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неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения
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Европейска комисия - Информационен документ

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки
Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки,
които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат
различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане
на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области
на политиката. Комисията прекратява също така производствата по 86 случая, при които
проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да
продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния
текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на
решенията за установяване на нарушение.

 
1. Земеделие и развитие на селските райони
(За повече информация: Daniel Rosario — тел.: +32 229 56185, Clémence Robin – тел.: +32 229
52509)

Официални уведомителни писма

Географски указания: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да отмени националната рамка в
областта на географските указания
Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България относно нейния Закон
за марките и географските означения от 1 септември 1999 г. Комисията е на мнение, че
националната защита на географските указания не е съвместима с правилата на ЕС относно
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012).
Правото на ЕС, в съответствие с последователната съдебна практика — C-478/07 (Budvar, 2009 г.)
и C-56/16/P (EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017 г.) —e предвижда единна и
изчерпателна система на закрила на географските указания, попадащи в неговото приложно
поле. България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация, считано от
датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., и е можела да защитава само съществуващите
национални географски указания за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през
този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС. България разполага с два месеца,
за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши
да изпрати мотивирано становище.

Географски указания: Комисията иска от ДАНИЯ да приведе в действие защитата на
защитеното наименование за произход „Фета“
Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Дания относно предполагаемата
липса на адекватно изпълнение от страна на датските органи на задълженията на Дания по
Регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС)
№ 1151/2012). Комисията е на мнение, че в Дания се практикува неправомерно използване на
регистрираното защитено наименование за произход (ЗНП) „Фета“, като някои предприятия,
които произвеждат или внасят бяло саламурено сирене, го изнасят за трети държави с
подвеждащо етикетиране „Фета“. „ Фета“ е регистрирано ЗНП от 2002 г. насам. Член 13 от
Регламента на ЕС защитава регистрираните наименования срещу няколко вида злоупотреба. Те
включват пряко или косвено използване за търговски цели на регистрираното наименование за
продукти, които са сравними с продуктите, регистрирани под това наименование, или
алтернативно използване с цел възползване от репутацията на наименованието.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_bg.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&amp;lgrec=en&amp;nat=or&amp;oqp=&amp;dates=&amp;lg=&amp;language=bg&amp;jur=C%2CT%2CF&amp;cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&amp;num=C-478%252F07&amp;td=%3BALL&amp;pcs=Oor&amp;avg=&amp;page=1&amp;mat=or&amp;jge=&amp;for=&amp;cid=988348
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=190794&amp;pageIndex=0&amp;doclang=BG&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=876


 
2. Цифров единен пазар
(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Inga Höglund — тел.: +32
229 50698)

Сезиране на Съда на Европейския съюз и прекратяване на производства

Директива за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи: Комисията
предявява пред Съда иск срещу БЪЛГАРИЯ и Нидерландия и приключва две
производства
Европейската комисия реши днес да предяви иск срещу България и Нидерландия пред Съда на
ЕС за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за
високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС). Същевременно Комисията приключва
производствата срещу Австрия и Люксембург, които са уведомили за пълното транспониране на
същата директива. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си
право до 1 януари 2016 г. Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции: на
България — 22 226,40 евро на ден, а на Нидерландия — 87 091,20 евро на ден.
Производствата срещу тези държави за установяване на нарушение започнаха през март 2016 г.,
а през септември 2016 г. беше изпратено мотивирано становище. Тези държави членки все още
не са уведомили Комисията за всички необходими мерки за транспониране на директивата в
националното право. През юли 2017 г. Комисията реши да предяви иск срещу Белгия и Словакия
пред Съда на ЕС за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за
високоскоростни мрежи. Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи има
за цел стимулиране на сътрудничеството между отделните сектори и използване на синергиите
(напр. с енергетиката, водоснабдяването, транспорта) в полза на гражданите чрез създаване на
условия за по-ефикасно разгръщане на нова физическа инфраструктура, така че мрежите да
могат да се разгръщат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на
пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от
разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. За повече информация вж. пълното
съобщение за медиите.

Колективно управление на права: Комисията предявява пред Съда иск срещу Полша и
приключва осем производства
Европейската комисия реши днес да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Полша поради липса на
уведомление за цялостно транспониране (частично нетранспониране) в националното
законодателство на разпоредбите на ЕС в областта на колективното управление на авторското
право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални
произведения за използване онлайн (Директива 2014/26/ЕС). Комисията призовава Съда да
наложи финансова санкция на Полша в размер на 87 612,00 евро на ден. Държавите членки
трябваше да транспонират директивата в националното си право до 10 април 2016 г. Освен това
Комисията реши да прекрати производствата за установяване на нарушение за т.нар. „липса на
уведомяване“ срещу осем държави: Белгия, Хърватия, Кипър, Чешката република, Франция,
Гърция, Латвия и Португалия, които бяха открити за неспазване на задължението за
уведомяване на Комисията относно националните мерки за транспониране в националното право
на Директивата относно колективното управление на права. Тези производства са свързани с
липсата на мерки за транспониране, а не със същината на националните актове за прилагане, по
отношение на които Комисията не зае позиция. Осемте държави членки са информирали
Комисията, че е било прието необходимото законодателство за цялостно транспониране на
директивата в националното право. Директивата относно колективното управление на права има
за цел да подобри начина, по който се управляват всички организации за колективно управление,
чрез създаване на общи стандарти за управление, прозрачност и финансово управление. С нея
също така се определят общи стандарти за многотериториалното лицензиране на правата върху
музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Директивата относно
колективното управление на права е съществена част от законодателството за авторското право в
Европа. Всички организации за колективно управление трябва да подобрят своите стандарти за
управление и за прозрачност. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

