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Тема на седмицата
Новата Европейска комисия встъпи в длъжност
Новата Европейска комисия най-накрая встъпи в
длъжност в сряда, 10 февруари 2010г. след като беше
одобрена с голямо мнозинство от Парламента. „Време е за
действие", каза председателят на ЕП, Jerzy Buzek,
обръщайки се към членовете на ЕК в началото на
петгодишния им мандат. Нека хвърлим един последен поглед на процеса, който доведе до
избирането на втората Комисия на Барозу.
Парламентът одобри Комисията във вторник с 488 гласа „за”, 137 гласа „против” и
72 “въздържали се”, слагайки край на политическия вакуум след края на мандата на
предишната Комисия на 31 октомври 2009г. След тази дата старата Комисия остана на
мястото си, но изпълняваше само рутинни задачи. Мандатът на новата Комисия изтича на
31 октомври 2014 г.
Пътят към избирането на новата Комисия беше дълъг: изминаха осем месеца от
изборите за Европейски парламент, почти пет месеца от избирането на Мануел Барозу за
втори мандат като председател на Европейската комисия и два месеца и половина от
публикуването на списъка с кандидатите.
Една от причините за това е дългият и сложен процес на оценяване на
кандидатите. След като бъдат номинирани от съответните държави-членки в
сътрудничество с председателя, те трябва да представят писмени отговори на въпроси,
поставени им от членове на ЕП, да се явят на изслушване пред комисията/комисиите,
които отговарят за тяхната област на дейност и след това да бъдат подложени на
гласуване в пленарната зала, където членовете на ЕП одобряват състава на Комисията
като цяло.
Процесът се усложнява допълнително от партийната окраска на кандидатите,
личните им знания и умения и национални въпроси.
Процесът в цифри:
27 кандидати (включително двамата български кандидати);
1 оттегляне;
81 часа изслушвания, на които са зададени около 1 750 въпроса;
около 2 000 статии, публикувани в европейския печат, 300 за България;
36 съобщения за пресата, публикувани от ЕП;
165 акредитации за телевизионно отразяване от 83 екипа и 22 акредитации за
фотографски агенции;
27 комплекта въпроси и отговори, преведени на 22 езика = 3 300 преведени страници;
Допълнителна информация :
Интернет страница за изслушванията
Изслушванията в картини (Flickr)
Интернет страница на ЕК
Източник: Страницата на Европейската комисия
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Събития в Народното събрание
Предстоящи събития
На 17 февруари 2010 г., ще се проведе
дискусия на тема: “Добри европейски практики в
болничната помощ. Безопасност на пациентите”.
Кръглата маса е организирана от председателят
на парламентарната комисия по здравеопазване
д-р
Лъчезар
Иванов
и
министърът
на
здравеопазването д-р Божидар Нанев.
Лектори на форума, който ще започне в
13.00 часа в зала „Изток” на Народното
събрание, ще бъдат европейски експерти, сред
които и такива от университета в Кембридж.
На дискусията са поканени финансовият
министър Симеон Дянков, заместник-министърът
на финансите Владимир Горанов, представители на Българския лекарски съюз, на
Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз, на Българската
асоциация на специалистите по здравни грижи, на Съюза на учените, на синдикатите,
Омбудсманът на Република България, както и деканите на медицинските университети в
страната. В нея ще участват и народни представители от Комисията по здравеопазване,
областни управители и представители на ръководствата на парламентарните групи в 41то Народно събрание.

