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Тема на седмицата
Европейският парламент ще ограничи разхищението на
найлонови торбички
Страните от ЕС ще трябва да намалят използването на най-често срещаните и найзамърсяващите найлонови торбички съгласно новите правила, одобрени от Европейския
парламент във вторник.
"Това законодателство ще създаде печеливша за всички ситуация", заяви
докладчикът по темата Маргрете Аукен (Зелени/ЕСА, Дания). "Става въпрос за огромен
екологичен проблем. Милиарди найлонови торбички попадат директно в природата като
непреработени отпадъци. Това вреди на природата, на рибите, на птиците и ние трябва
да се справим с този проблем", добави Аукен, след като Европейският парламент прие
препоръката за второ четене да бъде подкрепено споразумението със Съвета на
министрите през ноември 2014 г.
"Европейската комисия заяви, че страните трябва да се справят с проблема сами,
но те не го правят! Според изчисленията на Комисията 740 милиона евро ще бъде
спестени на година", каза още г-жа Аукен.
Обвързващи цели за намаляване на потреблението
Страните членки на ЕС ще могат да избират:
или да предприемат мерки за намаляване на средното годишно потребление на
бионеразградими найлонови торбички до 90 броя за всеки гражданин до края на 2019 г.
и съответно до 40 тънки найлонови торбички до края на 2025 г.;
или да гарантират, че до края на 2018 г. тези торбички няма да се предлагат
безплатно на клиентите.
Освен това Европейската комисия ще трябва да извърши оценка на въздействието
върху околната среда на оксоразградимите полимери, които се разпадат на малки
частици, и да предложи подходящи мерки. До 2017 г. ЕК ще трябва да предложи
етикетиране и мерки за маркиране на биоразградимите и компостируемите найлонови
торбички, които да важат в целия ЕС
Допълнителна информация
Полиетиленовите торбички, по-тънки от 50 микрона, които представляват поголямата част от общия брой найлонови торбички за покупки в ЕС, се използват повторно
по-рядко в сравнение с по-плътните им разновидности. Те по-бързо се превръщат в
отпадъци и допринасят за замърсяването на околната среда, водните басейни и водни
екосистеми.
През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал около 198 найлонови торбички,
като близо 90% от тях са били тънки. Ако не се предприемат мерки, се очаква, че
потреблението на найлонови торбички ще продължи да нараства. Около 8 милиарда
найлонови торбички са се превърнали в отпадъци в ЕС през 2010 година.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Цецка Цачева: Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността
Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността. България е сред
държавите-членки на Европейския съюз с най-модерно законодателство за отнемане на
незаконно придобито имущество. Според нашия закон на отнемане подлежи всяко
имущество, чийто законен произход не може да бъде доказан, заяви председателят на
Народното събрание Цецка Цачева при откриването на международната конференция
„Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за противодействие на
престъпността в Европейския съюз”. Форумът беше организиран на 28 април 2015 г. от
Асоциация „Прозрачност без граници”.
Председателят на парламента подчерта, че темата на конференцията има своето
важно място както за България, така и за Европейския съюз. Цецка Цачева цитира данни
на Европол, според които на територията на Европейския съюз действат около 3 600
организирани престъпни групи и активите, придобити от тази престъпна дейност, се
оценяват на около 110 милиарда евро. Тази цифра илюстрира огромната заплаха за
Европа, срещу която трябва да се противопоставим с всички сили, заяви тя.
Законодателството на държавите-членки на Европейския съюз показва, че те
избират да не допуснат незаконните и престъпни имущества да овладеят икономиката и
се решават да не позволяват на извършителите на тежки престъпления да черпят
благоприятни последици от своята незаконна дейност, като извличат икономическа полза
от нея, посочи председателят на Народното събрание.
В откриването на конференцията участваха председателят на Управителния съвет
на Асоциация „Прозрачност без граници” Огнян Минчев, представителят на Секретариата
на Transparency International в Берлин Ан Кох и председателят на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев.
