюс  от  3  юни  1999  г  -  COM(2009)441  Досие  на 
документа

 Предложение за ДИРЕКТИВА .../.../НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 
[…] относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни 
товари - COM(2009)446 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  относно 
практическото прилагане на директивите за здраве и безопасност при работа — 
Директива  92/91/EИО  (рудодобив  чрез  сондиране)  и  Директива  92/104/EИО 
(рудодобив по открит и подземен способ) - COM(2009)449 Досие на документа

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

Бюлетин Бр.31

28  .08.2009 г.   L   2  26  

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕО) № 779/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои  плодове  и 
зеленчуци

Регламент (ЕО) № 780/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
разпоредбите за прилагане на член 28а, параграф 2, трета алинея и член 96, параграф 2, 
трета алинея от Условията за работа на другите служители на Европейските общности

Регламент (ЕО) № 781/2009 на Комисията от 27 август  2009 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 868/2008  относно  формуляра  за  земеделския  статистически  отчет, 
използван  за  определяне  на  приходите  на  земеделските  стопанства  и  за  анализ  на 
икономическата дейност на тези стопанства

Регламент (ЕО) № 782/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максималното  възстановяване  при  износ  на  масло  в  рамките  на  постоянната  тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

Регламент (ЕО) № 783/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максимално  възстановяване  при  износ  на  обезмаслено  сухо  мляко  в  рамките  на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

Регламент (ЕО) № 784/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максималната изкупна цена за масло за 10-ата индивидуална покана за търг в рамките на 
тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009

Регламент (ЕО) № 785/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 8-ата индивидуална покана 
за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009

Регламент (ЕО) № 786/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, 
посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

Регламент (ЕО) № 787/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за определяне на 
максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, 
посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009
ПОПРАВКИ

Поправка  на  Регламент  (ЕО)  №  643/2009  на  Комисията  от  22  юли  2009  година  за 
прилагане  на  Директива  2005/32/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по 
отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (  ОВ L 191, 
23.7.2009 г.)

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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2  9.08.2009 г.   L   2  2  7  

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 788/2009 на Комисията от 28 август 2009 година за определяне на 
фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои  плодове  и 
зеленчуци

Регламент (ЕО) № 789/2009 на Комисията от 28 август  2009 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1266/2007  по  отношение  на  защитата  срещу  атаки  на  вектори  и 
минималните изисквания относно програмите за наблюдение и надзор на болестта син 
език

РЕШЕНИЯ

Решение на Комисията от 28 август 2009 година за изменение на Решение 2004/211/ЕО 
по отношение на записите за Бразилия и Мавриций в списъка на трети страни и части от 
тях, от които е разрешен вносът в Общността на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки 
и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2009) 6385

ПРЕПОРЪКИ

Препоръка  на  Комисията  от  20  август  2009  година  относно  медийната  грамотност  в 
цифрова  среда  за  по-конкурентоспособна  аудиовизуална  индустрия  и  индустрия  на 
съдържанието и за приобщаващо общество на знанието

01.09.2009 г.   L   228  

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 791/2009 на Комисията от 31 август 2009 година за определяне на 
фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои  плодове  и 
зеленчуци

Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 година за установяване на 
подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите-членки на 
информацията  и  документите  във  връзка  с  прилагането  на  общата  организация  на 
пазарите,  режима  на  директните  плащания,  насърчаването  на  продажбата  на 
селскостопански  продукти  и  правилата,  приложими  за  най-отдалечените  райони  и 
малките острови в Егейско море
Регламент (ЕО) № 793/2009 на Комисията от 31 август  2009 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  595/2004  за  определяне  на  подробни  правила  за  прилагане  на 
Регламент  (ЕО)  № 1788/2003  на  Съвета  относно  въвеждането  на  такса  в  сектора  на 
млякото и млечните продукти

Регламент (ЕО) № 794/2009 на Комисията от 31 август 2009 година относно изменение на 
представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от 
сектора на  захарта,  определени с  Регламент  (ЕО)  № 945/2008 за  2008/2009 пазарна 
година

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент (ЕО) № 795/2009 на Комисията от 31 август 2009 година относно определяне 
на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 септември 2009 година