3. Енергетика
(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller — тел.: +32
229 52589)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cost-reduction-measures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cost-reduction-measures
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014L0061
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3125_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1937_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-281_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-352_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1512117229112&amp;uri=CELEX%3A32014L0026
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-rights-management-directive
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-353_en.htm


Комисията предявява иск пред Съда срещу РУМЪНИЯ за непълно спазване на
Директивата за запасите от нефт
Европейската комисия реши да предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС за неправилно
транспониране и прилагане на Директивата за запасите от нефт (Директива 2009/119/ЕС на
Съвета). Съгласно Директивата за запасите от нефт държавите членки трябва да осигурят
поддържането и наличността на минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти, за да се
гарантира сигурността на доставките на нефтени ресурси в ЕС. На 20 ноември 2015 г. Комисията
напомни на Румъния за нейните задължения съгласно Директивата за запасите от нефт, които
включват задължението да въведе аварийни процедури и план за действие при извънредни
ситуации в случай на значително прекъсване на снабдяването; задължението да осигури ясна и
ефективна рамка, позволяваща на операторите да делегират своите задължения по отношение на
запасите. Комисията също така постави под въпрос факта, че румънското законодателство
забранява използването на нефтените запаси за обезпечение, т.е. като активи, предоставени за
обезпечаване на заем, което може да затрудни стопанските субекти при изпълнението на
задължението им да поддържат запаси. Тъй като опасенията на Комисията, породени от тези
проблеми, не бяха разсеяни, Комисията изпрати мотивирано становище до Румъния на 18 ноември
2016 г. Сега Комисията реши да предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС. За повече
информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Вътрешен енергиен пазар: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да се съобрази изцяло с
директивите от третия енергиен пакет
Комисията е поискала от България да транспонира правилно Директивата за електроенергията
(Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите
са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на
енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от
енергийните доставчици и производители, за засилване на националните регулатори и за
подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите. Според
оценката на Комисията България е транспонирала неправилно няколко изисквания за отделяне,
отнасящи се до модела за отделяне на собствеността, до модела за отделяне на независимия
преносен оператор и до оператора на разпределителната система. Освен това България не е
транспонирала правилно правилата за свързване към мрежата, като е дала възможност на
оператора на газопреносната система да отказва свързване на основание на липса на капацитет
на системата. България разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен
случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Енергийна ефективност: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да се съобрази изцяло с
Директивата относно енергийните характеристики на сградите
Комисията е поискала от Словения да транспонира правилно в националното право всички
изисквания на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (Директива
2010/31/ЕС). В ЕС на сградите се падат 40 % от потреблението на енергия и 36 % от емисиите на
СО2. Правилното прилагане на директивата е от съществено значение за постигането на целите
на ЕС за енергията и климата, както и за подпомагане на потребителите да спестят пари от своите
сметки за енергия и да подобрят своя комфорт. Съгласно тази директива държавите членки
трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на новите
и съществуващите сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на
сградите и да изискват редовна инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен
това държавите членки трябва да гарантират, че всички нови сгради ще бъдат т.нар. „сгради с
близко до нулево потребление на енергия“, считано от 2021 г. Според оценката на Комисията не
всички изисквания на директивата са били изпълнени в Словения. В частност националната
правна уредба все още не гарантира поставянето на видно място на сертификати за енергийните
характеристики във всички сгради, често посещавани от обществеността, както се изисква.
Словения разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен случай Комисията
може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

4. Околна среда
(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията отново завежда дело срещу

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-354_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32009L0073
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32010L0031
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings


ИРЛАНДИЯ и предлага налагане на глоби
Европейската комисия отново завежда дело срещу Ирландия пред Съда на ЕС за неспазване на
част от решението на Съда от 3 юли 2008 г. (C-215/06, Комисията/Ирландия), тъй като не е
извършила оценка на въздействието върху околната среда за вятърния парк в Derrybrien в
графство Galway, Ирландия. Въпреки че вятърният парк в Derrybrien е изграден преди вече над
13 години, не е извършвана реална оценка на въздействието. Съгласно разпоредбите на ЕС
такава оценка на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти се
изисква, преди да бъде разрешено започването на строителството. Мащабът на разработката и
чувствителното ѝ разположение върху голата хълмиста местност означават, че функционирането
ѝ продължава да оказва въздействие на местно равнище. Вятърният парк може да извлече ползи
от мерки за смекчаване и коригиране, но такива мерки могат да бъдат набелязани само след
оценка на въздействието върху околната среда. Поради това Ирландия трябва да направи
необходимото за тази цел. На 3 юли 2008 г. Съдът на ЕС постанови, наред с другото, че Ирландия
не е извършила оценка на въздействието върху околната среда за вятърния парк със 70 турбини,
който е най-големият в Ирландия и към момента на решението на Съда — един от най-големите в
ЕС. За неговото изграждане се е изисквало изсичането на големи горски площи и премахването
на торф до 5,5 метра дълбочина на върха на планината Cashlaundrumlahan, което през октомври
2003 г. е причинило опустошаващо околната среда свличане на земни маси с размер от 2 km.
Комисията иска Съдът на ЕС да наложи минимална еднократно платима сума от 1 685 000,00 евро
(1 343,20 евро на ден). Комисията предлага също така периодична имуществена санкция в
размер на 12 264,00 евро на ден, ако до постановяване на решението на Съда Ирландия не е
изпълнила напълно предходното съдебно решение. Окончателното решение за санкциите се
взема от Съда на ЕС. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС. За повече
информация вж. пълното съобщение за медиите.

Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОРТУГАЛИЯ поради неосигуряване на
адекватна защита на естествените местообитания и видове
Европейската комисия предявява иск срещу Португалия пред Съда на ЕС за това, че не е
определила специални консервационни зони (СКЗ) за опазването на естествените местообитания
и видове, включени в мрежата „Натура 2000“, и за това, че не е предприела необходимите мерки
за опазване за тези обекти. Португалия трябваше да обяви седем СКЗ в Атлантическия регион до
7 декември 2010 г. и 54 СКЗ в Средиземноморския регион до 19 юли 2012 г. Освен това
Португалия не е предприела необходимите мерки за опазване за поддържането или
възстановяването на защитените местообитания и видове в тези обекти. Действащите
понастоящем мерки, приети в рамките на португалския секторен план към „Натура 2000“
(PSRN2000) и други секторни и специални планове (напр. плановете за развитие на селските
райони (PRODER) и общинските планове), не са всеобхватни и достатъчно прецизни, за да
осигурят адекватно ниво на защита и определяне на СКЗ. Както признава Португалия,
определянето на СКЗ изисква предварително очертаване на естествените местообитания и
видове, както и приемането на планове за управление за всеки обект. Комисията неколкократно
прикани Португалия да изпълни задълженията си. Официално уведомително писмо беше
изпратено през февруари 2015 г., а мотивирано становище — през май 2016 г. Досега Португалия
не е била в състояние да спази собствените си ангажименти за определянето на СКЗ и за
предприемане на мерки за опазване. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Въздействие върху околната среда: Комисията призовава БЕЛГИЯ и ГЪРЦИЯ да въведат
изцяло новите разпоредби на ЕС в националното законодателство
Европейската комисия настоятелно призовава Белгия и Гърция да адаптират своите национални
законодателства, за да вземат под внимание измененията, въведени с Директивата за оценката на
въздействието върху околната среда (Директива 2014/52/ЕС). Целта на директивата е да осигури
адекватно оценяване на проектите, които има вероятност да окажат значително въздействие
върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. През юли 2017 г. Комисията изпрати
официални уведомителни писма на Белгия и Гърция. В отговора на Белгия се посочва, че
липсващите разпоредби все още не са включени изцяло. Що се отнася до Гърция,
законодателство понастоящем е в процес на изготвяне с цел пълно транспониране на
директивата. Тъй като Белгия и Гърция все още не са транспонирали изцяло разпоредбите на ЕС
в националното си законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище. Белгия и Гърция
разполагат с два месеца, за да изпълнят задълженията си. В противен случай Комисията може да
реши да сезира Съда на ЕС.

Води: Комисията настоятелно призовава ИРЛАНДИЯ да се съобрази с разпоредбите на
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ЕС в областта на водите
Комисията иска от Ирландия да се съобрази със задължението да подготви втори кръг от
планове за управление на речните басейни по реда на Рамковата директива за водите (Директива
2000/60/ЕО). Тези планове следва да дават цялостна представа за основните проблеми на всеки
район на речен басейн и следва да включват конкретните мерки, необходими за постигане на
поставените цели за качество на околната среда. До момента Ирландия не е приела, публикувала
или съобщила на Комисията прегледа и актуализирането на своите първи планове за управление
на речните басейни, които трябваше да бъдат извършени до 22 октомври 2015 г. за всичките
седем района на речни басейни. Вследствие на това Комисията изпрати на Ирландия официално
уведомително писмо през април 2017 г. и сега изпраща мотивирано становище. Ирландия
разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен случай Комисията може да
реши да сезира Съда на ЕС.

Води: Комисията иска от ИСПАНИЯ да спази правилата на ЕС относно отпадъците от
миннодобивните индустрии и относно водите
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Испания поради опасения, свързани
с обработката на солни отпадъци в Súria и Sallent. Комисията е на мнение, че регионалните
органи трябва да гарантират, че съоръженията за обработка на отпадъци от миннодобивните
индустрии са изцяло в съответствие с Директивата относно отпадъците от миннодобивните
индустрии (Директива 2006/21/ЕО), и да въведат необходимите мерки за подобряване на
качеството на водите в басейна на река Йобрегат, както се изисква от Рамковата директива за
водите (Директива 2000/60/ЕО). Настоящата ситуация продължава да причинява сериозни
екологични проблеми, произтичащи от добива на поташ. Испанските органи разполагат със срок
от два месеца за отговор. В случай на незадоволителен отговор Комисията може да реши да
предяви иск пред Съда на ЕС.