На форума доц. д-р Антоний Гълъбов представи сравнително изследване на
моделите за отнемане на имущество на България, Италия и Румъния. От националните
представителства на Transparency International в Великобритания, Германия, Италия,
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Холандия и Румъния представиха различни модели за отнемане на имущество в държавичленки на Европейския съюз.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на
международната конференция „Отнемане на имущество в полза на държавата: модели за
противодействие на престъпността в Европейския съюз”
Уважаеми организатори,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми дами и господа,
За мен е удоволствие да присъствам на днешната конференция по тема, която има
своето важно място както за България, така и за Европейския съюз. Статистиката на
Европол сочи, че на територията на Европейския съюз действат около 3 600
организирани престъпни групи и активите, придобити от тази престъпна дейност се
оценяват на около 110 милиарда евро. Тази цифра илюстрира огромната заплаха за
Европа, срещу която трябва да се противопоставим с всички сили.
Законодателството на държавите-членки на Европейския съюз показва, че те
избират да не допуснат незаконните и престъпни имущества да овладеят икономиката и
се решават да не позволяват на извършителите на тежки престъпления да черпят
благоприятни последици от своята незаконна дейност, като извличат икономическа полза
от нея. Държавата трябва да покаже, че е по-силна от престъпността.
Радвам се, че България не прави изключение от тази тенденция, нещо повече –
България е сред държавите-членки с най-модерно законодателство за отнемане на
имуществото. Нашият закон предвижда, че на отнемане подлежи всяко имущество, чийто
законен произход не може да бъде доказан. И то, без да е необходима влязла в сила
осъдителна присъда.
Законът за отнемане на незаконно имущество стана факт именно заради
настойчивите усилия на правителството през 2012 г. Мисля, че много от тук
присъстващите си спомнят драматичното гласуване на този законопроект.
Все още е рано да се даде оценка на работата на този закон, но е безспорен
фактът, че той дава възможност за една много по-бърза реакция на държавата – без да се
изчаква влизането в сила на осъдителната присъда, Комисията за отнемане може да
внесе иск в граждански съд, да бъде наложено обезпечение и да започне производството
срещу конкретно лице.
Радвам се, че темата за отнемане на имущество е привлякла вниманието на
организация като Transparency International и днес 10 национални представители от
държави-членки на Европейския съюз на тази авторитетна организация са тук, за да
споделят своя опит.
Приемането на закон за отнемане на имуществото не е лесна задача за никоя
държава, ние вече се убедихме в това. В българския парламент имаше сериозни
недоверия срещу подобен тип законодателство, както и опасения заради евентуална
опасност от нарушаване на човешки права.
Днес е особено важно как всички институции, ангажирани с процеса, правят
видимо неговото прилагане, включително и във фазата на използване и управление на
отнетото имущество в интерес на цялото общество. Именно затова ангажиментът на
неправителствените организации да следят начина, по който институциите работят в тази
област, е от ключово значение.
Надявам се повече държави в Европейския съюз да последват опита на България,
Ирландия, Великобритания и Италия и да въведат модела на отнемане на незаконно
имущество без влязла в сила осъдителна присъда. Така Европейския съюз ще има подобри възможности за реакция и за защита на националните, но и на европейските си
финансови интереси.
Очакваме с нетърпение следващите стъпки на ниво Европейски съюз за
приемането на директива, която да регламентира и случаите на отнемане на имущество
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без присъда, така че да се осигури по-добро ниво на сътрудничество между държавитечленки, особено що се отнася до взаимното признаване на присъди.
Смятам, че провеждането на тази конференция е навременно и важно. Ще
проследя според възможностите ми дискусията. Убедена съм, че ще се чуят много
интересни тези, ще споделят опита си и гостите, които са тук. Така че желая успех на
конференцията и вярвам в ползите от нея.
Благодаря Ви за вниманието!

Новини от България свързани с ЕС
Слаб ръст на безработицата в България

През март 2015 г. безработицата в България се е
увеличила с 0,2% спрямо февруари и е достигнала
10,4%, сочат данни на Евростат, цитирани от агенция
„Фокус”.
Безработицата в ЕС през март е останала
непроменена спрямо февруари на нивото от 9,8%, а на
годишна база е отчела понижение с 0,6%, сочат данни на Евростат. През миналия месец
без работа са били 23 778 000 души в Европейския съюз.
Най-ниският показател е бил отчетен в Германия, където без работа са 4,7% от
населението. Най-висока остава безработицата в Гърция (25,7%) и Испания (23,0%).