ДИРЕКТИВИ

Директива  2009/115/ЕО  на  Комисията  от  31  август  2009  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  на  включването  на  метомил  като  активно 
вещество

РЕШЕНИЯ

Решение на Комисията от 25 февруари 2009 година относно схема за помощ C 2/08 (ex N 
572/07)  относно  изменението  на  системата  на  данък  върху  морския  тонаж,  която 
Ирландия планира да въведе (нотифицирано под номер C(2009) 688)

01.09.2009 г.   L   229  

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕО)  № 767/2009 на  Европейския парламент  и  на  Съвета  от  13 юли 2009 
година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО)  № 1831/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  за  отмяна  на  Директива 
79/373/ЕИО  на  Съвета,  Директива  80/511/ЕИО  на  Комисията,  директиви  82/471/ЕИО, 
83/228/ЕИО,  93/74/ЕИО,  93/113/ЕО  и  96/25/ЕО  на  Съвета,  както  и  на  Решение 
2004/217/ЕО на Комисията

ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за 
природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (  ОВ   L   211, 14.8.2009 г.  )

0  2  .09.2009 г.   L   2  30  

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 796/2009 на Комисията от 1 септември 2009 година за определяне на 
фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои  плодове  и 
зеленчуци

Регламент (ЕО) № 797/2009 на Комисията от 1 септември 2009 година за дерогация от 
Регламент (ЕО) № 1580/2007 за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) 
№ 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и 
зеленчуците

Регламент (ЕО) № 798/2009 на Комисията от 1 септември 2009 година относно изменение 
на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти 
от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна 
година

ПОПРАВКИ

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Поправка на Регламент (ЕО) № 72/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година относно 
промени  в  Общата  селскостопанска  политика,  за  изменение  на  регламенти  (ЕО)  № 
247/2006, (ЕО) № 320/2006, (ЕО) № 1405/2006, (ЕО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (ЕО) 
№ 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 
2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) 
№ 315/2007 (  ОВ L 30, 31.1.2009 г.)

0  3  .09.2009 г.   L   2  31  

РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 799/2009 на Комисията от 2 септември 2009 година за определяне на 
фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои  плодове  и 
зеленчуци

Регламент  (ЕО)  №  800/2009  на  Комисията  от  2  септември  2009  година  относно 
издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2009 година до 28 
февруари 2010 година

Регламент (ЕО) № 801/2009 на Комисията от 2 септември 2009 година за забрана на 
риболова на северно путасу във водите на ЕО и в международни води от зони I, II, III, IV, 
V,  VI,  VII,  VIIIa,  VIIIb,  VIIId,  VIIIe,  XII и  XIV от  страна  на  съдове  под  флага  на 
Обединеното кралство

Регламент (ЕО) № 802/2009 на Комисията от 2 септември 2009 година за установяване, 
че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на 
захарта  в  рамките  на  тарифните  квоти  и  преференциалните  споразумения,  не  са 
достигнати

ДИРЕКТИВИ

Директива 2009/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година 
относно стойки на двуколесни моторни превозни средства

РЕШЕНИЯ

Решение  на  Комисията  от  2  септември  2009  година  за  поправяне  на  Директива 
2002/48/ЕО  за  изменение  на  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  цел  включване  на 
ипроваликарб, просулфурон и сулфосулфурон като активни вещества (нотифицирано под 
номер C(2009) 6612)

0  3  .09.2009 г.   L   2  32  

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Съвместен комитет на ЕИП

Народно събрание
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Договор от Лисабон 

Вашият пътеводител из Лисабонския договор

Публикувана  е  лесна за  четене  брошура  за  Договора  от  Лисабон. 
Главната  ѝ цел е да разясни какви ще са последиците от Договора за 
всеки отделен гражданин. По-конкретно, в брошурата са обяснени някои 
от основните разпоредби на Договора, като например новата процедура 
за вземане на решения, промените в европейските институции и ролята 

на ЕС в света. Източник: Страницата на Европейската комисия

Договорът от Лисабон губи подкрепа преди референдума в Ирландия 

Подкрепата за Договора от Лисабон в Ирландия е спаднала с цели 8% от юни, 
според последното проучване на общественото мнение в страната.