Води: Комисията настоятелно призовава ШВЕЦИЯ да измени законодателството си в
областта на водите
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Швеция, тъй като продължават да
съществуват редица несъответствия и пропуски в транспонирането на Рамковата директива за
водите (Директива 2000/60/ЕО). Те са свързани с това, че не се предвижда възстановяване на
разходите за дейности, които има вероятност да окажат въздействие върху качеството на водите.
Освен това в шведското законодателство понастоящем не се счита, че задълженията за избягване
на влошаването на състоянието на водите са от значение за разрешаването на проекти, като
например водноелектрически инсталации. Швеция подготвя ново законодателство във връзка с
последния проблем, но все още не го е приела. Поради това Комисията изпраща мотивирано
становище и дава на Швеция два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор
Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Шум: Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ да приеме карти на шума и планове за
действие за шума в околната среда
Комисията призовава Италия да се съобрази с ключовите разпоредби на Директивата за шума
(Директива 2002/49/ЕО). Шумът в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния и
летищния трафик, е втората причина от екологичен характер за преждевременна смъртност след
замърсяването на въздуха. Директивата изисква от държавите членки да приемат карти на шума,
които показват експозицията на шум в рамките на по-големите агломерации, по главните
железопътни линии и пътища и на основните летища. Тези карти ще служат като основа за
определянето на мерки в плановете за действие по отношение на шума. Поради факта, че Италия
не е съобщила всички сведения, изискани от Европейската комисия, Комисията изпрати първо
официално уведомително писмо през април 2013 г. През февруари 2016 г. Комисията изпрати
допълнително официално уведомително писмо поради липсата на напредък. Тъй като все още
липсват стратегически карти за 17 агломерации и 22 автомобилни пътя и все още не са приети
плановете за действие за 32 агломерации, 858 автомобилни пътя и една голяма железопътна
линия, Комисията сега изпраща мотивирано становище. Италия разполага със срок от два месеца,
за да представи отговор. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 
Официални уведомителни писма

Биологично разнообразие: ЕС настоятелно призовава 9 държави членки да приложат
правилата на ЕС за използването на генетичните ресурси
Комисията изпраща официални уведомителни писма до Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър,
Чешката република, Гърция, Ирландия, Италия и Латвия. Комисията е на мнение, че
деветте държави членки не са определили компетентни органи, които да отговарят за
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прилагането на правилата на ЕС за потребителите от Протокола от Нагоя относно достъпа до
генетични ресурси (т.нар. „Достъп и споделяне на ползите в ЕС“ (Регламент (ЕС) № 511/2014).
Всяка държава членка следва да определи един или повече компетентни органа, които да
отговарят за прилагането на този регламент по отношение на достъпа до генетични ресурси.
Държавите членки също така трябва да определят ефективни, пропорционални и възпиращи
правила относно санкциите, приложими при нарушение на този регламент. Световното
биологично разнообразие е защитено от международната Конвенция за биологичното
разнообразие и Протокола от Нагоя. Регламентът привежда правото на ЕС в съответствие с тези
международни задължения. Тези правила на ЕС също така създават рамка за изследователите и
предприятията, които имат достъп и използват генетичните ресурси в ЕС и традиционните знания,
свързани с тях. Тъй като тези държави членки не са предоставили информация на Комисията
относно редица разпоредби за изпълнение, Комисията им изпраща официално уведомително
писмо. Те разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от Комисията. В
противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Води: Комисията призовава ПОЛША да се съобрази със законодателството на ЕС за
пречистването на градските отпадъчни води
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Полша, с което иска от нея
да гарантира, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин.
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета)
изисква от държавите членки да гарантират, че всички агломерации с население от над 2000
жители правилно събират и пречистват своите градски отпадъчни води. Всички полски
агломерации е трябвало да изпълнят това изискване до 31 декември 2015 г. Въпреки усилията на
Полша и финансовата подкрепа на ЕС от фондовете на политиката на сближаване, отклонението
от нормите остава сериозно. Полша разполага с два месеца, за да отговори на доводите,
изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Въздействие върху околната среда: Комисията приканва ПОЛША да се съобрази изцяло
с разпоредбите на ЕС
Комисията призовава Полша да спази законодателството на ЕС в областта на оценката на
въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти (Директива
2011/92/ЕС). В директивата се предвижда широк достъп до правосъдие по решения в областта на
околната среда, в които участва и обществеността. За някои проекти Полша не позволява на
екологичните организации да поискат от съда да постанови обезпечителни мерки или да оспорят
окончателното разрешение, що се отнася до несъответствието му с разпоредбите на ЕС. Освен
това за някои инфраструктурни проекти, като например проектите за строителство на пътища или
летища, последиците на съдебния контрол са ограничени. Въпросът е известен на полските
органи, които трябва да променят националното законодателство за транспониране на
директивата, за да се разреши проблемът. Тъй като обаче проблемът остава нерешен, Комисията
изпраща на полските органи допълнително официално уведомително писмо. Полша разполага с
два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията
може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

5. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите
пазари
(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Letizia Lupini — тел.: +32 229
51958)

Мотивирани становища

Финансови услуги: Комисията иска от държавите членки да приложат разпоредбите на
ЕС относно финансовите пазари
Днес Европейската комисия поиска от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва,
Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция да транспонират
изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II,
Директива 2014/65/ЕС) в националната си нормативна уредба. Директивата беше приета заедно с
регламент (РПФИ, Регламент (ЕС) № 600/2014) в отговор на финансовата криза с цел да се
подпомогне изграждането на по-прозрачни, конкурентоспособни и интегрирани финансови пазари
в ЕС, за да се гарантира по-малко търговия извън регулираните пазари, по-голяма защита за
инвеститорите и потребителите и в крайна сметка, за да се подобри финансовата стабилност.
Директивата хармонизира регулаторния режим на ЕС по отношение на организационните
изисквания към инвестиционните посредници, регулираните пазари, пазарите на малките и
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средните предприятия и услугите за докладване на данни. Тя въвежда също така хармонизирани
разпоредби за осъществяване на стопанска дейност за инвестиционните услуги, включително
стимулите, изискванията за оповестяване и правилата за управление на продуктите. Въпреки че
първоначалният срок за транспониране на директивата беше удължен с една година — от 3 юли
2016 г. на 3 юли 2017 г. — посочените по-горе държави членки не са транспонирали изцяло или
изобщо не са транспонирали разпоредбите в националното си законодателство. В този контекст
Комисията поиска също от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург,
Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания да транспонират изцяло Делегирана
директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС
(ДПФИ II) по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства,
принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими
към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични
облаги. Ако мерките за пълно транспониране на тези директиви не бъдат съобщени в срок от два
месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