Също така през април еврозоната е излязла от продължилата четири месеца
дефлация, сочат данни на Евростат. Това слага край на опасния период на падащи цени и
съживява надеждите за икономическо възстановяване в Европа.
Европейската статистическа агенция е отчела 0-процентова инфлация в 19
членния валутен съюз през април след спада в размер на 0,1% от март 2015 г.
Източник: Europe.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Алкохолните напитки: нужна ли е повече информация за калоричното
съдържание
Злоупотребата с алкохол може да причини много вреди, но един от понеочевидните проблеми е рискът от затлъстяване вследствие на високото калорично
съдържание на напитките. За повече информация ТУК
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Как ЕП следи за изпълнението на европейския
бюджет
Европейският парламент ще гласува на 29 април
2015 г. относно освобождаването от отговорност на
Европейската комисия и другите институции и агенции на
ЕС за изпълнението на бюджета за 2013 г. През годините
тази процедура се превърна във важен инструмент за
надзор от страна на депутатите върху начина на
изразходване на европейските средства и на изпълнение
на проектите, финансирани от ЕС. Научете повече по темата.
Какво представлява процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнение
на бюджета?
Това е крайното одобрение, давано от Европейския парламент, за начина, по който
е изпълнен бюджетът на ЕС за конкретна година. Депутатите одобряват финансовата
дейност на всяка една институция или агенция на ЕС поотделно, като действат въз основа
на препоръките на парламентарната комисия по бюджетен контрол и отчитат становището
на Съвета. Те могат да решат да освободят определена институция от отговорност, да
отложат да вземат решение или да откажат освобождаване от отговорност.
Какви са последствията от решението на Парламента?
Ако Парламентът реши да освободи от отговорност дадена институция, нейните
финансови отчети се смятат за приключени и одобрени. В противен случай тя трябва да
се съобрази с препоръките на Парламента, преди да потърси отново освобождаване от
отговорност.
Кои институции подлежат на одобрение от Европейския парламент?
Всички институции на ЕС, включително Комисията, самия Парламент и Съвета,
както и другите агенции, органи и съвместни предприятия. В пленарна зала ще бъдат
гласувани общо 52 доклада в рамките на процедурата.
Има ли случаи Парламентът да откаже освобождаване от отговорност?
ЕП е отказвал да даде одобрението си на различни европейски институции и
органи през годините. На два пъти главният изпълнител на бюджета – Комисията, не
получава одобрението на депутатите - през 1984 г. (за финансовата 1982 г.) и през 1998
г. (за финансовата 1996 г.). Вторият случай води до оставката на Комисията на Жак
Сантер.
Тази година комисията по бюджетен контрол предлага за пети пореден път да бъде
отложено даването на одобрение за изпълнението на бюджета от Съвета и от
Европейския съвет, тъй като те не предоставят исканите от Парламента данни.
Колко време отнема процедурата?
Процедурата, която приключва сега (през април 2015 г.), се отнася за бюджета за
2013 г. За да даде окончателното си одобрение, Парламентът трябва да получи
финансовите отчети, мнението на Сметната палата на ЕС за тяхната достоверност и да
изслуша в комисията по бюджетен контрол отговорните комисари и други висши
служители на ЕС.
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От 2018 г. всички коли ще бъдат оборудвани със система за спешни повиквания
Устройства за спешни повиквания, които автоматично изпращат сигнал за
предупреждение към спасителните служби при катастрофи (eCall), ще трябва да бъдат
монтирани във всички нови модели леки и лекотоварни автомобили до 31 март 2018 г.
Мярката
беше
одобрена
на
28
април
от
Европейския
парламент.
Пътнотранспортните произшествия са отнели живота на 25 700 души в ЕС през 2014 г.
Монтирането на системата eCall може да намали броя на смъртните случаи с около 10% за
година.
"Разполагането на технологията eCall, която ще използва номера за спешни
повиквания 112, в автомобилната аварийна система ще спомогне за подобряване на
безопасността по пътищата във всички 28 страни членки. Европейският парламент
многократно е подчертавал, че намаляването на смъртните случаи и сериозните
наранявания по пътищата са негов приоритет. Като обществена услуга eCall ще бъде
безплатна за всички граждани, независимо от вида на превозното средство или на
неговата цена, и ще допринесе за тази обща цел", заяви докладчикът Олга Сехналова
(С&Д, Чехия).