Месец преди втория референдум за договора на 2 октомври 46% от ирландците 
смятат  да  го  подкрепят,  сочи  проучването  на  вестник  "Айриш таймс".  Твърдо  против 
договора са 29% от гласоподавателите, а броят на колебаещите се е скочил най-много - 
от 7 до 25% в последните три месеца.

Тенденцията тревожи ирландското правителство, призна министърът на външните 
работи Майкъл Мартин. "Нямах илюзии, че ще е лесно да осигурим мнозинство в полза на 
договора, но мисля, че можем", заяви той.

Нагласите на ирландците се следят внимателно и в Брюксел, тъй като повторно 
отхвърляне  на  Договора  от  Лисабон  ще  отложи  за  пореден  път  ключови  реформи  в 
работата на европейските институции и може да тласне Евросъюза към нова политическа 
криза. За повече информация натиснете тук. Източник: Дневник, 6 септември 2009 г.

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в Съвета 

Външните министри от ЕС се събират на неофициална среща в Стокхолм

На 4 и 5 септември 2009 г. в 
Стокхолм се проведе  неформална 
среща на министрите на външните 
работи от Европейския съюз (ЕС).

Целта  на  срещата  е 
външните  министри  да  имат 
възможност  да  се  видят  в 
неофициална  обстановка  и  да 
обсъдят  текущи  проблеми  за 
страните  в  ЕС.  Обсъдени  бяха 
мирният  процес в  Близкия  изток, 
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ситуацията в Иран, мисията на ЕС в Афганистан и Пакистан, както и ролята на ЕС на 
международната сцена.

Новини от Европейската комисия

Нов живот за бежанците
Предложение за програма за координация на презаселването на бежанци на ниво ЕС.
2 септември 2009 г.

Милиони  хора  по  света  са  напуснали  дома  си 
поради война или страх от преследване.  Повечето са 
потърсили убежище в съседни развиващи се държави 
-  Пакистан  и  Сирия  например  са  приютили  общо  3 
млн. души.

Някои от бежанците не могат или не желаят да се 
върнат  в  родината  си,  тъй  като  там  ще  бъдат 
постоянно  преследвани.  Също  така  много  от 
бежанците живеят при рисковани обстоятелства  или 
имат  специфични  нужди,  които  не  могат  да  бъдат 

задоволени от страната, в която са потърсили закрила.  При подобни случаи решението 
обикновено е презаселване – прехвърляне на бежанците в друга страна на убежище. По 
изчисления  на  агенцията  на  ООН  за  бежанците  747  000  бежанци  трябва  да  бъдат 
презаселени. Въпреки това през 2008 г. едва 66 000 души са намерили нов дом, като от 
тях  4378  са  били  презаселени  в  ЕС.  Този  брой  е  значително  по-малък  от  броя  на 
бежанците презаселени в други развити части на света, по-конкретно в САЩ, Канада и 
Австралия.

Новото  предложение   на  Комисията  има  за  цел  да  подобри  действията  за 
презаселване  в  Европа,  като  по  този  начин  се  намали  броят  на  бежанците,  които 
рискуват живота си опитвайки се да достигнат незаконно бреговете на ЕС.

Понастоящем само 10 страни от Съюза имат установена процедура за презаселване 
на  бежанци,  идващи  от  страни  извън  ЕС,  и  обикновено  няма  особено  съгласуване  и 
координация  между  тях.  Планът  предлага  създаването  на  доброволна  програма  за 
засилване на политическото и практическо сътрудничество. Програмата е изготвена с цел 
да  улесни  държавите  и  да  им  спести  разходи  при  приемането  на  бежанци  на  тяхна 
територия. Тя също така ще засили хуманитарния и политическия ефект от националните 
усилия за презаселване.  За насърчаване на участието, страните ще получават по 4000 
евро за  всеки презаселен по програмата  бежанец. В рамките на програмата ще бъде 
съставена група, която да определя групи от бежанци, на които да бъде даден приоритет, 
например  иракски  бежанци  в  Сирия  и  Йордания  или  судански  бежанци  в  Чад. 
Новосъздадената Европейска служба за подкрепа в областта на убежището ще помага на 
държавите при съвместни дейности, като подбор и мисии за фактологическо проучване.