Финансови услуги: Комисията приканва ИСПАНИЯ да приложи пруденциалните правила
на ЕС за банките и инвестиционните посредници
Днес Европейската комисия поиска от Испания да транспонира изцяло Директивата за
капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС). Заедно с Регламента за капиталовите
изисквания (Регламент (ЕС) № 575/2013) директивата определя пруденциалните изисквания към
кредитните институции и инвестиционните посредници в ЕС, както и правила относно размера на
капитала, с който институциите трябва да разполагат, за да покрият потенциалните си загуби
вследствие на рисковете, на които са изложени. Директивата определя също така правила за
лицензирането и надзора на институциите, за сътрудничеството в областта на надзора, за
управлението на риска, за корпоративното управление (включително възнагражденията) и за
капиталовите буфери. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното
си право до 31 декември 2013 г. Към днешна дата Испания не е въвела изцяло тези правила на
ЕС и някои разпоредби продължават да не съществуват в националното ѝ право. Те са свързани
предимно с дискреционните правомощия на националните компетентни органи,
административните санкции или други мерки, приложими по отношение на институциите,
отговорни за сериозно нарушение на задълженията за борба с изпирането на пари. Те включват
също механизми за подаване на сигнал и правила относно почтеността и независимостта на
членовете на управителния орган. Ако мерките за пълно транспониране на тази директива не
бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу Испания
пред Съда на ЕС.

Финансови услуги: Комисията иска от ИСПАНИЯ да осигури правилното прилагане на
разпоредбите на ЕС за инвестиционните фондове
Комисията поиска от Испания да приведе националното си право в съответствие с европейското
законодателство в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) (Директива 2014/91/ЕС). Фондовете на ПКИПЦК представляват инвестиционни
механизми, създадени с единствената цел да се събират активи от инвеститори, които след това
се реинвестират в диверсифициран набор активи. Целта на директивата е да се осигурят общи
правила за функционирането на фондовете на ПКИПЦК в държавите членки. Поради това
неправилното транспониране на тази директива рискува да намали защитата на инвеститорите на
пазара на дребно на инвестиционните фондове. По-специално Комисията иска от Испания да
въведе разпоредби за разясняване на политиките за възнагражденията на управителите на
фондове на ПКИПЦК, както и на процедурите във връзка с нарушенията на въведените с
директивата правила. Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в срок от
два месеца, Комисията може да отнесе въпроса към Съда на ЕС.

 
Прекратени производства

Застраховане: Комисията прекратява 4 производства, тъй като държавите членки
транспонират разпоредбите в областта на застраховането и презастраховането
Европейската комисия приветства транспонирането на разпоредбите относно започването и
извършването на дейност по застраховане и презастраховане („Платежоспособност II“ —
Директива 2009/138/ЕС, и „Омнибус II“ — Директива 2014/51/ЕС) от Кипър, Ирландия,
Португалия и Латвия. „Платежоспособност II“ — основана на риска пруденциална рамка за
надзор на застрахователните и презастрахователните дружества — има за цел да се защитят
титулярите на полици и бенефициерите, като се гарантира финансовата стабилност на
застрахователните дружества. Комисията днес реши да прекрати производствата за установяване
на нарушение, започнати срещу тези държави членки през май 2015 г.
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Финансови услуги: Комисията прекратява производството, тъй като ПОЛША
транспонира разпоредбите на ЕС относно лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове
Комисията приветства транспонирането от Полша на Директивата за лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове (ДЛУАИФ, Директива 2011/61/ЕС). В обхвата на
директивата попадат лицата, управляващи алтернативни инвестиционни схеми, предназначени за
професионални инвеститори. Алтернативните инвестиционни фондове включват хедж фондовете,
фондовете за дялово участие, фондовете за инвестиции в недвижими имоти и широк набор от
други видове инвестиционни фондове. Комисията днес реши да прекрати производствата за
установяване на нарушение, започнати срещу Полша през ноември 2014 г.

 

6. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maud Noyon — тел.: +32 229 80379)

Официални уведомителни писма

Обществени поръчки: Комисията призовава АВСТРИЯ да премахнe ограниченията за
достъп на икономическите оператори до ефективни производства по обжалване
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Австрия относно
ограниченията на достъпа на икономическите оператори до ефективни производства по
обжалване в споровете във връзка с обществени поръчки. Настоящите практики принуждават
предприятията в Долна Австрия да се допитат до помирителния орган, преди да подадат искане
за обжалване на решение, взето от възлагащия орган. Австрийското законодателство също така
не позволява на жалбоподателя да поиска ефективни временни мерки по време на помирителната
процедура и разрешава на възлагащия орган да сключи договора след четири седмици, дори и
спорът да не е уреден. Комисията счита, че тези практики противоречат на разпоредбите на ЕС
относно прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за
доставки и за строителство (Директива за правни средства за защита, Директива 89/665/ЕИО).
Австрия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен
случай Комисията може да реши да изпрати на Австрия мотивирано становище.

