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Тема на седмицата

SOS на пътя
Система  eCall за  съобщаване  за  пътнотранспортни  произшествия  - 

европейските мобилни оператори са съгласни да помогнат
Мобилните  оператори  обещаха  да  подкрепят 

кампанията  на  ЕС  за  оборудване  на  новите  автомобили  с 
устройство, което автоматично да се свързва със службите за 
спешна помощ в случай на произшествие.
Подкрепата от  GSM асоциацията, световен орган, представящ 
стотици  компании,  е  голяма  стъпка  напред  за  системата  за 
спешния повиквания от автомобил (eCall) . 

Внедряването  на  системата  изисква  участието  на 
телекомуникационния сектор, автомобилните производители и 

службите за спешна помощ.
Комисарят  по  телекомуникациите  Вивиан  Рединг  се  надява,  че  меморандумът, 

подписан по време на церемония на 9 септември, ще насърчи страните от ЕС да въведат 
системата  eCall по-скоро.  Засега  тя  не  е  задължителна,  но  Комисията  обмисля  да  я 
направи такава, ако няма напредък до края на годината.

Стартът на системата бе предвиден за тази есен, но четири години след началото 
на проекта, тя не функционира в нито една страна от ЕС.

Очаква се благодарение на eCall годишно да бъде спасяван живота на около 2500 
души в Европа и да се намали броят на тежките травми най-малко с 10%. Инициативата 
се отнася само до новите коли. ЕС не изисква и старите автомобили да бъдат оборудвани.
Няколко страни изразиха опасения относно разходите, оценявани на около 100 евро на 
кола. Други се забавиха с модернизирането на своите центрове за спешни повиквания и с 
обучението на персонал, за да могат да се справят с обажданията.

Когато  eCall устройството  засече  силен  удар,  то  автоматично  набира  112, 
европейския номер за спешни повиквания, и информира служителите на спасителните 
служби  за  местоположението  на  автомобила.  Обаждания  могат  да  се  правят  и  чрез 
натискане на бутон.

И в двата случая освен автоматичното изпращане на данни се установява гласова 
връзка между превозното средство и спасителния център. По този начин шофьорите и 
пътниците, способни да отговарят на въпроси, могат да дадат допълнителни сведения за 
инцидента.
Повече за системата eCall 

Повече по темата:
Повече безопасност по пътищата
Да спасим живота на повече хора по пътищата на Европа: мобилните оператори 
подкрепят създаването на системата   eCall  

Източник: Страницата на Европейската комисия
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http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/090909-ecall_bg.htm
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http://ec.europa.eu/news/transport/080319_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

„Взаимоотношенията между националните съдилища и Съда на ЕО” е темата на 
международна конференция, която ще се проведе в София по инициатива на 
заместник-председателя на Народното събрание Атанас Семов

„Взаимоотношенията между националните съдилища и Съда на ЕО” бе темата на 
международна конференция, която се проведе в София на 11 - 12 септември 2009 г. по 
инициатива  на  заместник-председателя  на  Народното  събрание  д-р  Атанас  Семов. 
Конференцията  откри  министърът  на 
правосъдието  Маргарита  Попова.  Встъпителен 
доклад  на  тема  „Нежната  диктатура  на  СЕО” 
изнесе  д-р  Атанас  Семов,  ръководител  на 
Международната магистърска програма „Право на 
ЕС”  на  Юридическия  факултет  на  Софийския 
университет  и  университетите  на  Нанси  и 
Страсбург  (Франция).  Проф.  Жан-Пол  Жаке, 
почетен  генерален  директор  в  Съвета  на 
Европейския  съюз,  бивш  главен  юрист  на  ЕС, 
също  изнесе  встъпителен  доклад.  В 
конференцията  участваха  над  250  експерти  от 
повече от 10 държави. 

Предстоящи събития 

На  18  септември  2009  ще  се  проведе  среща  на  председателя  на  Народното 
събрание  Цецка  Цачева  с  председателя  на  Европейската  организация  на  върховните 
одитни институции и председател на Върховната контролна палата на Република Полша 
Яцек Йежерски.