Автомобилната система eCall използва телефона за спешни повиквания 112, за да
предупреждава автоматично службите за сериозни пътни инциденти. Това позволява да
се реши незабавно какъв да е видът и мащабът на спасителната операция, ако такава е
необходима. Това от своя страна ще помогне на спасителите да стигат по-бързо, за да
спасяват човешки животи, да ограничат сериозността на нараняванията и да се намалят
разходите при задръствания.
Защита на личните данни: без проследяване на превозните средства
Депутатите обърнаха специално внимание на клаузата за защита на личните
данни, за да предотвратят проследяване на автомобилите, оборудвани със системата,
преди да се е случил пътният инцидент. Съгласно новите правила автоматичният сигнал
ще подава на службите за спешна помощ само минимално количество основни данни,
като например вида на превозното средство, използваното гориво, часа, в който се е
случил инцидента, точното място и броя на пътниците.
Според новите правила данните, събрани чрез системата eCall от центровете за
спешна помощ или техните партньорски служби, не трябва да се прехвърлят на трети
лица без изричното съгласие на засегнатите. Производителите също ще трябва да
гарантират, че технологичният дизайн на системата eCall позволява пълно и трайно
заличаване на събраните данни.
В сила от пролетта на 2018-та година
Всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства ще трябва
да бъдат оборудвани със системата eCall от 31 март 2018 г. ЕП също така задължи
Комисията да извърши допълнителни изследвания на бордовата система в рамките на три
години след влизането й в сила, за да се прецени дали устройствата eCall следва да бъдат
включени в други превозни средства като автобуси и камиони.
Новите правила въвеждат нови задължения за производителите на автомобили.
Отделни мерки, влезли в сила в края на юни 2014 г., регулират инфраструктурата
за обработка на сигналите на системата eCall, която трябва да бъде въведена от страните
членки на ЕС до 1 октомври 2017 г.
Следващи стъпки
Гласуването в ЕП води до приключването на законодателната процедура на
Европейския съюз. Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.
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ЕП: Етикетите на алкохолните напитки трябва да съдържат информация за
калориите
Европейската комисия трябва да внесе най-късно през 2016 г. предложение за
оповестяване на калориите върху етикетите на алкохолните напитки, заяви Европейският
парламент на 29 април 2015 г. В резолюцията, приета от ЕП, се призовава за нова
стратегия на ЕС за алкохола с акцент върху мерките срещу консумацията на алкохол от
непълнолетни, шофирането в нетрезво състояние и употребата на алкохол по време на
бременност.
Членовете на ЕП призоваха Европейската комисия "незабавно да започне работа
по новата стратегия на ЕС за алкохола (2016-2022 г.)", за да помогне на националните
правителства за справяне с вредата от алкохола. Стратегията трябва да включва
събиране на достоверни данни, подобряване на превенцията и лечението, намаляването
на пътните произшествия, причинявани от шофиране в нетрезво състояние и анализ на
различните модели за пиене, се посочва в резолюцията, приета от ЕП в сряда, 29 април
2015 г.
Съставките и калориите, посочени на етикета
Европейската комисия следва да оцени дали изискването за предоставяне на
информация на потребителите за съставките и хранителното съдържание на етикетите
трябва да се прилага и за алкохолните напитки, посочват евродепутатите.
Съдържанието на калории на алкохолните напитки трябва да бъде ясно посочено,
а ЕК следва да представи законодателно предложение за тази цел най-късно през 2016
г., допълват членовете на ЕП.
ЕП също призовава Комисията да разгледа мярка, валидна за целия ЕС, за
налагането на етикети, съдържащи предупреждения към бременните жени да не
консумират алкохол и препоръки към шофьорите да не сядат зад волана в нетрезво
състояние.
Защита на младите
Членовете на ЕП призовават страните членки да увеличат усилията си за защита
на младите хора, като стриктно прилагат законодателството относно възрастовото
ограничение за консумация на алкохол. Също така те препоръчват да се изследва
ефектът на рекламите на алкохол върху младите хора и да се ограничи показването им.