Обществени поръчки в областта на отбраната: Комисията започва производства за
установяване на нарушение срещу 5 държави членки
От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ работи за изграждането на една силна Европа,
която може да защитава своите граждани у дома и в чужбина — амбиция, която не може да бъде
постигната без обединяване на разходите за отбрана и подобряване на условията за отворен и
конкурентоспособен пазар в областта на отбраната в Европа. В този контекст и както е обявено в
европейския план за действие в областта на отбраната, Комисията иска да осигури ефективно
прилагане на разпоредбите за обществените поръчки в областта на отбраната, за да се помогне
на предприятията да осъществяват трансгранична дейност, а на държавите членки — да получат
най-добро съотношение качество/цена. Днес Комисията реши да изпрати официални
уведомителни писма на Дания, Италия, Нидерландия, Полша и Португалия, поради това че
не прилагат — или прилагат неправилно — разпоредбите на ЕС в областта на обществените
поръчки за пазарите в сферата на отбраната и сигурността. Започнатите днес производства за
установяване на нарушение се отнасят до: прякото възлагане от Италия, Полша и Португалия
на редица поръчки в областта на отбраната на национални доставчици в нарушение на
Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната. Съгласно тази директива
възлагащите органи са длъжни — освен при строго определени изключения — да възлагат
поръчки чрез прилагане на една от процедурите за възлагане на поръчки, предвидени в член 25
от Директива 2009/81/ЕО, и да оповестяват намеренията си чрез публикуване на обявление за
поръчка в базата данни Tenders Electronic Daily (TED). В случая с Дания и Нидерландия
Комисията е разтревожена, че двете държави са наложили неоправдани изисквания за
компенсация, чрез които изискват от чуждестранните доставчици компенсация, когато купуват
отбранително оборудване от тях. Изискванията за компенсация са ограничителни мерки, които
затрудняват свободното движение на стоки и услуги и са несъвместими както с Договора за ЕС,
така и с правилното транспониране и прилагане на директивата. В срок от два месеца държавите
членки трябва да отговорят на доводите на Комисията. За повече информация вж. пълното
съобщение за медиите.

 

7. Правосъдие, потребители и равенство между половете
(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229
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58659)

Мотивирани становища

Наказателно правосъдие: Комисията настоятелно призовава 4 държави членки да
транспонират разпоредбите за улесняване на обмена на доказателства в рамките на ЕС
Днес Европейската комисия изготви мотивирано становище за Австрия, България, Люксембург
и Испания за неизпълнение на задължението за транспониране на разпоредбите на ЕС относно
европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (Директива 2014/41/ЕС) в
националното си законодателство. Въз основа на взаимното признаване, съгласно директивата
държавите членки трябва да признаят и изпълнят искане за доказателства от друга държава
членка по същия начин и при същите условия, при които биха го направили за искане от
националния си орган. Благодарение на това борбата срещу престъпността и тероризма е много
по-бърза и по-ефикасна на европейско равнище. Държавите членки трябваше да транспонират
разпоредбите на ЕС относно европейската заповед за разследване в националното си
законодателство до 22 май 2017 г. През юли 2017 г. Комисията изпрати официално уведомително
писмо на тези държави членки. Ако засегнатите държави членки не предприемат действия в срок
от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Процесуални права: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира законодателството на ЕС
относно правото на достъп до адвокат

Комисията изготви мотивирано становище, с което призовава България да предостави
информация за начина, по който Директивата за правото на достъп до адвокат в наказателното
производство (Директива 2013/48/ЕС) е транспонирана в националното ѝ законодателство. В ЕС
всяко лице, заподозряно в извършването на престъпление, има основното право на справедлив
съдебен процес и на защита. Директивата за правото на достъп до адвокат допринася за
гарантирането на това основно право. Директивата трябваше да бъде транспонирана в
националното право до 27 ноември 2016 г. През януари 2017 г. Комисията изпрати на България
официално уведомително писмо. Досега България не е уведомила Комисията за национални
разпоредби, с които се транспонира този акт на ЕС. Поради това Комисията реши да изпрати на
България мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца,
Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Комисията настоятелно призовава ФИНЛАНДИЯ да транспонира правилно разпоредбите
на ЕС относно нелоялните търговски практики
Европейската комисия призовава Финландия да предприеме бързи действия, за да гарантира, че
законодателството на ЕС относно нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) е
правилно транспонирано в националното ѝ законодателство. Директивата за нелоялните
търговски практики защитава потребителите от нелоялни търговски практики и гарантира, че те
не биват подвеждани или излагани на агресивен маркетинг. Благодарение на тези разпоредби
търговците са задължени да спазват високи професионални стандарти в търговските си практики,
насочени към потребителите. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Финландия
през април 2014 г. и още едно такова писмо — през март 2015 г., във връзка с няколко проблема,
свързани с директивата. Остава обаче един проблем. Представянето на спонсорирано
редакционно съдържание в медиите, без да се посочва ясно, че търговец е платил за това, следва
категорично да бъде включено в черния списък с практики. Това все още не се изисква от
финландското законодателство и Финландия не е предоставила задоволително обяснение за
причините за този пропуск. Поради това Комисията реши да изпрати на Финландия мотивирано
становище. Ако Финландия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да
предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Права на гражданите: Комисията призовава ЛИТВА да гарантира равни права на
гражданите на ЕС да се присъединят към политическа партия
Комисията изготви мотивирано становище, с което призовава Литва да гарантира, че
националното ѝ законодателство зачита политическите права на гражданите на ЕС. Договорът за
функционирането на ЕС (членове 20 и 22 от ДФЕС) дава на гражданите на ЕС правото да гласуват
и да се кандидатират на общински избори и на избори за Европейски парламент в държавата от
ЕС, в която пребивават, при същите условия като гражданите на тези държави членки.
Литовското законодателство понастоящем не позволява на гражданите на други държави от ЕС,
живеещи в Литва, да се присъединят към политическа партия при същите условия като литовците.
Налице е ясно изразена дискриминация срещу гражданите на ЕС, които не са граждани на Литва,
по-специално тези, които са пребивавали в държавата под пет години или чието пребиваване е
било прекъснато. В рамките на усилията си за насърчаване на правата, свързани с гражданството
на ЕС, Комисията призовава литовските органи да предприемат действия и реши да изпрати на
Литва мотивирано становище. Ако литовските органи не предприемат действия в срок от два
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месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС. Комисията се надява, че този проблем да бъде
разрешен преди следващите избори за общински съвети, които ще се проведат през февруари на
2019 г., за да могат всички граждани на ЕС, живеещи в Литва, да участват в демократичния живот
в Литва.