Интерпарламентарни срещи

Таблица на мероприятията по дата на провеждане

Название Място/ 
Начало

Участници Информация

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/

Балансиран подход към правната 
сигурност и борбата против 

Стокхолм 
11.10.2009

Парламентаристи, 
занимаващи се с 

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


Седмичен бюлетин Брой 32
14  септември 
2009

организираната престъпност, със 
специален акцент върху трафика на хора 

правосъдие и 
вътрешни работи

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/41086

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

Годишна работна програма 

На  10  септември  2009  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове 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 
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 европейските въпроси и контрол 
на европейските фондове подкрепи приемането на рамковите решения и позициите, 
внесени от  Министерски съвет.  Съгласно докладите на  Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове, предложенията за рамкови решения 
съответстват на принципа на субсидиарността.

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 бе тествана процедурата, заложена 
в  Договора  от  Лисабон  и  по-специално  в  Протокол  №  2,  относно 
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прилагането  на  принципите  за  субсидиарност  и  пропорционалност.  Резултатите  от 
проверката ще бъдат обявени на заседанието на КОСАК на 4.10.2009 г. в Стокхолм.

На  17.10.2009  г,  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове ще разгледа разгледа т. 2 относно Законодателните инициативи 
във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещето и т. 14 относно предложението 
за  Регламент  за  създаване  на  Европейска  служба  за  подпомагане  предоставянето  на 
убежище от Годишната работна програма на Народното събрание (2009 г.).

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 10 септември 2009 г.  Комисията по правни въпроси 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 10 септември 2009г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските  фондове прие  на  първо  четене законопроекта  за  ратифициране  на 
Договора между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество 
в  борбата  с  трансграничната  злоупотреба  при  обезщетения  и  вноски  за  социална 
сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична 
временна заетост, Вх. № 902-02-6. Договорът между Република България и Федерална 
република Германия за  сътрудничество  в  борбата  с  трансграничната злоупотреба при 
обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, 
както и при нелегална трансгранична временна заетост е подписан на 12 ноември 2008 г. 
в София. С решение на Министерския съвет от 3 септември 2009 г. договорът е одобрен. 
Основната цел на този договор е предотвратяването на трансграничните злоупотреби при 
обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрирана заетост, както 
и при нелегалната трансгранична временна заетост.  
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 07.09-11.09.2009 г.

Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Завършване на единната зона за плащания в евро: 

програма за периода 2009—2012 г. - COM(2009)471 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за временно суспендиране на автономни 

мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в 
автономните области Мадейра и Азорските острови - COM(2009)370 Досие на 
документа

Енергетика
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от страна на 

Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за 
сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум 
относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на 
Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната 
ефективност“ - COM(2009)438 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 89034 (MON-89Ø34-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета - COM(2009)457 Досие на документа

Околна среда
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Увеличаване на международното финансиране на борбата с 
изменението на климата: европейски план за споразумението от Копенхаген - 
COM(2009)475 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 

ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ПРЕЗАСЕЛВАНЕ - COM(2009)447 
Досие на документа

⇒ 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. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 
2004/904/ЕО на Съвета -COM(2009)456 Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Преглед на политиката на Общността в областта на иновациите в 
един променящ се свят - COM(2009)442 Досие на документа

Транспорт
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад 
за напредъка на изпълнението на директивата за безопасността на железопътния 
транспорт и на Директивите за оперативната съвместимост на железопътната 
система - COM(2009)464 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

04.09.2009 г.   L   233  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент (ЕО) № 803/2009 на Съвета от 27 август 2009 година за налагане на 
окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  някои  тръбни  съединителни 
части  от  желязо  или  стомана  с  произход  от  Китайската  народна  република  и 
Тайланд, и такива, изпратени от Тайван, без оглед на това дали са декларирани с 
произход от  Тайван,  и за  отмяна на  изключението,  предоставено на  Chup Hsin 
Enterprise Co. Ltd. и Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

 Регламент  (ЕО)  №  804/2009  на  Комисията  от  3  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

    
 Регламент  (ЕО)  №  805/2009  на  Комисията  от  3  септември  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)  №  806/2009  на  Комисията  от  3  септември  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)  №  807/2009  на  Комисията  от  3  септември  2009  година  за 
определяне  на  максималната  изкупна  цена  за  масло  за  11-ата  индивидуална 
покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 
186/2009

 Регламент  (ЕО)  №  808/2009  на  Комисията  от  3  септември  2009  година  за 
определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 9-ата 
индивидуална  покана  за  търг  в  рамките  на  тръжната  процедура,  открита  с 
Регламент (ЕО) № 310/2009