Освен това страните членки трябва да обсъдят мерки срещу продажбата на много
евтин алкохол.
Европейската комисия трябва да се справи с трансграничните продажби на
алкохол по интернет, заявяват още евродепутатите. Страните членки трябва да проведат
кампании за повишаване на информираността за опасностите от злоупотребата с алкохол,
особено при непълнолетните, и да увеличат усилията за намаляване на пътните
произшествия в нетрезво състояние, се посочва в резолюцията.
Предистория
Злоупотребата с алкохол е втората най-разпространена причина за заболявания,
свързани с начина на живот, в някои от страните членки. Алкохолната зависимост е
рисков фактор при повече от 60 хронични болести, включително алкохолна чернодробна
болест (ALD), алкохолен хроничен панкреатит и почти всички други заболявания на
храносмилателната система, рак, диабет, сърдечносъдови заболявания, затлъстяване, и
фетални разстройства, свързани с консумацията на алкохол от страна на майката (FASD)
и невропсихиатрични разстройства като алкохолна зависимост.
Злоупотребата с алкохол е причина за преждевременната смърт на 3,3 милиона
души в световен мащаб всяка година, или 5,9% от общия брой смъртни случаи. Във
възрастовата група 20-39 г. приблизително 25% от всички смъртни случаи се дължат на
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злоупотреба с алкохол. Тези смъртни случаи често настъпват след катастрофи, насилие
или чернодробни заболявания.

ЕП призова за спешни мерки за спасяване на
бежанците в Средиземно море
ЕС трябва да направи всичко възможно, за да
предотврати по-нататъшни трагедии с бежанци, като
разшири мандата на операция "Тритон" в Средиземно море,
се казва в резолюция, приета от ЕП на 29 април 2015 г. В
нея се призовава и за задължителна квота за разпределение
на търсещите убежище сред страните членки на ЕС, по-голям
принос в програмите за презаселване, по-добро взаимодействие с трети държави и построги мерки срещу трафикантите на хора.
Европейският парламент настоява Европейският съюз и неговите страни членки да
дадат ясен мандат на операция "Тритон ", "така че да разшири своя обхват на действие и
мандат за търсене и спасяване на европейско ниво" (Операция "Тритон" се координира от
Европейската агенция за външните граници - "Фронтекс" и към момента се осъществява
само на отстояние от 30 морски мили от италианското крайбрежие).
ЕС и неговите страни членки следва да гарантират, че "задълженията по търсене и
спасяване се изпълняват ефективно", се подчертава в резолюцията, която беше одобрена
с 449 гласа "за", 130 "против" и 93 "въздържал се".
ЕП призовава за постоянна европейска хуманитарна спасителна операция в
открито море, като "Маре Нострум", в които всички страни членки биха могли да участват
с финансиране, оборудване или активи. Евродепутатите призовават ЕС да съфинансира
подобна операция.
Страните членки на ЕС също така трябва да продължат да проявяват солидарност и
съпричастност чрез засилване на приноса си към бюджетите и операциите на "Фронтекс"
и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ), посочват
евродепутатите. Европарламентът се задължава и да осигури на тези агенции
необходимите ресурси (хора и оборудване) за изпълнение на техните задължения "чрез
бюджета на ЕС и съответните фондове".
Засилване на солидарността и споделена отговорност сред страните членки
Европейският парламент изразява съжаление, че на 23 април 2015 г. Европейският
съвет не се ангажира със създаването на задължителен механизъм на солидарност в
целия ЕС. За да отговорят на последните трагедии в Средиземно море със "солидарност и
честно споделяне на отговорността", евродепутатите заявяват, че:
Европейската комисия трябва да създаде задължителна квота за разпределение на
търсещите убежище из всички страни членки;
държавите членки трябва да използват всички съществуващи възможности за
издаване на хуманитарни визи и да обмислят сериозно дали да задействат Директива
2001/55/ЕО относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила или на
чл. 78 (3) от Консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския
съюз (и двата документа предвиждат механизъм на солидарност при масов и внезапен
приток на разселени лица);
Страните от ЕС трябва да направят по-големи вноски в съществуващите програми
за презаселване; и
правилата на Общата европейска система за убежище трябва да бъдат бързо и
изцяло транспонирани в националното законодателство и приложени от всички
участващи страни членки.
