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БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Председателството

До: Комитета на постоянните представители / Съвета
Относно: Доклад за работата в рамките на другите състави на Съвета

Приложено се изпраща на делегациите списък с най-важните решения, взети в рамките на 

другите състави на Съвета, както и на обсъжданите понастоящем от тях въпроси.

Настоящият документ следва да даде възможност на делегациите да насочат вниманието на 

председателството към всички въпроси, които според тях оказват влияние върху правилната 

организация на работата в съответните области.
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ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

На заседанието си от 30 ноември и 1 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други 

въпроси:

Стокхолмска програма (2010—2014 г.)

Министрите на вътрешните работи и на правосъдието обсъдиха при открит дебат 

многогодишната стратегическа работна програма за пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие, т.нар. Стокхолмска програма, определяща приоритетите за действия на ЕС в 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие за следващите пет години (2010—

2014 г.). Дебатът показа широк консенсус по голяма част от текста. Стокхолмската програма 

беше приета на заседанието на Европейския съвет на 10—11 декември 2009 г.

ШИС ІІ — Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно Шенгенската информационна система II. Съветът реши, 

че изпитването по първия ориентир се смята за неизпълнено съгласно параграф 9, буква г) от 

посочените по-горе заключения на Съвета, ако изпитването не приключи успешно до 

29 януари 2010 г., и приема, че двумесечният срок, посочен в параграф 9, буква г) in fine на 

посочените по-горе заключения на Съвета, започва да тече на 30 януари 2010 г.

Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ

Съветът прие решение за споразумение между ЕС и Япония за правна взаимопомощ по 

наказателноправни въпроси, което осигурява солидна основа за правна взаимопомощ между 

27-те държави-членки и Япония, като същевременно гарантира зачитането на основните 

ценности на ЕС и предвижда широк набор от мерки, включително снемане на свидетелски 

показания, конфискуване на предмети, получаване на банкова информация и разпит чрез 

видеоконферентна връзка.
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Споразумение между ЕС и САЩ относно данни за финансови съобщения за разследвания за 

борба с тероризма

Съветът прие споразумение между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни 

за финансови съобщения за целите на Програмата на САЩ за проследяване на 

финансирането на тероризма. Съветът прие също две политически декларации по този 

въпрос. Споразумението е временно. То ще се прилага временно от 1 февруари 2010 г. и 

срокът му ще изтече най-късно на 31 октомври 2010 г. Що се отнася до последващото 

споразумение за периода след 31 октомври 2010 г., в декларация на Съвета Комисията се 

призовава да представи на Съвета възможно най-бързо и във всеки случай не по-късно от 

февруари 2010 г. препоръка за преговори по дългосрочно споразумение. Съветът посочи 

също, че подписаното споразумение не засяга никоя от разпоредбите на дългосрочното 

споразумение, което евентуално ще бъде сключено.

Обща европейска система за убежище (CEAS) и Европейска служба за подкрепа в областта 

на убежището (EASO)

Съветът обсъди актуалното състояние във връзка с общата европейска система за убежище 

(CEAS). По-конкретно, Съветът взе под внимание споразумението, постигнато между 

Европейския парламент и Съвета, относно създаването на Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) и свързаните с това промени в Европейския бежански фонд 

(ERF). Това споразумение дава възможност за приемането на съответните законодателни 

инструменти в близко бъдеще. След проведените дискусии по време на обяда, 

председателството заяви, че е постигнато съгласие седалището на EASO да бъде във Валета, 

Малта. Това съгласие ще бъде формализирано в близко бъдеще.

Либерализиране на визовия режим за страните от Западните Балкани

Съветът взе решение да въведе безвизов режим на пътуване до и в рамките на Шенгенското 

пространство за гражданите на бившата югославска република Македония, Черна гора и 

Сърбия. Освобождаването от изискване за виза ще се прилага от 19 декември 2009 г. за 

притежателите на биометрични паспорти. По отношение на Албания и Босна и Херцеговина 

се преценява, че те все още не са изпълнили всички критерии, договорени в хода на диалога 

за либерализиране на визовия режим със страните от Западните Балкани. Въпреки това в 

политическа декларация Комисията беше приканена да внесе предложение за 

либерализиране на визовия режим за тези две държави веднага след като изпълнят 

критериите.
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Стратегия и план за действие на ЕС за борба с тероризма: доклад за изпълнението

Координаторът на ЕС за борба с тероризма представи на Съвета последния си доклад за 

изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за борба с тероризма, както и 

документ за обсъждане относно бъдещата работа. Докладите обобщават постигнатия 

напредък от юни 2009 г. и разглеждат предстоящите промени в областта на правосъдието и 

вътрешните работи предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, предстоящото 

приемане на Стокхолмската програма и приоритетите на испанското председателство на ЕС, 

което желае да постави акцент, наред с другото, върху стратегия за вътрешна сигурност.