 Регламент (ЕО) № 809/2009 на Комисията от 3 септември 2009 година за забрана 
улова на северна скарида в зоната на NAFO, участък 3L, от плавателни съдове под 
флага  на  всички  държави-членки,  с  изключение  на  Естония,  Латвия,  Литва  и 
Полша

05.09.2009 г.   L   234  

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕО)  №  811/2009  на  Комисията  от  4  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент (ЕО) № 812/2009 на Комисията от 3 септември 2009 година за забрана 
на риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId 
от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

 Регламент (ЕО) № 813/2009 на Комисията от 4 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

05.09.2009 г.   L   235  

РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение с 
цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 
на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси

08.09.2009 г.   L   236  

РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕО)  №  814/2009  на  Комисията  от  7  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент (ЕО) № 815/2009 на Комисията от 7 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

 Регламент  (ЕО)  №  816/2009  на  Комисията  от  7  септември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила 
за прилагане на системата от допълнителни вносни мита и относно фиксиране на 
допълнителни вносни мита в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин

09.09.2009 г.   L   237  

РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕО)  №  817/2009  на  Комисията  от  8  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент (ЕО) № 818/2009 на Комисията от 7 септември 2009 година за забрана 
на риболова на морска щука в зона IIIa на ICES; във води на ЕО от зони IIIb, IIIc и 
IIId от страна на съдове под флага на Дания

 Регламент (ЕО) № 819/2009 на Комисията от 8 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

ДИРЕКТИВИ

 Директива  2009/116/ЕО  на  Съвета  от  25  юни  2009  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО за включване на парафиновите масла CAS № 64742-46-7, 
CAS № 72623-86-0 и CAS № 97862-82-3 като активни вещества

 Директива  2009/117/ЕО  на  Съвета  от  25  юни  2009  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО с оглед на включване на парафиново масло CAS № 8042-
47-5 като активно вещество

РЕШЕНИЯ

 Решение на Комисията от 17 юни 2009 година относно държавна помощ C 21/08 
(ex N 864/06),  която Германия възнамерява да приведе в действие в полза на 
Sovello AG (преди EverQ GmbH) (нотифицирано под номер C(2009) 4516)

 Решение  на  Комисията  от  4  септември  2009  година  за  приключване  на 
антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове заварени тръби, тръби 
и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение от желязо, което е 
различно  от  чугун,  или  стомана,  която  е  различна  от  неръждаема  стомана,  с 
произход от Беларус, Турция и Украйна

09.09.2009 г.   L   238  

БЮДЖЕТИ

 Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за 
финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 1

 Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за 
финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 2

 Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол 
върху заболяванията за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 1

 Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве 
при работа за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 1

 Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения 
(CPVO) за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 1

 Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните 
за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет № 1 и други.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

9

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:238:SOM:BG:HTML


Седмичен бюлетин Брой 32
14  септември 
2009

10.09.2009 г.   L   239  

РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕО)  №  820/2009  на  Комисията  от  9  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент (ЕО) № 821/2009 на Комисията от 9 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

 Регламент (ЕО) № 822/2009 на Комисията от 27 август 2009 година за изменение 
на  приложения  II,  III  и  IV  към  Регламент  (ЕО)  №  396/2005  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  максимално  допустимите  граници  на 
остатъчни  вещества  от  азоксистробин,  атразин,  хлормекват,  ципродинил, 
дитиокарбамати,  флудиоксонил,  флуроксипир,  индоксакарб,  мандипропамид, 
калиев трийодид, спиротетрамат, тетраконазол и тирам във и върху определени 
продукти

 Регламент  (ЕО)  №  823/2009  на  Комисията  от  9  септември  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в 
Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

 Регламент (ЕО) № 824/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година изменящ 
Регламент  (ЕО)  №  1126/2008  относно  приемането  на  някои  международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен  счетоводен 
стандарт (МСС) 39 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7

ДИРЕКТИВИ

 Директива 2009/118/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 година за изменение на 
приложения II—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки 
срещу въвеждането в  Общността на вредители по растенията или растителните 
продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Комисията  от  9  септември  2009  година  относно  дерогация  от 
правилата  за  произход,  определени  с  Решение  2001/822/ЕО  на  Съвета,  по 
отношение  на  захарта  от  Нидерландските  Антили  (нотифицирано  под  номер 
C(2009) 6739)

