
 
Производства за установяване на нарушения от месец май: основни
решения
 
Брюксел, 14 май 2020 r. 

Европейска комисия - Решения по процедури за нарушение

Преглед по области на политиката
С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки
Европейската комисия 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.

Основните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на
политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 70 случая, при които
проблемите със засегнатите държави членки са решени и не е необходимо Комисията да
продължава производствата.

На 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че разпространението на
COVID-19 е „извънредна ситуация за общественото здраве в международен мащаб“, а на 11 март
го окачестви като пандемия. Въпреки че Комисията ясно заяви, че ще продължи да работи по
производствата за установяване на нарушения в случаите, които смята за необходими, тя също
така призна, че пандемията на COVID-19 и свързаните с нея мерки за борба с пандемията оказват
сериозен натиск върху националните администрации. По-специално в някои случаи кризата може
да засегне и способността на администрациите на държавите членки да гарантират прилагането
на правото на ЕС. С оглед на това Комисията наскоро информира държавите членки, че сроковете
за отговор по текущите процедури за установяване на нарушение, започнали от началото на
годината досега, са удължени. Днес беше взето решение да се даде възможност на държавите
членки да отговорят на всяко официално уведомително писмо и мотивирано становище,
представени в настоящия пакет от производства за установяване на неизпълнение на
задължения, в срок от четири месеца вместо обичайните два месеца.

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 по производства за установяване на нарушение.

1. Околна среда и рибарство
(За повече информация: Vivian Loonela – тел.: +32 229 66712, Даниела Стойчева – тел.: +32 229
53664)

Официални уведомителни писма

Рибарство: Комисията изпраща официално уведомително писмо до МАЛТА поради
неспазване на правилата във връзка с червения тон
Комисията реши днес да изпрати на Малта официално уведомително писмо във връзка с
неспазването от нейна страна на Регламента за контрол (Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета),
Регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) (Регламент (ЕО)
№ 1005/2008 на Съвета) и Регламента за червения тон (Регламент (ЕС) № 2016/1627). Освен това
Малта не е спазила две препоръки на Международната комисия за опазване на рибата тон в
Атлантическия океан (ICCAT), отнасящи се до червения тон в източната част на Атлантическия
океан и в Средиземно море (препоръки [18—8 02] и [17—- 07]). По-специално Малта не е
осигурила наличието на ефективна система за наблюдение, контрол и инспектиране в
стопанствата за червен тон. При няколко мисии за одит и проверка, проведени от длъжностни
лица на Комисията, бяха установени редица сериозни недостатъци, включително непредоставяне
на достъп на инспекторите на Съюза до водите, намиращи се под малтийска юрисдикция, в
рамките на специална програма за контрол и инспекции, както и забавени разследвания,
ограничен брой проверки на случаен принцип и липса на санкциониране на операторите.
Комисията счита, че Малта не е предприела необходимите мерки за отстраняване на посочените
по-горе недостатъци. Малта разполага със срок от четири месеца, за да се справи с изтъкнатите
пропуски. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1005-20110309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1005-20110309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R1627
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Природа: Комисията приканва настоятелно ШВЕЦИЯ и ЛАТВИЯ да гарантират спазването
на законодателството на ЕС в областта на опазването на природата
Европейската комисия призовава Латвия и Швеция да спазят своите задължения съгласно
правилата на ЕС относно опазването на естествените местообитания и защитените видове,
включени в мрежата „Натура 2000“ (Директивата за местообитанията — Директива 92/43/ЕИО на
Съвета). Съгласно директивата държавите членки са се съгласили да разработят съгласувана
европейска мрежа „Натура 2000“, като предложат на Комисията подходящи територии от
значение за Общността. Мрежата „Натура 2000“ ще включва също и специалните защитени зони,
определени съгласно Директивата за птиците (2009/147/ЕО). Шведската мрежа „Натура 2000“ е
недостатъчна както по отношение на типовете местообитания и видовете съгласно Директивата за
местообитанията, така и по отношение на птиците и териториите съгласно Директивата за
птиците — все още не са определени редица територии, включително морски територии. Латвия е
определила всички 328 територии от значение за Общността като специални защитени зони, но
по принцип последователно не е определяла подробни цели на съхраняването, специфични за
отделните територии, нито мерки, които да гарантират тяхната ефективна защита и
възстановяване. Поради това Комисията изпраща официално уведомително писмо на двете
държави, които ще разполагат с четири месеца, за да отстранят недостатъците, посочени от
Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Природа: Комисията иска от ХЪРВАТИЯ да прилага правилно оценките на въздействието
върху околната среда
Комисията иска от Хърватия да подобри начина, по който прилага Директивата за
местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета), що се отнася до оценката на въздействието
на проектите за вятърни паркове на територии, включени в „Натура 2000“ . Директивата за
местообитанията изисква проектите, които поотделно или във взаимодействие с други планове
или проекти могат да окажат значително влияние върху територии, включени в „Натура 2000“, да
могат да се одобряват едва след като се установи, че няма да имат отрицателно влияние върху
целостта на съответната територия. Хърватия системно не е прилагала правилно Директивата за
местообитанията при издаването на разрешения за промени в проектите за вятърни паркове по
нейните брегове. По-специално, процедурите за издаване на разрешения не гарантират
вземането под внимание на всички съответни въздействия върху защитените видове и
местообитания и се извършват без събиране на достатъчно доказателства, че проектите няма да
окажат отрицателно влияние върху целостта на териториите. С оглед на това Комисията изпраща
на Хърватия официално уведомително писмо. Страната разполага с четири месеца, за да отстрани
установените от Комисията недостатъци. Ако не бъдат предприети задоволителни мерки,
Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда: Комисията призовава
ЛИТВА да премахне пречките пред достъпа до правосъдие
Комисията приканва настоятелно Литва да премахне пречките пред достъпа до правосъдие, така
че гражданите и неправителствените организации (НПО) да могат да обжалват пред съдилищата
административните актове, с които се определят квоти за лова на вълци. ЕС и неговите държави
членки са страни по Конвенцията от Орхус. Конвенцията предоставя на обществеността правото
на достъп до правосъдие в случаи на неспазване на законодателството на ЕС в областта на
околната среда. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз процесуалните
правила на държавите членки за съдебните производства, предназначени да гарантират защитата
на правата, които правните субекти черпят от правото на Съюза, трябва да бъдат ефективни.
Поради това, като има предвид, че управлението на околната среда играе ключова роля за
правилното функциониране на различните секторни правила, днес Комисията реши да изпрати на
Литва официално уведомително писмо. Страната разполага с четири месеца, за да отстрани
установените от Комисията недостатъци. Ако не бъдат предприети задоволителни мерки,
Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда: Комисията приканва
БЪЛГАРИЯ и ПОЛША да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие за гражданите
и природозащитните организации във връзка с плановете за качество на въздуха
Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до
правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е
гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на
пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО
относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират
националните съдилища. Понастоящем природозащитните организации и физическите или
юридическите лица в тези две държави членки нямат право да оспорват съответствието на план
за качество на въздуха и да искат от публичните органи да изготвят планове за качество на
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050