Трафик на хора

Съветът проведе задълбочено обсъждане по въпроса за трафика на хора, по-специално във 

връзка с криминалните тенденции, които се развиват в Европа, и начините и средствата да 

им бъде оказано по-ефективно противодействие на равнище ЕС. В тези общи рамки 

министрите проведоха ориентационен дебат по проекта за рамково решение на Съвета, 

насочено към засилване на борбата с трафика на хора и защитата на жертвите. Те приеха 

също документ за действие, в който се поставя акцент върху външното измерение на ЕС във 

връзка с действията за борба с трафика на хора. По отношение на рамковото решение беше 

постигнато съгласие по повечето разпоредби. Този текст ще послужи за основа на ново 

законодателно предложение, което ще стане нужно с влизането в сила на Договора от 

Лисабон.

ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ 

ВЪПРОСИ

На заседанието си от 30 ноември и 1 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други 

въпроси:

Възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската стратегия за периода след 2010 г.

Съветът проведе ориентационен дебат, като се съсредоточи върху мерките, които трябва да 

се предприемат, за да се даде възможност за излизане от настоящата криза, и върху 

създаването на по-приобщаващи пазари на труда. След дебата Съветът прие заключения 

„Насърчаване на приобщаването към пазара на труда — възстановяване след кризата и 

подготовка за Лисабонската програма след 2010 г.“.
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Ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск

Съветът постигна политическо съгласие по предложението за директива за прилагане на 

ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено на европейско 

равнище между социалните партньори. В това споразумение се установяват минималните 

изисквания за родителския отпуск като важно средство за съвместяване на професионалните 

и семейните задължения и за насърчаване на равното третиране на мъжете и жените на 

пазара на труда. Новата директива, която ще се прилага от началото на 2012 г., удължава по-

специално правото на работниците на родителски отпуск от три на четири месеца за всеки 

родител.

Социална закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи

Съветът постигна политическо съгласие по предложението за директива за прилагане на 

принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството 

на самостоятелно заети лица. Предложението има за цел да се осигури по-добра социална 

закрила на самостоятелно заетите лица и да се премахнат факторите, възпиращи 

предприемачеството при жените. То има за цел също да осигури по-добра социална закрила 

на „помагащите съпрузи“, които често работят като самостоятелно заети лица, без да се 

ползват от съответните права.

Равенство между половете 

След проведения ориентационен дебат за укрепване на равенство между половете в 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г., Съветът прие заключения „Равенство между 

половете: укрепване на растежа и заетостта“, като принос към Лисабонската стратегия за 

периода след 2010 г. В тези заключения Съветът по-специално призовава държавите-членки 

и Комисията да засилят свързаното с половете измерение при приемането на Лисабонската 

стратегия за периода след 2010 г. и прикани предстоящото испанско председателство, с 

подкрепата на Комисията, да направи всичко възможно, за да гарантира, че интегрирането на 

проблематиката на равенството между половете и специфичните въпроси, свързани с 

половете, ще бъдат разглеждани като приоритет в Лисабонската стратегия за периода след 

2010 г.
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Пекинската платформа за действие

Съветът прие заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-

членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно преглед на изпълнението на Пекинската 

платформа за действие от държавите-членки и институциите на ЕС. В заключенията, наред с 

другото, Съветът призовава държавите-членки да разработят показатели относно „жените и 

околната среда“ и „жените и медиите“, които са сред критичните, предизвикващи 

загриженост области, установени в Пекинската платформа за действие.

Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване

След задълбочено разглеждане на предложението за директива за прилагането на правата на 

пациентите при трансгранично здравно обслужване, председателството заяви, че липсва 

квалифицирано мнозинство за постигането на политическо съгласие.