Годишна работна програма
На 11 февруари 2010 г. Комисията по икономическа политика, енергетика и
туризъм разгледа на свое извънредно заседание т.3 от Годишната работна програмата на
Народното събрание по въпросите на ЕС, за 2009 г., а именно предложение за Директива
на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 1998/26/ЕО,
2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО,
2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския
банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Предложението за изменение
на посочените директиви има за цел да определи обхвата на техническите стандарти, с
оглед изготвяне на единен европейски правилник, както и да създаде работещи
процедури за разрешаване на спорове между държавите членки във финансовата област.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 10 февруари 2010г., Комисията по труда и социалната политика прие на второ
четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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902-01-65, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009г. Целта на законопроекта
е да се осигури прилагане на някои от разпоредбите относно командироването и
електронния обмен на Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност и да се
въведат изискванията на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29
февруари 1968 г. за приемане на Правилник за длъжностните лица и Условията за работа
на другите служители на Европейските общности и на специални мерки, временно
приложими за длъжностните лица на Комисията. Законопроектът е съобразен и с
изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на
предоставянето на услуги.
На 10 февруари 2010г., Комисия по икономическата политика, енергетика и
туризъм прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за
акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, № 002-01-10, внесен
от Министерския съвет на 15.01.2010 г. Със законопроекта се създава национален орган
по акредитация - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, чиято
дейност е нестопанска съгласно изискванията на Регламент № 765 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти. Предложеният
законопроект
въвежда
допълнителни
регулаторни
мерки
за
устойчивост
и
безпристрастност на процеса по акредитация, съобразени с Регламентa.
На 11 февруари 2010г., Комисията по икономическата политика, енергетика и
туризъм прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за
марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на
16.11.2009 г. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в
съответствие с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година
относно марката на Общността, и уеднаквяването на правния режим в страната с
практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и
дизайн), администриращо марката и дизайна на Общността.
На 11 февруари 2010г., Комисията по правни въпроси обсъди проект на решение
за налагане на забрана за освобождаване в околната среда и отглеждане на генетично
модифицирани организми на територията на Република България, № 054-02-7, внесен от
Искра Фидосова и група народни представители на 05.02.2010г. След проведената
дискусия с 15 гласа „за”, 2 „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни
въпроси предложи на Народното събрание проект на решение: Да наложи забрана за
освобождаване в околната среда по смисъла на Закона за генетично модифицираните
организми и отглеждане на генетично модифицираните организми на територията на
Република България; Във връзка с мярката посочена в предходното изречение, временно
се спира приемането на заявления от компетентните органи, по повод провеждане на
процедури по разрешителни режими за освобождаване в околната среда и отглеждане на
генетично модифицирани организми; Забраната се налага за период от пет години и
влиза в сила от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.
На 11 февруари 2010 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и
съобщения прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 27.01.2010 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 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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технически възли, предназначени за такива превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. 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 година относно свидетелства за управление на превозни средства, се указват
условията, при които водачът има право да управлява моторно превозно средство.
На 11 февруари 2010 г., Комисия по икономическата политика, енергетика и
туризъм прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
промишления дизайн, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29.01.2010 г.
С настоящия законопроект се създават условия за регистрация на промишлени
дизайни в Република България в съответствие с Регламент № 6/2002 на Съвета от 12
декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността, чрез въвеждане на
процедура по регистрация на промишлен дизайн, която да замести експертизата по
същество. В съответствие с Регламентa в законопроекта се предвижда задължение за
заплащане на допълнително дължими такси за регистрация, в случаите на забавено
плащане. В изпълнение на разпоредбите на Регламентa се предвижда и възможността за
отлагане публикацията на регистрация за срок от 30 месеца.