Предложението се отнася единствено за бежанци извън ЕС. Държавите си запазват 
правото  да  решават  кои  бежанци  да  приемат  и  какъв  брой. За  повече  информация 
натиснете тук

Председателят  на  Европейската  комисия  Жозе  Мануел  Барозу  предлага  на 
Европейския парламент партньорство в името на стремежите и напредъка

На  3  септември  2009  г. Председателят  Барозу  изпрати  до  Председателя  на 
Европейския  парламент  своите  политически  насоки  относно  мандата  на  следващата 
Европейска комисия.
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Документът излага целите и идеите, които по убеждението на председателя Барозу 
следва да вдъхновяват изграждането на политическо партньорство между Комисията и 
Парламента през следващите пет години. 

Председателят Барозу заяви: „ В днешния свят на взаимна зависимост Европа е 
изправена  пред  необходимостта  да  направи  категоричен  избор.  Ние  или  ще  работим 
заедно, за да отговорим на предизвикателствата, или се осъждаме да изгубим значението 
си.  Ще  удвоя  усилията  си  за  превръщането  на  една  амбициозна  визия  за  Европа  в 
реалност. Това е Европа, която поставя хората в центъра на своята политическа програма 
и изразява и налага европейските ценности и интереси в света. Това е Европа, която 
подхранва  нови  източници  на  икономически  растеж  и  е  двигател  на  разумното 
регламентиране на стабилни пазари, които работят за хората. Това е Европа на свободата 
и солидарността. “

Председателят  Барозу  добави:  „Искам  да  работя  в  тясно  сътрудничество  с 
Европейския парламент в името на една благоденстваща, сигурна и устойчива Европа, 
която доразвива преимуществата на разширения вътрешен пазар на ЕС, на еврото и на 
нашия европейски обществен модел. " За повече информация натиснете тук

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

От  14.09  до 17.09.09 ще  се  проведе  пленарната  сесия  на  ЕП  в 
Страсбург. За повече информация натиснете тук.

Предстоящи събития     в Съвета   

 7 Септември 2009 г. Съвет по селско стопанство и рибарство, Брюксел 
 14–15 Септември 2009 г  Съвет по общи въпроси и външни отношения Брюксел 
 21 Септември 2009 г Съвет по правосъдие и вътрешни работи,  Брюксел 

За повече информация натиснете тук

Програма за работата на Съвета по време на Шведското председателство 

Предстоящи събития     в Европейската комисия  

Най-важните новини от ЕК през второто шестмесечие на 2009 г.

Първата  седмична  среща на Колегията  се  проведе  на  2 септември 2009 г. в 
Брюксел.
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. август 2009 г. 

Доклад на JRC (Joint Research Centre) за 2008 година 
JRC - JOINT RESEARCH CENTRE - ANNUAL REPORT – 2008 
ЕС 1509 

Напредъка в биологичното разнообразие на ЕС (2010) 
Progress towards the European 2010 biodiversity target
ЕС 1510 

Издание на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
относно бъдещото съхранение на умения и знания в Европа 
Future Skill supply in Europe - synthesis report 
ЕС 1511 

Издание относно данъчните тенденции в Европейския съюз за 2009 година 
Taxation rends in the European Union 
ЕС 1512
 
Издание относно обществените финанси в Икономическия и паричен съюз през 
2008 година 
Public Finances in EMU 
ЕС 1513 

Доклад относно предложения и методология на проектите за 2009 година 
The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies 
ЕС 1514 

Издание на Европейския мониторингов център за борба с наркотиците и 
наркоманиите 
Addiction neurobiology:Ethical and social implications 
ЕС 1515 

Годишен доклад за 2008 година на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение 
CEDEFOP - Annual report – 2008 
ЕС 1516 

Годишен доклад за 2009 година на Европейската агенция по основните права на 
човека 
Annual Report - European Union Agency for Fundamental Rights 
ЕС 1517 

Издание за икономиката в ЕС – пролет 2009 година 
Economic Forecast - Spring 2009 
ЕС 1518 
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Социалната обстановка в Европейския съюз за 2008 година 
The Social Situation In The European Union – 2008 
ЕС 1519 

Издание за новите перспективи и нови работни места в ЕС 
New Skills for New Jobs 
ЕС 1520
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