 

8. Морско дело и рибарство
(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

Мотивирано становище

Опазване на морските биологични ресурси: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да зачита
изключителната компетентност на ЕС в рамките на общата политика в областта на
рибарството
Днес Комисията реши да изготви мотивирано становище за Португалия поради незачитане на
изключителната компетентност на ЕС във вътрешен и външен план за опазването на морските
биологични ресурси. ЕС разполага с изключителна компетентност в областта на опазването на
морските биологични ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (член 3 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС). Освен това благодарение на
правомощията на ЕС на вътрешно равнище ЕС разполага с изключителна компетентност да поема
международни задължения с други държави и/или с международни организации за целите на
опазването на морските биологични ресурси. Действията, предприети от Португалия спрямо
Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) и
Международния съвет за изследване на морето (ICES), са в нарушение на изключителната
компетентност на ЕС. Те бяха предприети в рамките на вече текущ процес в NEAFC, започнат с
пълната подкрепа от страна на ЕС, който има за цел да се предотврати значителното въздействие
на дънните риболовни дейности върху уязвимите морски екосистеми. Комисията е на мнение, че
този подход нарушава правото на ЕС. Ако Португалия не отговори по задоволителен начин в срок
от два месеца, Комисията може да отнесе въпроса към Съда на ЕС.

 

9. Мобилност и транспорт
(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Alexis Perier — тел.: +32 229 69143)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Устойчив транспорт: Комисията предявява иск пред Съда срещу МАЛТА и РУМЪНИЯ
поради неизпълнение на задължението за транспониране на разпоредбите на ЕС
относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива
Днес Европейската комисия реши да предяви иск срещу Малта и Румъния пред Съда на ЕС за
това, че не са изпратили уведомление за националните си рамки на политиката съгласно
Директива 2014/94/ЕС относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.
Националните рамки на политиката са основният инструмент за гарантиране на координирано
изграждане на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива, включително зарядни точки
за електрическите превозни средства и точки за зареждане с природен газ и водород.
Създаването на тези рамки помага също да се избегне разпокъсването на вътрешния пазар
благодарение на координираното въвеждане на алтернативните горива. Държавите членки
трябваше да уведомят Комисията за националните си рамки на политиката до 18 ноември 2016 г.
Към днешна дата Малта и Румъния не са го направили въпреки официалното уведомително писмо
и мотивираното становище, изпратени от Комисията съответно на 15 февруари и 13 юли 2017 г.
Ускоряването на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива е от съществено
значение за осигуряването на екологична и конкурентоспособна мобилност за всички европейци,
както е обявено от Комисията в пакета „Чиста мобилност“, приет през ноември 2017 г. За повече
информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Техническа изправност: Комисията настоятелно призовава държавите членки да
транспонират новите разпоредби за проверка на превозните средства за повишаване на
пътната безопасност
Днес Комисията поиска от 6 държави членки да транспонират изцяло приетия през 2014 г. „ Пакет
за техническа изправност“, чиято цел е да се подобри проверката на превозните средства в ЕС, а
следователно и пътната безопасност. Пакетът включва три директиви на ЕС, които държавите
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членки трябваше да транспонират до 20 май 2017 г. Към днешна дата обаче Кипър, Чешката
република, Германия, Ирландия, Румъния и Словакия не са го направили или са го
направили само частично. Първо, Чешката република, Румъния и Словакия не са приели,
публикували и съобщили на Комисията националните мерки за транспониране на
актуализираните разпоредби относно периодичната техническа проверка на моторните превозни
средства и техните ремаркета (Директива 2014/45/ЕС). Директивата обхваща леките автомобили,
камионите, автобусите, тежкотоварните ремаркета, мотоциклетите и бързите трактори и определя
елементите, подлежащи на преглед по време на проверката на техническата изправност,
методите за преглед, неизправностите и тяхната оценка. С директивата също така се въвеждат
минимални изисквания за съоръженията за извършване на прегледи, обучението на
проверяващите лица и органите за надзор. Второ, Кипър, Ирландия и Словакия не са приели,
публикували и съобщили на Комисията националните мерки за транспониране на
актуализираните разпоредби относно документите за регистрация на превозни средства
(Директива 2014/46/ЕС). Тази директива изисква от държавите членки да създадат електронни
регистри на превозните средства с хармонизирано съдържание и определя процедурата, която
трябва да се следва в случай на неуспешно преминат периодичен преглед за проверка на
техническата изправност. Накрая, Чешката република, Германия, Ирландия и Словакия не
са приели, публикували и съобщили на Комисията националните мерки за транспониране на
актуализирания режим за крайпътната техническа проверка на търговски превозни средства
(Директива 2014/47/ЕС). Тази директива съдържа общи правила за крайпътната техническа
проверка на камиони, автобуси, тежкотоварни ремаркета и бързи трактори. Комисията изпрати
тези искания под формата на мотивирани становища. Всички засегнати държави членки
разполагат със срок от два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да
предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Автомобилен транспорт: Комисията призовава 3 държави членки да транспонират
разпоредбите на ЕС относно максимално допустимите маси и размери на някои пътни
превозни средства
Днес Комисията поиска от Кипър, Чешката република и Румъния да съобщят националните
мерки за транспониране на актуализираните европейски разпоредби относно максимално
допустимите маси и размери на някои пътни превозни средства (Директива 2015/719/ЕС). Тези
разпоредби, които засягат международния трафик, имат важна роля за функционирането на
вътрешния пазар и за свободното движение на стоки в Европа. Наред с друго директивата
въвежда дерогации за тежкотоварните превозни средства с подобрени аеродинамични
характеристики или за тези, които се захранват с алтернативно гориво. Това стимулира
използването на по-екологични превозни средства, които могат да са по-дълги или по-тежки от
конвенционалните. Тази директива трябваше да се транспонира от държавите членки до 7 май
2017 г. В срок от два месеца всички засегнати държави членки трябва уведомят Комисията за
всички мерки, които са предприели, за да се гарантира пълното транспониране на директивата. В
противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Вътрешно корабоплаване: Комисията призовава БЕЛГИЯ да спази разпоредбите на ЕС за
чартиране и ценообразуване
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия поради
несъвместимост на националното изискване във връзка с чартирането и ценообразуването във
вътрешния воден транспорт с правото на ЕС (Директива 96/75/ЕО на Съвета). Директивата
постановява, че договорите както в международния, така и в националния транспорт се сключват
свободно между заинтересованите страни и цените се договарят свободно. Белгия разполага с два
месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може
да реши да изпрати мотивирано становище.