11.09.2009 г.   L   240  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент (ЕО) № 825/2009 на Съвета от 7 септември 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1659/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито 
върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна 
република

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент (ЕО) № 826/2009 на Съвета от 7 септември 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1659/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито 
върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна 
република

 Регламент  (ЕО)  №  827/2009  на  Комисията  от  10  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент  (ЕО)  №  828/2009  на  Комисията  от  10  септември  2009  година  за 
установяване  на  подробни  правила  за  прилагането  през  2009/2010—2014/2015 
пазарни години на вноса и рафинирането на захарни продукти от тарифна позиция 
1701 по преференциални споразумения

 Регламент (ЕО) № 829/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година за забрана 
на риболова на гренадир във води на Общността и във води извън суверенитета 
или юрисдикцията на трети държави от зони  Vb,  VI,  VII от страна на съдове под 
флага на Испания

 Регламент (ЕО) № 830/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година за забрана 
на риболова на синя молва във води на Общността и във води извън суверенитета 
или юрисдикцията на трети държави от зони  II,  IV и  V от страна на съдове под 
флага на Обединеното кралство

 Регламент  (ЕО)  №  831/2009  на  Комисията  от  10  септември  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)  №  832/2009  на  Комисията  от  10  септември  2009  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на 
тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

РЕШЕНИЯ
 

 Решение на Комисията от 10 септември 2009 година за признаване по принцип на 
пълнотата  на  документацията,  представена  за  подробна  проверка  с  оглед  на 
възможното включване на биксафен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 6771) 

Договор от Лисабон 

Кампанията в Ирландия се разгорещява след последните 
проучвания за референдума

Ирландският  премиер  Браян  Коуен  заяви,  че  подкрепата  за 
Лисабонския  договор  е  от  изключително  значение  за  икономическото 
възстановяване на Ейре, съобщава „Айриш индипендънт".

По  време  на  среща  в  Лимърик,  Коуен  заяви,  че  подкрепящите 
договора не могат да си позволят да се отпуснат и не дадат всичко от себе си в 

кампанията.
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„Моля с целия авторитет на поста си, хората на Ирландия да погледнат голямата 
картина,  нашата  съдба.  Цялото  ни  стратегическо  развитие  е  тотално  свързано  с 
Европейския съюз и ако се справим с проблемите, които ни разделят, сега и в бъдеще ЕС 
ще е от централно значение в справянето с трудните времена", заяви Коуен.

„Изправени сме пред 100-те най-важни дни, които страната е имала от много дълго 
време.  Трябва  да  бъдат  взети  важни  решения  и  хората  обръщат  поглед  към  нас  да 
действаме решително. Както казах първата стъпка за това е 2 октомври".

Мащабната кампания в подкрепа на гласуването „За" Лисабонския договор идва, 
след като през миналата седмица социологически проучвания показаха значителен спад в 
подкрепата за договора - от 54 на 46%. Общо 29% заявяват, че ще гласуват с „Не" на 
втори октомври. В същото време хората, които все още не знаят как ще гласуват се е 
увеличила до 25%.

В  същото  време  противниците  на  договора  поискаха  компаниите  „Интел"  и 
„Райънеър" да ограничат средствата, които ще отделят в полза на договора. Миналата 
седмица стана ясно, че двете фирми са готови да съберат един милион евро в подкрепа 
на „Да" кампанията.

Днес генералният секретар на Европейската комисия Катрин Дей ще докладва на 
Жозе  Мануел Барозу за  напредъка на кампанията в  подкрепа на  договора.  Миналата 
седмица най-високопоставената ирландка в ЕС, както я описва „Айриш Таймс", беше в 
родината си за серия срещи и представяния в подкрепа на договора.

Източник: Портал Европа

При ирландски отказ Лисабонският договор остава в историята

Шведското  председателство  на  ЕС  предупреди,  че  ако  Ирландия  отхвърли 
Договора от Лисабон на референдума си на 2 октомври, това ще е краят за този договор, 
от който се очаква да подобри работата на европейските институции, съобщава БТА. 