Иновативни насърчителни мерки за ефикасни антибиотици

Съветът прие заключения за иновативни насърчителни мерки за ефикасни антибиотици. В 

тези заключения Съветът отчита факта, че разрастващата се резистентност към антибиотици 

е сериозна заплаха за здравната сигурност в целия свят и ето защо има спешна необходимост 

от създаване на стимули за научни изследвания и разработване на нови ефикасни 

антибиотици. Наред с другото, Съветът приканва държавите-членки да разработят 

интегрирани стратегии за намаляване на развитието и разпространението на резистентността 

към антибиотици и призовава Комисията да разработи комплексен план за действие с 

конкретни предложения относно насърчителните мерки за разработване на нови ефикасни 

антибиотици.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

На заседанието си от 2 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други въпроси:

Европейски надзорни органи за финансовите услуги

Съветът постигна съгласие по общ подход за проекти за регламенти, които целят създаването 

на три нови органа за надзор на финансовите услуги в ЕС, а именно Европейски банков 

орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и 

Европейски орган за ценни книжа и пазари. Съветът възложи на председателството да 

започне преговори с Европейския парламент с оглед на приемането на текстовете на първо 

четене.
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Борба с измамите — плащания на ДДС върху квотите за емисии

В очакване на становището на Европейския парламент Съветът постигна съгласие по общ 

подход относно проект за директива, която да позволи на държавите-членки незадължително 

и временно да прилагат механизъм за самоначисляване на ДДС (данък добавена стойност) 

върху квотите за емисии на парникови газове. Съветът ще продължи работата си по други 

елементи на предложението, отнасящи се до прилагането на механизма за самоначисляване 

по отношение на мобилни телефони и електронни устройства с интегрални схеми с оглед 

постигане на съгласие възможно най-скоро.

Процедури при прекомерен дефицит

Съветът започна процедури при прекомерен дефицит за Белгия, Чешката република, 

Германия, Италия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения и Словакия, като отправи 

препоръки за коригиращите действия, които да бъдат предприети. Съветът отправи 

преработени препоръки относно мерките, които трябва да бъдат предприети от Ирландия, 

Испания, Франция и Обединеното кралство за коригиране на техния прекомерен дефицит и 

установи, че действията на Гърция, предприети в отговор на препоръката на Съвета относно 

мерките за коригиране на прекомерния дефицит в страната, са недостатъчни. Що се отнася 

до графика за коригиране на дефицитите и въз основа на прогнозите на Комисията от есента 

Съветът призова Белгия и Италия да сведат дефицита си под прага от 3 % от БВП до 2012 г., 

Чешката република, Германия, Испания, Франция, Нидерландия, Австрия, Португалия, 

Словакия и Словения — до 2013 г., Ирландия — до 2014 г., а Обединеното кралство — до 

финансовата 2014—2015 г.

Подготовка за заседанието на Европейския съвет през декември

По отношение на финансовия надзор Съветът направи равносметка на напредъка по 

законодателните предложения, целящи реформа на рамката на ЕС за надзор на финансовите 

услуги вследствие на световната финансова криза. Председателството докладва за напредъка 

по време на заседанието на Европейския съвет на 10—11 декември, по-специално в 

светлината на създаването на три европейски надзорни органа.
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По отношение на стратегията на ЕС за растеж и работни места за периода след 2010 г. 

Съветът прие заключения, в които подчертава, че след края на кризата ще бъде важно 

акцентът да се измести от политиките за управление на кризата към стратегия за действия, 

целящи повишаване на потенциала за растеж на ЕС, повишаване на заетостта и гарантиране 

на устойчиви публични финанси. Във връзка с това Съветът насърчава Комисията и 

държавите-членки да проучат начините за разширяване на диалога с гражданите и 

заинтересованите страни, за да се придобие по-добра представа за ползите от реформите на 

национално и местно равнище.

Съветът прие и заключения относно изходните стратегии и постигна съгласие по редица 

принципи за изходните стратегии по отношение на схемите за финансово подпомагане, а 

именно: постепенното прекратяване на схемите за публично подпомагане следва да бъде 

надлежно координирано между държавите-членки, с цел да се избегнат негативните 

странични ефекти, като се отчитат особеностите на отделните страни; графикът на изходните 

стратегии следва да отчита широк кръг от елементи, в т.ч. макроикономическата стабилност 

и стабилността на финансовия сектор, функционирането на каналите за кредитиране, 

оценката на системните рискове и темпото на нормалното прекратяване на мерките от страна 

на банките и в зависимост от обстоятелствата в отделните държави-членки постепенното 

прекратяване на подпомагането следва да започне с държавните гаранции.

Финансова стабилност и управление на кризи

Съветът прие заключения, като припомни общите си заключения от 20 октомври 2009 г. 