Новини от България свързани с ЕС
Правителствата на
съвместно заседание

България

и

Гърция

ще

проведат

“Ще покажем на Европа, че можем да бъдем единни при
решаването на проблемите си”, каза министър-председателят Бойко
Борисов след среща в Брюксел с колегата си Георгиос Папандреу,
съобщава правителствената пресслужба.
Министър-председателят Бойко Борисов и гръцкият му колега Георгиос Папандреу
решиха да проведат съвместно заседание на правителствата, ръководени от тях, на които
да бъдат разгледани общите приоритети на двете страни. На съвместна пресконференция,
дадена в Брюксел на 12 февруари 2010г. след среща между двамата правителствени
ръководители, Борисов и Папандреу опровергаха твърденията, че между България и
Гърция има напрежение. „Ще покажем на Европа, че можем да бъдем единни при
решаването на общите си проблеми", подчерта българският министър-председател. За
повече информация натиснете ТУК.
Българската икономика отчита спад от 6.2% през четвъртото
тримесечие на 2009 г.
Според експресните тримесечни оценки на Националния
статистически институт, реалният спад на брутния вътрешен продукт
(БВП) е 6.2% за четвърто тримесечие на 2009г. спрямо съответния
период на предходната година. В номинално изражение БВП достига
до 17 858 млн. лв. в текущи цени, предава econ.bg.
Спадът на БВП през четвърто тримесечие на 2009г. се дължи основно на
намаление на добавената стойност в индустриалния сектор, която е с 8.2% по-малко на
годишна основа. Реалният спад на добавената стойност в сектора на услугите е 3.4%,
докато на аграрния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 4.7%.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 28.9%. През 2009г.
реалният спад на БВП е 5.1% в сравнение с предходната година.
През последното тримесечие на 2009г. БВП в еврозоната, както и в ЕС се е
увеличил с 0,1% спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2009 г.
растежът е бил съответно +0,4% и +0,3%, съобщава Рапид по данни на Евростат.
Източник:europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
 Сряда, 10 февруари 2010г.
Трансфер на банкови данни от SWIFT за САЩ
Парламентът
следва
да
отхвърли
междинното
споразумение със САЩ за трансфер на банкови данни от
системата SWIFT от ЕС за САЩ – гласи препоръката на
комисията по граждански свободи, приета на заседанието й в
четвъртък, 4 февруари 2010г. Целта на споразумението, което
трябваше да влезе в сила на 1 февруари 2010г., е да
допринесе за борбата срещу тероризма.
Комисията изрази загриженост относно начина, по който САЩ събират данни за
граждани на ЕС в стремежа си за установяване на самоличността на заподозрени в
тероризъм лица. Членовете на ЕП обсъдиха междинното деветмесечно споразумение в
сряда, 10 февруари 2010г. За повече информация натиснете ТУК.
 Четвъртък, 11 февруари 2010г.
Право на жилищно финансиране от ЕС за всички
маргинализирани общности
Бедните общности в градските и селските райони в
рамките на ЕС може да получат регионално финансиране, за
да ремонтират своите жилища или да ги заменят с нови.
"Наличието на прилични жилищни условия е важно условие в
борбата срещу бедността и социалната изолация", заяви пред
нас парламентарният докладчик Lambert van Nistelrooij.
Досега единствено ремонтите на жилища в градските райони в 12-те нови
държави-членки на ЕС отговаряха на условията за финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР), поради което много голяма част от маргинализираните
общности, живеещи в селските райони и в постройки в окаяно състояние, се оказваха
пренебрегнати. За повече информация натиснете ТУК.
Източник: Страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета
Икономиката на преден план