Източник: Портал Европа

ЕС е изправен пред криза, ако ирландците отхвърлят Лисабонския договор

Според анализатори, цитирани от "Ройтерс", Европейският съюз ще попадне в 
криза, която може да забави интеграцията, да отслаби единната валута и да намали 
световното влияние на блока, ако ирландските гласоподаватели отхвърлят Договора за 
реформа на ЕС другия месец

Източник: Портал Европа

Бундестагът даде зелена улица на Лисабонския договор

На 8.09.2009 г.  депутатите от долната камара на германския парламент одобриха 
с голямо мнозинство законодателни промени, които ще позволят страната да ратифицира 
Лисабонския  договор,  предаде АФП.  Днешният вот  в  Бундестага се  смяташе за първа 
стъпка към ратификацията и тя вече е направена. Същата процедура в горната камара – 
Бундесрата, е насрочена за 18 септември и ще остане само президентът Хорст Кьолер да 
сложи подписа си под ратификационния документ. Целият този процес беше забавен, 
след  като  на  30  юни  Конституционният  съд  постави  изискването  да  се  направят 
законодателни  промени,  благодарение  на  които  страната  да  следи  Евросъюзът  да  не 
надхвърля своите компетенции в ущърб на интересите на Германия. /БГНЕС /
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Новини от България свързани с ЕС

Директорът на ГД Земеделие на ЕК Жан-Люк Демарти подписа плащанията по 
САПАРД
10.09.2009 г.

Директорът на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК 
Жан-Люк Демарти обяви при срещата си  с  министъра на земеделието  и храните  д-р. 
Мирослав Найденов, че е подписал плащанията по програма САПАРД. С това на практика 
стартира изплащането на блокираните средства по програмата, заяви министър Найденов. 
Той увери г-н Демарти, че усвояването на средствата по САПАРД ще става по правилата 
на ЕК. „Ще направим всичко възможно лошите практики от програмата да не се пренесат 
в програмата за развитие на селските райони”, каза министър Найденов.
      До момента по програма САПАРД са платени 2 404 проекта със субсидия в размер на 
793 902 398,94 лв.Общо по всички мерки по САПАРД остават за плащане 321 проекта със 
субсидия на обща стойност 156 068 493,82  лв.

Над 300 проекта, които не са обработени, трябва да бъдат изплатени до края на 
годината, обяви министър Найденов.За всички оставащи за плащане проекти проверките 
на място са приключили с изключение на Община Велинград,  Борован и Белослав.  С 
оглед оптимизиране на работата по програма САПАРД, са мобилизирани всички налични 
човешки ресурси за ускоряване на разплащането по оставащите проекти.  Въведени са 
графици с удължено работно време през делничните и почивните дни за обработка на 
заявките за плащане, информира министър Найденов. За повече информация натиснете 
ТУК

Консултативният съвет за национална сигурност обсъжда управлението на 
еврофондовете

Президентът Георги Първанов свиква Консултативния съвет за национална 
сигурност. Съветът ще обсъди мерките за изпълнение на ангажиментите към 
Европейския  съюз  в  областите  правосъдие  и  вътрешни  работи,  както  и 
усвояването на парите от еврофондовете, припомня БНР. 
Доклади ще представят вицепремиерите Цветан Цветанов и Симеон Дянков 
и  министърът  на  правосъдието  Маргарита  Попова.  Членовете  на 
Консултативния съвет за национална сигурност ще обсъдят и резултатите от 
посещението  на  правителствената  делегация,  водена  от  премиера,  в 

Брюксел миналата седмица. 
Премиерът  Бойко  Борисов  потвърди,  че  заедно  с  министрите  от  кабинета,  ще 

участват в Консултативния съвет за национална сигурност. Той каза, че "към днешна дата 
личните  му  отношения  с  президента  са  лоши",  но  "в  лицето  на  Министерския  съвет 
Президентството  ще  има  партньор  за  решаване  на  всички  въпроси,  свързани  със 
стратегиите в България". 
Източник: Портал Европа
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 07.09.2009г.

Йежи Бузек (в дясно) бе приет от шведския крал Карл XVI Густав

Посещение на председателя на ЕП Йежи Бузек в Швеция

Председателят на Европейския Парламент Йежи Бузек проведе 
серия  срещи  с  шведското  председателство  в  Стокхолм  в  края  на 
миналата  седмица.  Бузек  се  срещна  и  с  шведския  крал  Карл  XVI 
Густав. 

Председателят на ЕП Йежи Бузек обсъди икономическата и финансовата криза, 
имиграцията, защитата на климата, както и някои институционални въпроси с премиера 
Fredrik Reinfeldt  и други министри.