относно укрепването на механизмите на ЕС в областта на финансовата стабилност, в които 

подчертава колко е важно по-специално да се разработят „общи и оперативно съвместими 

инструменти за подобряване на способността на държавите-членки за адекватно реагиране 

на финансови кризи“ и „всеобхватна рамка за ЕС за по-тясно координиране на политиката в 

областта на финансовата стабилност“, и постига съгласие по график за допълнителна работа 

през следващите месеци. Съветът прикани Комисията да му докладва до пролетта на 2010 г., 

като представи конкретни предложения за бъдещата политика, отчитайки и резултатите от 

текущия процес на консултации. Съветът прикани Икономическия и финансов комитет да 

докладва на Съвета относно предложенията на Комисията до лятото на 2010 г. 



5405/10 ee/SB/ags 9
DQPG BG

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На заседанието си от 3 и 4 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други въпроси:

Усъвършенстване на патентната система в Европа

Съветът проведе дебат по усъвършенстване на патентната система в Европа и прие 

заключения по основните характеристики на бъдещата патентна система, която ще се 

основава на два главни стълба: създаване на единна система за уреждане на спорове в 

областта на патентите, която ще има изключителна компетентност по отношение на 

граждански спорове, свързани с нарушаването и валидността на патентите на ЕС и 

европейските патенти, и ще се състои от първоинстанционен съд и апелативен съд, както и 

създаване на патент на ЕС като единен правен инструмент за предоставяне на патенти, 

валидни в ЕС като цяло.

В очакване на становището на Европейския парламент на първо четене, Съветът постигна 

съгласие и относно общ подход по предложение за регламент за създаване на патента на ЕС.

След влизането в сила на Договора от Лисабон предложението за регламент подлежи на 

обикновената законодателна процедура и изисква само квалифицирано мнозинство за 

приемане на решение на Съвета. Езиковите договорености, които ще бъдат предвидени, 

обаче, ще бъдат определени с единодушие от Съвета след консултация с Европейския 

парламент.

Директива относно правата на потребителите

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за директива относно правата на 

потребителите. Предложението има за цел подобряване на функционирането на вътрешния 

пазар и същевременно гарантиране на високо ниво на права на потребителите в целия ЕС, 

като преразглежда и допълва четирите действащи директиви (относно договорите, сключени 

извън търговския обект, относно неравноправните клаузи в потребителските договори, 

относно договорите от разстояние и относно продажбата на потребителски стоки и 

свързаните с тях гаранции) и въвежда нови правила за доставката и прехвърлянето на риска.
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Европейско частно дружество

След задълбочено разглеждане на нерешените въпроси председателството заяви, че не е 

възможно да се постигне необходимото единодушие за съгласие по предложението за 

регламент на Съвета относно европейско частно дружество. Предложението, което беше 

представено от Комисията през юни 2008 г. като част от поредица от мерки, предвидени в 

„Small Business Act (SBA)“ за Европа, има за цел създаването на нов инструмент, който да 

засили конкурентоспособността на малките и средните предприятия с ограничена 

отговорност, като подпомогне тяхното установяване и функциониране им на единния пазар.

Принос към Лисабонската програма за периода след 2010 г.

С оглед подготовка на Лисабонската програма за периода след 2010 г. Съветът прие 

заключения относно конкурентоспособна, иновативна и екологично ефективна икономика, 

както и относно приоритетите за вътрешния пазар през следващото десетилетие.

Съвместно планиране на научните изследвания в Европа

Съветът прие заключения, с които стартира пилотна инициатива за съвместно планиране в 

борбата с невродегенеративните заболявания, по-специално с болестта на Алцхаймер 

Съветът прикани Комисията да оказва съдействие, като предприема специфични за целта и 

допълнителни мерки в подкрепа на пилотната инициатива за съвместно планиране. Тези 

мерки могат да включват подпомагане на управленската структура и разработване на 

програмата за стратегически научни изследвания, предоставяне на данни, информация и 

анализи на най-новите постижения в тази област.

Заключения относно научните изследвания

Съветът прие заключения в три насоки относно бъдещите приоритети на европейската 

научноизследователска дейност и иновациите, основани на научни изследвания, в 

Лисабонската стратегия за периода след 2010 г., управлението на Европейското 

изследователско пространство и бъдещето на научните изследвания, иновациите и 

инфраструктурите в областта на информационните и комуникационни технологии.
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО

На заседанието си от 14 и 16 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други въпроси:

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2010 г.