Сътрудничество с трети страни и борба с трафикантите на хора
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Резолюцията призовава за по-тясна координация на политиката на ЕС и на
страните членки в справянето с основните причини за миграцията и повече
сътрудничество с партньорски държави в Близкия изток и Африка.
Тя също апелира за възможно най-строги санкции за трафикантите на хора и
настоява страните членки и агенциите на ЕС да работят в по-тясно сътрудничество, за да
откриват и проследяват финансирането на тези престъпни мрежи и да идентифицират
начина им на действие, така че да им попречат да печелят пари от излагането на риск на
живота на мигрантите.
Целта на резолюцията е да отговори на последните трагични събития в Средиземно
море, на решенията на Европейския съвет от 23 април 2015 г. и да предложи пакет от
мерки, които да бъдат приети незабавно. Комисията на ЕП по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи подготвя в момента доклад, който ще отразява насоките
на средносрочната и дългосрочната миграционна политика на ЕП.
Източник: страницата на Европейския парламент

Председателство на Съвета на ЕС

ЛАТВИЯ

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари
— юни 2015 г.
След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим
европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в
дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното
председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за
законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността,
други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за
доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП.
Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна,
цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим
европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които
характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем
синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента."
"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история;
преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като
създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите,
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задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния
дигитален пазар.
Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч
надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята
група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на
растежа и заетостта.
Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността:
"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да
преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за
премахване на тероризма".
Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една
стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други
партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други
партньори от Евразия."
Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна
защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско
законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията.
Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси
решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да
намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на
демокрацията".
Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си:
"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че
ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен
просперитет.
Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от
малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска
стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен
пазар", каза той.
Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна
Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им
помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя.

Уеб сайт на латвийското председателство

Новини от Европейската комисия
Европейската комисия изпрати две мотивирани
становища до България с искане за спазване на
европейското законодателство
Европейската комисия поиска от България да приведе
законодателството си в пълно съответствие с правилата на ЕС
относно управлението на отпадъците от миннодобивната
промишленост.
Директивата
относно
миннодобивните
отпадъци
има
за
цел
предотвратяването или намаляването, доколкото е възможно, на неблагоприятните
въздействия върху здравето на човека и околната среда, породени в резултат на
управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост. Тъй като редица
недостатъци в българското законодателство могат да доведат до по-ниско равнище на
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защита за здравето на човека и/или на околната среда, Комисията изпрати официално
уведомително писмо през януари 2014 г. България все още не е приела необходимите
мерки, поради което Комисията сега изпраща мотивирано становище. Ако България не
предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.
В областта на вътрешните работи Европейската комисия поиска от четири държави
да гарантират задължителния обмен на информация съгласно законодателството на ЕС
относно сигурността на документите и интегрирането на биометрични данни в
разрешенията за пребиваване.
Почти три години след крайния срок (20 май 2012 г.) България, Естония, Гърция и
Литва все още не са създали единно звено за контакт, за да се гарантира безпроблемното
прилагане на стандартите относно елементите за сигурност и ефикасния обмен на
информация между държавите членки. Създаването на такива звена за контакт е
задължително и следва да даде възможност за обмен на информация, необходима за
достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чипа на документите
(паспорти и разрешения за пребиваване).
Сега властите в България, Естония, Гърция и Литва разполагат с два месеца, за да
вземат необходимите мерки за привеждане в съответствие с искането на Комисията. В
противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.
В априлския пакет от процедури за установяване на неизпълнение на задължения
по европейското законодателство от страните членки Европейската комисия прие днес
120 решения, включително 38 мотивирани становища и 6 решения за сезиране на Съда
на Европейския съюз.