Във  визитата  на  Бузек  в  Швеция  бяха  включени  и  срещи  с  министърката  по 
европейските въпроси  Cecilia Malmström и с председателя на шведския парламент  Per 
Westerberg.
За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :
Председателството на ЕС и Европейският парламент - шест месеца съвместен живот 
Страницата на председателя на ЕП
Шведското председателство 

 Вторник, 08.09.2009г.

Donald Kaberuka и професорът от Оксфорд г-жа Ngaire Woods на заседанието на 
Комисията по развитие на ЕП

Президентът на Африканската банка за развитие за 
значението на регионалното сътрудничество 

Президентът  на  Африканската  банка  за  развитие  Donald 
Kaberuka заяви на  3 септември в Европейския парламент: .Ние 
сме 53 различни страни, в различна степен засегнати от кризата,  
1 милиард души не могат да бъдат пренебрегнати." 

За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация : 
Заседанието на Комисията по развитие
Африка и ЕС
ФАО подкрепя плановете на ЕС за отпускане на 1 милиард за гладуващите

 Сряда, 09.09.2009г.
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Председателят на аграрната комисия в ЕП за кризата на пазара на мляко

Paolo De Castro: "Трябва да стимулираме потреблението"
Падането  на  цените  на  млякото  създава  доста  проблеми  на 

производителите в цяла Европа. Някои заговориха за най-голямата криза 
на  млечния  пазар  за  последните  десетилетия.  Какви  са  причините, 
последиците  и  възможните  решения?  Разговор с  председателя  на 
Комисията  по  селско  стопанство  в  ЕП  Paolo De Castro (Социалисти  и 
демократи, Италия)
За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация : 
Предложенията на Комисията и докладът на ЕП 
Съобщение за пресата 
Съобщението за пресата на ЕК 

Източник: Страницата на Европейския парламент

 Четвъртък, 10.09.2009г.

Вземаме си сбогом с електрическата крушка: мнения "за" и "против" в ЕП

1-ви  септември  2009  постави  началото  на  края  за 
добре  познатата  ни  електрическа  крушка.  Тя  трябва  да 
изчезне  от  пазара  постепенно  между  септември  2009  и 
септември  2012  година  и  да  отстъпи  пред 
енергоспестяващите  й  разновидности.  Решението  на 
Европейската Комисия, на което бе дадена зелена светлина и 
от Комисията по екология на ЕП, обаче, разбуни духовете в 
много  европейски  държави.  Разминават  се  и  мненията  в 

Парламента.
За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :
Да си вземем сбогом с електрическата крушка! 

Източник: Страницата на Европейския парламент

 Петък, 11.09.2009г.

Шефът на ООН агенцията за палестинските бежанци:"Моментите на надежди 
бяха разбити" 

Г-жа  Karen Koning AbuZayd ръководи  UNRWA, 
организацията  в  ООН,  която  се  занимава  с  проблемите  на 
палестинските  бежанци в  Газа,  Западния бряг  и  в  съседните 
държави. Тя посети наскоро Европейския Парламент, няколко 
месеца преди да напусне поста си в края на тази година. Повод 
за разговарора с нея  е равносметката й за последните девет 

години работа в организацията.
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За повече информация натиснете ТУК

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Стабилизиране  на  пазара  на  млечни 
продукти

На 7 септември министрите на селското стопанство на 
страните от ЕС обсъдиха различни възможни начини 
за  подпомагане  на  млекопроизводителите  и  за 
стабилизиране на пазара. Те постигнаха съгласие, че 
трябва  да  се  предприемат  ефективни  действия  за 
облекчаване на трудната ситуация.Същевременно ще 
се осъществява контролирано постепенно премахване 

на квотите, както бе решено по-рано.

За повече информация натиснете ТУК

 
Новини от Европейската комисия

Добре ли сме всъщност?

ЕС търси нови начини за измерване на икономическите 
резултати, които наблягат повече върху социалните и 
екологични аспекти на благоденствието.

След  като  в  продължение  на  десетилетия  Комисията 
измерваше  икономическия  напредък  чрез  икономически 

показатели като брутния вътрешен продукт (БВП), днес тя обмисля нов подход  
към оценяването на прогреса. БВП е понятие, което възниква след Голямата депресия 
през 30-те години на миналия век и което се отнася до стойността на всички стоки и 
услуги, произведени или предоставени от една държава през дадена година. Въпреки, че 
е  добра  мярка  за  производството,  БВП  не  дава  добра  представа  за  цялостното 
благополучие на хората.
За повече информация натиснете ТУК

Повече по темата:
Икономиката на ЕС ще се стабилизира в резултат на взетите мерки
Цената на старостта

Източник: Страницата на Европейската комисия

Народно събрание
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Финансиране на борбата срещу изменението на климата
Комисията  обявява  първите  финансови  предложения  за  споразумение  в 
Копенхаген за изменението на климата.