Съветът постигна политическо съгласие относно предложението за регламент за определяне 

на възможностите за риболов за 2010 г. за кораби на Общността във водите на 

Атлантическия океан, Ламанша и Северно море. В съответствие с дългосрочните планове за 

опазване и управление Съветът постигна съгласие за конкретно намаляване на улова по 

отношение на редица видове, като същевременно бе договорено общо намаляване с 10 % за 

видовете, за които липсва научно становище, след заявлението на Комисията относно 

политиката в областта на рибарството.

Дървен материал и изделия от дървен материал

Съветът постигна частично политическо съгласие по предложението за регламент за 

определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал. С този регламент ще бъде завършен пакетът от мерки на ЕС за 

предотвратяване на незаконната сеч, без обаче да се стига до забрана на пускането на пазара 

на дървен материал и изделия от дървен материал, придобити от незаконна сеч. Оставащият 

нерешен въпрос е свързан с влизането в сила на Договора от Лисабон и се отнася до даване 

на пълномощия на Комисията да приема делегирани актове на основата на предложението за 

регламент.

Защита на животните, използвани за научни цели

Съветът взе под внимание началното съгласие, постигнато с Европейския парламент, по 

основното съдържание на предложената директива относно защитата на животните, 

използвани за научни цели. Ключова цел на директивата е осигуряването на 

равнопоставеност в целия ЕС за промишлеността и научноизследователската общност.

Директивата цели да въведе мерки за насърчаване на алтернативни подходи, като 

същевременно се укрепи защитата на животните, които все още се използват в научни 

изследвания.
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ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА

На заседанието си от 7, 17 и 18 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други въпроси:

Енергетика

Пакет за енергийна ефективност

Съветът взе под внимание актуалното състояние във връзка с трите предложения относно 

енергийните характеристики на сградите, етикетирането на разхода на енергия и 

етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност. Регламентът относно 

етикетирането на гумите бе приет през ноември, а двете директиви ще бъдат приети, когато 

бъдат договорени техническите адаптации, свързани с Договора от Лисабон, по-специално 

комитологията. „Пакетът за енергийна ефективност“ е предназначен да помогне за 

постигането на целта на ЕС за намаляване на консумацията на енергия с 20 % и за 

увеличаване на 20 % на дела на възобновяемите източници в производството на енергия до 

2020 г.

Сигурност на енергийните доставки

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за регламент относно сигурността 

на газовите доставки, като се съсредоточи върху трите главни аспекта на предложението. В 

съответствие с принципа на субсидиарност бяха подчертани необходимостта от 

допълнително изясняване на ролята и отговорностите на участниците на пазара, на 

държавите-членки и на Комисията. Мнозинството от министрите приветства предложените 

задължителни стандарти за енергийна сигурност, като беше сметнато за необходимо да се 

даде ясно определение на „защитени клиенти“, дори при запазване на гъвкавостта с цел 

отчитане на националните обстоятелства. Съветът също беше информиран от Комисията за 

актуалното състояние на програмата за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 

предоставяне на финансова помощ на Общността за енергийни проекти, както и за 

предложението за регламент относно уведомяването на Комисията за инвестиционни 

проекти в енергийната инфраструктура.
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Разработване на технологии с ниски нива на въглеродни емисии

Съветът обмени мнения във връзка със съобщението на Комисията относно инвестирането в 

разработването на технологии с ниски нива на въглеродни емисии, което съдържа анализа на 

Комисията на основните изисквания за прехода на ЕС към икономика с ниски нива на 

въглеродни емисии. Съобщението получи широко одобрение, както и предложените в него 

седем европейски индустриални инициативи. Те се отнасят за вятърната и слънчевата 

енергия, електрическите мрежи, био-енергията, улавянето и съхраняването на CO2, ядрения 

разпад, както и горивните клетки и водорода.

Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори

След приемането по-рано през 2009 г. на третия пакет за вътрешния енергиен пазар 

представителите на държавите-членки се срещнаха на междуправителствена конференция в 

рамките на Съвета, за да определят, че седалището на Агенцията за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (ACER) ще бъде в Любляна.

Транспорт

Права на пътниците в автобусния транспорт

Съветът постигна политическо съгласие по предложението за регламент относно правата на 

пътниците в автобусния транспорт. Предложението е част от обща политика на ЕС за 

осигуряване на равно третиране на пътниците и за засилване на правата на пътниците;

подобно законодателство вече е прието за въздушния и железопътния транспорт.