Икономическата стратегия на ЕС, изменението на
климата и помощта за Хаити са трите теми, които бяха
обсъдени на неофициалното заседание на държавните и
правителствените ръководители, свикано в Брюксел на
11 февруари 2010г. от председателя на Европейския
съвет Херман ван Ромпьой.
По отношение на икономическата сфера, на това неофициално заседание на
Европейския съвет беше обсъдено как да се преодолеят предизвикателствата в
краткосрочен план, как да продължат структурните промени, необходими за
възстановяването, и как да бъдат подкрепени за бъдещият растеж и създаването на
работни места.
„Европа разполага с уникален социален модел, заяви Херман ван Ромпьой. Но едно
нещо трябва да е ясно: ако искаме да запазим този начин на живот, необходими са ни
по-високи темпове на растеж в Европейския съюз, като сме длъжни да поддържаме
същото равнище като останалите водещи икономически сили в света.“
Само два месеца след конференцията в Копенхаген, европейските ръководители
обсъдиха какви поуки могат да се извлекат от това международно усилие и с какви
средства международните преговори за борбата срещу глобалното затопляне могат да
бъдат придвижени напред.
След земетресенията в Хаити, Европейският съюз и неговите държави-членки
реагираха бързо и подкрепиха местното население. Те предоставиха хуманитарна помощ
на жертвите на бедствието. Европа се ангажира също така да допринесе за
възстановяването на сигурността в страната.
Европейските ръководители обсъдиха механизмите, които ЕС може да задвижи
след спешната помощ, за да отпусне допълнителни средства за подкрепа за
възстановяването на Хаити. Те разгледаха и предложението за организиране в близко
време на нова международна конференция за оказване на помощ на страната.
След влизането в сила на Договора от Лисабон, подготовката и ръководството на
тези срещи на високо равнище се осъществяват от постоянния председател на
Европейския съвет.
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия
112 спасява животи в Европа
Повечето европейци все още не знаят, че могат да позвънят на
112 от всяка точка в ЕС, за да се свържат с полицията, пожарната или
Бърза помощ.
На кой телефонен номер можете да се свържете със службите за спешна
помощ от всяка точка на Съюза? Неотдавнашна анкета сочи, че едва 25 % от
европейците знаят отговора – 112
– и то близо двадесет години след
въвеждането на номера.
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В Чешката република, Люксембург, Полша, Словакия и Финландия над 50 % от
отговорилите знаят за 112. Но в Италия, Гърция и Обединеното кралство на въпроса са
успели да отговорят едва 10 %.
Поръчаната от ЕС анкета показва също, че по-голяма част от европейците
подкрепят съществуването на единен номер за спешни повиквания в Съюза, но смятат, че
за популяризирането му не е направено достатъчно.
В резултат от анкетата Комисията настоя пред страните от ЕС да популяризират
номера по-активно и добави, че това ще помогне за спасяване на човешки животи и
намаляване на броя на тежко ранените. Номерът вече фигурира в телефонните указатели
и е изписан по колите за спешна помощ в повечето страни.
Анкетата бе публикувана на 11 февруари, определен за „Ден на 112“ в Европа.
Някои страни организираха специални прояви за повишаване на осведоменността за
горещата линия. Румъния покани певицата и актриса Моника Ангел да бъде неин
„посланик за 112“ – роля, включваща посещения на училища.
През последните пет години всеки четвърти гражданин на ЕС се е обаждал на
спешен номер. Около половината от обажданията са били на национални номера за
спешни обаждания, различни от 112. Но делът на обаждащите се на 112 е нараснал.
Езикът продължава да бъде проблем. 10 % от анкетираните, позвънили на 112 от
чужбина, се оплакват от трудности при общуването с оператора. В повечето случаи
обажданията са били обработени на езика на чуждата страна. От всички оператори на
112 се изисква да говорят английски.
Номерът за спешни повиквания е безплатен и може да бъде набран от всеки
стационарен или мобилен телефон. Той свързва обаждащите се с оператор, който
уведомява подходящата служба – полиция, пожарна или Бърза помощ – за злополуката.
Още за 112 във вашата страна
Евробарометър: 30 процента от българите са използвали телефон 112
Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 08.02.-12.02.2010 г.
Околна среда
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Възможни варианти за визия и цели на ЕС по отношение на
биологичното разнообразие след 2010 г. - COM(2010)4 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно
стимулите за организациите, регистрирани по EMAS, през периода 2004—2006 г. COM(2010)6 Досие на документа
Регионална политика
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
финансовото участие на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия
(2007—2010 г.) - COM(2010)12 Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
09.02.2010 г. L 36
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 107/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно
разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна
добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.).
 Регламент (ЕС) № 108/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР).
 Регламент (ЕС) № 109/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 г. относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
 Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 г. за изменение за
сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.
 Регламент (ЕС) № 111/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 г. за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 112/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/4/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 г. за изменение с цел
привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти.
 Директива 2010/5/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
акролеин като активно вещество в приложение I към нея.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 2 февруари 2010 г. за уравняване на счетоводните
сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на
мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година.
 Решение на Комисията от 8 февруари 2010 г. за изменение на Решение
2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение №
574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски
фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата
програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на
системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за
административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти,
съфинансирани от фонда.
 Решение на Комисията от 8 февруари 2010 г. за изменение на Решение
2008/458/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение
№ 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата
Народно събрание
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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 разходите за проекти, съфинансирани
от фонда.
Решение на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно невключването на диазинон
в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно пускането на пазара на биоциди.
Решение на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно невключването на
определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди.