Опитвайки  се  да  сложи  край  на  застоя  в 
международните преговори за климата, Комисията публикува 
план за финансиране на борбата срещу глобалното затопляне 
в развиващите се страни . Тя предлага участието на ЕС до 
2020 г. да бъде между 2 млрд. и 15 млрд. евро годишно.
Планът  е  база  за  обсъждания  в  Парламента  и  Съвета  за 
определяне  на  позицията  на  ЕС  по  един  от  най-трудните 
въпроси  пред  Конференцията  на  ООН  за  изменението  на 
климата през декември в Копенхаген.

Конференция на ООН в Копенхаген за изменението на климата 

За повече информация натиснете ТУК

Повече по темата:
Действия на ЕС за климата 

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

В  момента  Европейският  парламент  има  сесия  в  Страсбург от  14 до  17 
септември 2009 г.

Пленарна сесия септември 2009
Тук ще намерите информация по горещите теми на сесията по раздели:

- Раздел първи: Основните теми на пленарната сесия ТУК

- Раздел втори: Встъпителната реч на председателя на ЕП Jerzy Buzek ТУК

- Раздел трети: Изявление на Barroso пред депутатите  ТУК

- Раздел четвърти: Гласуване по кандидатурата на Barroso ТУК

- Раздел пети: Подготовката за срещата на върха на G20 в Питсбърг ТУК

- Раздел шести: Трансфера на  данни чрез SWIFT мрежи ТУК

- Раздел седми:  Помощите за  млечните продукти  ТУК

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Понеделник, 14.09. 2009 г.

Комисия по международна търговия

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

17

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c007_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c006_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c005_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c004_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c003_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c002_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-60252-257-09-38-901-20090904FCS60249-14-09-2009-2009/default_p001c001_bg.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090910_bg.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm
http://da.cop15.dk/
http://en.cop15.dk/
http://es.cop15.dk/
http://fr.cop15.dk/
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Проект на дневен ред

Предстоящи събития     в Съвета   

Министър  Найденов  ще  участва  в  неформално  заседание  на  Съвета  на 
Европейския съюз по земеделие и рибарство в Швеция 

На 14.9.2009 г. Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще 
участва  в  неформалното  заседание  на  Съвета  на  Европейския  съюз  по  земеделие  и 
рибарство в гр. Векшьо, Швеция. На неформалното заседание на Съвета на Европейския 
съюз по земеделие и рибарство ще се проведе дискусия на тема „Изменението на климата 
и  земеделието”.  На  срещата  ще  бъдат  обсъдени  възможностите  на  земеделието  за 
смекчаване на изменението на климата, начините за адаптация на сектора към промените 
и  възможните политики и стратегии за  справяне  с  предизвикателствата  от  изменения 
модел на разпространение на патогени и болести в резултат от климатичните промени. По 
време на срещата България ще изтъкне необходимостта земеделието да увеличи своята 
конкурентноспособност и в същото време да функционира в съответствие с принципите 
на  устойчивото  развитие.  В  позицията  на  страната  ни  се  подчертава  и  нуждата  от 
осигуряване на съгласуваност  във възможно най-голяма степен между адаптацията на 
земеделието към изменението на климата и смекчаването на промените на климата.  
За повече информация, натиснете ТУК.

На 17.09.2009 година, Брюксел, предстои неофициална среща на държавите и 
правителствените ръководители. За повече информация, натиснете ТУК

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 
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http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=668&lang=bg
http://www.mzh.government.bg/NewsRead.aspx?newsId=18355&categoryId=1&lang=1&lmid=0
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/inta/oj/789/789239/789239bg.pdf
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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 

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

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

19

mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Събития от изминалата седмица
	Предстоящи събития 
	Годишна работна програма 
	Законопроекти свързани с правото на ЕС

	Документи на Европейската комисия
	Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз
	Договор от Лисабон 
	Новини от България свързани с ЕС
	Новини от европейските институции 
	Събития от изминалата седмица в европейските институции
	Предстоящи събития в европейските институции

	Книги от фонда на Европейския документационен център