Предложението за регламент обхваща по-специално оказването на помощ на хора с 

увреждания или с намалена подвижност, предоставянето на информация на пътниците и 

обезщетяването и разглеждането на жалби. Съветът обсъди преди всичко обхвата на 

регламента, като беше постигнато съгласие той да включва редовните услуги като цяло, като 

същевременно предвижда възможни освобождавания, наред с другото за градския транспорт.
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ГНСС — глобалната навигационна спътникова система

Съветът постигна съгласие по общ подход за изменение на регламента относно структурите 

за управление на европейските сателитни радионавигационни програми. С предложения 

регламент сегашната структура ще се преобразува в Европейска агенция за глобалната 

навигационна спътникова система (ГНСС), която ще получава насоки за своята работа от 

Комисията. С регламента се създават и правила за акредитация на сигурността, които 

Агенцията ще прилага.

Формалности за даване на сведения от корабите

Съветът постигна съгласие по общ подход по предложената директива относно 

формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи 

пристанищата на ЕС в морския транспорт. Предложението за директива е част от 

изграждането на Европейско пространство за морски транспорт без бариери. Нейното 

предназначение е да опрости и хармонизира административните процедури, като в нея е 

предвиден и обмен на информация чрез системата за обмен на морски данни на Съюза 

SafeSeaNet.

Сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване

Съветът упълномощи Комисията да започне преговори относно меморандум за 

сътрудничество с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Споразумението ще предостави обща рамка за засилено сътрудничество ЕС—ИКАО, 

потенциално във всички аспекти на законодателството и политиката на ЕС, свързани с 

въздухоплаването.

Телекомуникации

Бъдеще на стратегията i2010

Съветът проведе ориентационен дебат относно бъдещето на стратегията i2010, за да даде 

насоки на Комисията за изготвянето на нова програма относно цифровите технологии за 

Европа. Министрите се съсредоточиха върху въпросите, свързани постигането на 

максимално въздействие от новата стратегия i2010 за растеж и създаване на работни места в 

ЕС, както и от опита в използването на интернет и социалните медии в процесите на 

провеждане на политиката. След дебата Съветът прие заключения, които наред с другото 

приканват Комисията да включи в новата програма относно цифровите технологии 

предложение за европейска стратегия за високоскоростен широколентов достъп до интернет.
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ОКОЛНА СРЕДА

На заседанието си от 22 декември 2009 г. Съветът обсъди, наред с други въпроси:

Конференцията в Копенхаген по въпросите на климата

Съветът проведе първи обмен на мнения относно резултатите и последващите стъпки, 

произтичащи от Конференцията в Копенхаген (7—15 декември 2009 г.), който ще продължи, 

наред с другото, на неофициалното заседание на министрите на околната среда в Севиля на 

15—16 януари 2010 г.

Биологичното разнообразие в международен план след 2010 г.

Съветът прие заключения относно биологичното разнообразие в международен план, които 

представляват начална точка за по-нататъшни обсъждания през 2010 г., определена от ООН 

като международна година на биоразнообразието. В заключенията са очертани ключови 

стратегически принципи за изготвянето на визия относно биоразнообразието след 2010 г.

През 2010 г. тези принципи ще бъдат следвани при подготовката на стратегическия план към 

Конвенцията за биологичното разнообразие, по-специално предвид 10-та конференция на 

страните по нея, която ще се проведе през октомври 2010 г.

Управление на морската среда

Съветът прие заключения относно регионалните подходи към управлението на водната и 

морската среда. В тези заключения Съветът призна, че положението с Балтийско море 

изисква спешни мерки и приканва Комисията да предприеме действия за защита в рамките 

на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море. Той също призова държавите-членки да 

вземат мерки срещу еутрофикацията и прикани Комисията да представи без отлагане 

предложения за законодателство на ЕС с оглед постепенното прекратяване на употребата на 

фосфати в детергентите.
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Биоциди

Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за регламент относно биоцидите 

(не-земеделските пестициди), с което даде насоки за по-нататъшната работа по 

предложението. Дебатът се съсредоточи върху ключовите изменения, предложени от 

Комисията. Принципът за централизирана процедура на издаване на разрешение получи 

широка подкрепа и неговият обхват ще бъде допълнително обсъден. Беше отбелязан 

напредък по отношение на критериите за веществата, които да се изключат от употреба при 

производството на биоциди, поради опасните им свойства. Министрите също подкрепиха 

като цяло предложението в обхвата на регламента да бъдат включени всички изделия и 

материали, обработвани с биоциди.

___________________