Европейската комисия започва секторно проучване
на механизмите за гарантиране на доставки на
електроенергия
Все повече държави членки въвеждат механизми за
капацитет за насърчаване на инвестициите в електроцентрали
или за осигуряване на стимули за продължаване на дейността на електроцентралите, за
да се гарантира, че по всяко време предлагането на електроенергия отговаря на
търсенето. Комисията признава, че такива публични мерки могат в някои случаи да бъдат
оправдани, и нейните Насоки от 2014 г. относно държавната помощ за защита на
околнатa среда и за енергетиката за първи път включват критерии за проверка на това
дали механизмите за капацитет отговарят на правилата в областта на държавните
помощи. Първо, държавите членки трябва да могат да докажат, че мерките са
необходими. Освен това те трябва да гарантират, че механизмите за капацитет са
създадени така, че да не нарушават конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС —
например те следва да не облагодетелстват неправомерно определени производители или
видове технологии или да създават пречки пред трансфера на електроенергия между две
европейски държави. В рамките на секторното проучване, което е първото проучване
съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, първоначално ще бъде поискана
информация за представителна извадка от държави членки с въведени механизми за
капацитет или които обмислят въвеждането на такива механизми, а именно: Белгия,
Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и
Швеция.
Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на
конкуренцията, заяви: „ Правителствата са основателно заинтересовани да гарантират,
че доставките на електроенергия са достатъчни — не може електроснабдяването на
домакинствата и предприятията да прекъсва. Моята роля е да се уверя, че публичните
мерки в подкрепа на инвестициите в доставките на електроенергия не облагодетелстват
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неправомерно определени производители или технологии и не създадат пречки пред
търговията между държавите членки. Например в някои случаи може да е по-ефикасно да
се инвестира в подобряването на връзките на електропреносната мрежа между
европейските държави, вместо да се изграждат нови електроцентрали. Това секторно
проучване дава ясен сигнал на държавите членки да спазват правилата на ЕС за
държавните помощи, когато прилагат механизми за капацитет, и допринася за
постигането на целта на Комисията за изграждане на истински енергиен съюз в Европа.“
Необходимост от механизми за капацитет
Все повече държави членки изразиха опасения, че доставките на електроенергия
може да не успеят да задоволят търсенето до 2020 г. поради недостатъчни инвестиции,
дължащи се на несигурността на пазара и на регулаторни намеси. Допълнителен проблем
е това, че търсенето трябва да бъде изцяло задоволено от предлагането също когато е
налице недостиг на променливи възобновяеми източници (напр. поради наличието на помалко вятър или слънце в даден момент). Механизмите за капацитет представляват
мерки, предприети от държавите членки, за да се гарантира, че предлагането на
електроенергия може да отговори на търсенето в средносрочен и дългосрочен план.
Функцията им е да подпомогнат инвестициите, за да се запълни очакваният
недостиг на капацитет и да се гарантира сигурност на доставките. По принцип
механизмите за капацитет съдържат допълнителни ползи за доставчиците на капацитет, в
допълнение към доходите от продажбата на електроенергия на пазара, в замяна на
поддържане на съществуващия капацитет или инвестиране в нов капацитет, който е
необходим, за да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия.
Механизмите за капацитет могат потенциално да подпомогнат не само
производството на електроенергия, но също и мерките в отговор на търсенето (напр.
стимули за домакинствата и предприятията да намалят потреблението на електроенергия
в пиковите часове).
Обхват на секторното проучване
Комисията ще изпрати различни групи от въпроси на избрани публични органи и
участници на пазара първоначално в единадесет държави от ЕС (Белгия, Хърватия,
Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция).
След това ще разгледа получените отговори и ще отправи покана за изпращане на
коментари по предварителните констатации преди края на 2015 г., като предвижда да
публикува окончателните резултати в средата на 2016 г.
Посредством секторното проучване Комисията иска да разбере по-добре
механизмите за капацитет, които вече се използват или чието използване се обмисля.
Освен това тя ще разгледа и провери дали съществуват определени
характеристики на механизмите за капацитет, които вредят на конкуренцията между
доставчиците на капацитет или възпрепятстват търговията през националните граници.
Секторното проучване ще допълни и ще подпомогне прилагането на Насоките
относно държавната помощ за защита на околната среда и за енергетиката, които влязоха
в сила през юли 2014 г. Освен това секторното проучване ще допълни законодателното
предложение на Комисията относно структурата на пазара на електроенергия в рамките
на стратегията на ЕС за енергиен съюз.
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