 

10. Данъчно облагане и митнически съюз
(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: + 32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32
229 87183)

Мотивирано становище

Данъчно облагане: Комисията иска от ИТАЛИЯ да премахне ограниченията върху
свободното движение на капитали, свързани с инвестициите в недвижимо имущество
Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Италия, поради това че
не допуска граждани на ЕС, които не притежават италианско гражданство и не възнамеряват да
се установяват в Италия, до режим за намалена ставка при покупка на първо нелуксозно жилище
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MEMO/18/349 

на територията на Италия. Това ограничение нарушава разпоредбите на ЕС относно свободното
движение на капитали (член 63 от ДФЕС), които гарантират правото на свободно движение на
капитали в ЕС. Ако Италия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да
реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

 

Официално уведомително писмо

Данъчно облагане: Комисията призовава Обединеното кралство да приведе в
съответствие с разпоредбите на ЕС националните си практики във връзка с режима за
съкратено обслужване на едно гише за ДДС
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство за
това, че не събира и не изпраща на другите държави членки информацията за банковите сметки
на всяко данъчно задължено лице, регистрирано за наскоро одобрената и приложима в целия ЕС
система за събиране на ДДС върху онлайн продажбите на електронни услуги (съкратено
обслужване на едно гише за ДДС). Тази практика нарушава разпоредбите на ЕС относно
административното сътрудничество (Регламент № 904/2010 на Съвета и Регламент за изпълнение
№ 815/2012 на Комисията). В момента държавите членки, които искат да възстановят средства на
данъчно задължени лица в Обединеното кралство, трябва да събират допълнителна информация
за всеки отделен случай, което забавя възстановяването. Ако в срок от два месеца Обединеното
кралство не предприеме действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище до
органите на Обединеното кралство.

 

11. Принципи на Договорите
(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: +32 229 93265, Uldis Šalajevs — тел.: +32
229 67560)

Мотивирано становище

Отговорност на държавата: Комисията настоятелно призовава ИСПАНИЯ да се съобрази
с разпоредбите на ЕС относно принципите на еквивалентност и ефективност
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Испания, тъй като испанските
разпоредби нарушават принципите на еквивалентност и/или ефективност. Действащите
национални разпоредби относно правния режим и относно общите административни процедури за
публичния сектор ограничават процесуалната и материалноправната автономия на държавите
членки по отношение на условията за обезщетяване за вреди, причинени от законодателни
актове. Испанското законодателство е определило условия, които са по-малко благоприятни за
отговорност вследствие на нарушение на правото на ЕС, отколкото за отговорност вследствие на
нарушение на испанската конституция. Освен това в него се съдържат процедурни условия, които
също не са съобразени с установената съдебна практика на Съда на ЕС. Поради това спорните
национални разпоредби затрудняват в прекомерна степен подвеждането под отговорност на
държавата за нарушение на правото на ЕС, което оказва отрицателно въздействие върху
ефективността на правото на ЕС. Комисията започна официално производство за установяване на
нарушение, като през юни 2017 г. изпрати на испанските органи официално уведомително писмо.
Испания разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен
случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Лица за контакти с медиите:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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