10.02.2010 г. L 37
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно
статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на
обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за
търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране,
както и специфични стоки или движения.
 Регламент (ЕС) № 114/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 2229/2004 по отношение на срока, предоставен на ЕОБХ за
представянето на становище по проектите на докладите за преглед на активните
вещества с ясни индикации за липса на вредни въздействия.
 Регламент (ЕС) № 115/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за определяне на
условията за използване на активиран алуминиев оксид за отстраняване на
флуорид от натурални минерални води и изворни води.
 Регламент (ЕС) № 116/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета във връзка
със списъка на хранителните претенции.
 Регламент (ЕС) № 117/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 904/2008 за определяне на методите на анализ и други
разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на режима на
износ на стоките, които не са предмет на приложение I към Договора.
 Регламент (ЕС) № 118/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други
технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои
стоки, получени при преработката на селскостопански продукти.
 Регламент (ЕС) № 119/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕС) № 1233/2009 за определяне на специфична мярка за подпомагане
на пазара в сектора на млечните продукти.
 Регламент (ЕС) № 120/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно живак, свободен госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca.
 Директива 2010/7/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин, като активно вещество в приложение I
към нея.
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Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на варфарин натрий като активно вещество.
Директива 2010/9/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел продължаване на
включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид,
освобождаващ фосфороводород, към продуктов тип 18, както е определен в
приложение V към същата директива.
Директива 2010/10/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в
приложение I към нея на бродифакум (brodifacoum) като активно вещество.
Директива 2010/11/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
варфарин като активно вещество в приложение I към нея.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 25 януари 2010 г. за отмяна на Решение 2009/472/ЕО и за
последващи мерки по отношение на процедурата по консултиране с Ислямска
република Мавритания съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ
—ЕО.
 Решение на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Решение
2005/629/ЕО за създаване на Научно-технически и икономически комитет по
рибарство.
 Решение на Комисията от 5 февруари 2010 г. относно финансовото участие на
Съюза в координираната мониторингова програма относно разпространението на
Listeria monocytogenes в някои готови за консумация храни, която ще се проведе в
държавите-членки.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за предоставяне на преходен период
за изпълнението на Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на
Съвета за предоставянето от държавите-членки на статистика относно
аквакултурите що се отнася до Чешката република, Германия, Гърция, Австрия,
Полша, Португалия и Словения.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за определяне на нов краен срок за
подаване на досие за тербутрин, което следва да бъде проучено в рамките на 10годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива
98/8/ЕО.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за коригиране на праговете,
посочени в член 157, буква б) и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на
финансовия регламент.
11.02.2010 г. L 38
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 121/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания — Provolone del Monaco (ЗНП).
 Регламент (ЕС) № 122/2010 на Комисията от 10 февруари 2010 г. за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 123/2010 на Комисията от 10 февруари 2010 г. 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.
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РЕШЕНИЯ
 Решение на Европейския съвет от 9 февруари 2010 г. за назначаване на
Европейската комисия.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за създаване на класове на реакция
на огън на някои строителни продукти по отношение на лепилата за керамични
плочки.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за създаване на класове на реакция
на огън на някои строителни продукти по отношение на декоративните стенни
облицовки под формата на роли и пана.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за създаване на класове на реакция
на огън за строителни продукти по отношение на изсъхващи на въздух фугиращи
смеси.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за определяне на нов краен срок за
подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките
на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. за създаване на класове на реакция
на огън на някои строителни продукти по отношение на циментови замазки,
замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола.
12.02.2010 г. L 39
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 124/2010 на Комисията от 11 февруари 2010 г. за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 125/2010 на Комисията от 11 февруари 2010 г. за определяне на
максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната
процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Европейския парламент от 20 януари 2010 г. за избор на Европейски
омбудсман.
 Решение на Комисията от 5 февруари 2010 г. относно стандартните договорни
клаузи при предаването на лични данни към лицата, които ги обработват,
установени в трети страни, съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета.
13.02.2010 г. L 40
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 126/2010 на Съвета от 11 февруари 2010 г. за
удължаване на периода на суспендиране на окончателното антидъмпингово мито,
наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004 върху вноса на глифозат с произход от
Китайската народна република.
 Регламент (ЕС) № 127/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на
въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за
одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи.
 Регламент (ЕС) № 128/2010 на Комисията от 12 февруари 2010 г. за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 129/2010 на Комисията от 12 февруари 2010 г. относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
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някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 9 февруари 2010 г. относно преходни мерки във връзка с
прилагането на някои структурни изисквания на регламенти (ЕО) № 852/2004 и
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои
предприятия за месо, рибни и яйчени продукти и хладилни складове в Румъния.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени през м. януари 2010г.
121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET
REUNIONS CONNEXES
EC 1548
Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549
Годишно издание на Eurostat за 2009 година
Eurostat regional yearbook – 2009
EC 1550
Издание за бизнеса в Европа за 2009 година
European Business
EC 1551
Издание за бъдещи умения в Европа в развитието на професионалното обучение
Future skill needs in Europe: medium-term forecast
EC 1552
Издание за синхрона между уменията и робжтните места за последните 15 години в ЕС
Eures: Matching jobs and skills in Europe for 15 years
EC 1553
Статистическо издание на Eurostat за науката, технологията и иновацията в Европа
Science, technology and innovation in Europe
EC 1554
Издание относно индустриалната структура в ЕС за 2009 година
EU industrial structure – 2009
EC 1555
Издание за премахването на радиоактивните отпадъци
Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
EC 1556
Издание относно обучението, образованието и културата на младите хора в ЕС
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EU YOUTH REPORT
EC 1557
Заетостта В Европа за 2009 година
Employment in Europe – 2009
EC 1558
Издание относно възстановяването от кризата в работните места за 2009 година
Recovering from the crisis
EC 1559
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