въздуха, както се изисква от директивата. Поради това, като има предвид, че управлението на
околната среда играе ключова роля за правилното функциониране на различните секторни
правила, днес Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма, с
които им дава срок от четири месеца, за да поправят това положение. Ако не бъдат предприети
задоволителни мерки, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Достъп до информация за околната среда: Комисията настоятелно приканва ФРАНЦИЯ
да подобри достъпа на гражданите до информация за околната среда
Комисията настоятелно приканва Франция да спази Директива 2003/4 относно обществения
достъп до информация за околната среда. Директивата има за цел да увеличи обществения
достъп до информация за околната среда и разпространението на такава информация, с което се
допринася за по-висока осведоменост по въпроси, свързани с околната среда, за по-ефективно
участие на обществото във вземането на решения във връзка с околната среда и най-накрая, за
по-добра околна среда. В директивата се предвижда, че всеки заявител, който счита, че искането
му за предоставяне на информация е било игнорирано или погрешно отхвърлено, може да поиска
от независим и безпристрастен орган да преразгледа бързо случая. Във Франция съществува
такава процедура, но едномесечният срок, с който разполага независимият орган, за да даде
становище, често е бил превишаван, достигайки средно четири месеца през последните години.
Поради това днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Франция, която
сега ще разполага с четири месеца, за да коригира положението. Ако не бъдат предприети
задоволителни мерки, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Замърсяване: Комисията приканва ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ и СЛОВЕНИЯ да подобрят
своите правила в областта на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности
Комисията иска от Германия, Австрия и Словения да транспонират правилно в националното
си законодателство правилата на ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването,
произтичащо от промишлени дейности. С Директивата относно емисиите от промишлеността
(Директива 2010/75/ЕС) се установяват правила за тези дейности, включващи предотвратяването
или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на
генерирането на отпадъци. Германия не е транспонирала правилно някои разпоредби на
директивата. Примери за това са ограничаването на участието на обществеността в някои случаи
и неправилното транспониране на разпоредбите, позволяващи на компетентните органи да
определят в специфични случаи по-малко строги норми за допустими емисии. Словения не е
транспонирала правилно някои разпоредби на директивата. Примери за това са неправилното
привеждане в действие на условието за равностойна степен на опазване на околната среда като
цяло, както и липсата на изготвяне на отделни условия на разрешителните, специфични за всяка
отделна инсталация и определени след извършване на индивидуална оценка. Това стеснява
нецелесъобразно обхвата на директивата. Австрия не е транспонирала правилно голям брой
технически разпоредби, макар че повечето от проблемите с транспонирането не засягат цяла
Австрия, а само някои сектори или някои федерални провинции (Länder). С оглед на това
Комисията изпраща на тези три държави официални уведомителни писма. Посочените държави
разполагат с четири месеца, за да отстранят установените от Комисията недостатъци. Ако не
бъдат предприети задоволителни мерки, Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Качество на въздуха: Комисията приканва ЛАТВИЯ да подобри националните си
разпоредби относно качеството на въздуха
Комисията приканва Латвия да приведе националното си законодателство в съответствие с
Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.
С Директива 2008/50/ЕО се установяват стандарти за качеството на въздуха с цел да се подобрят
човешкото здраве и качеството на околната среда, както и начини за тяхното оценяване. Наред с
други недостатъци, Латвия не е транспонирала правилно задължението да се гарантира, че
разпределението и броят на пунктовете за вземане на проби за замърсяване с ПЧ2,5 отразяват
адекватно експозицията на населението. Поради това днес Комисията реши да изпрати на Латвия
официално уведомително писмо, давайки ѝ четири месеца, за да коригира положението. Ако не
бъдат предприети задоволителни мерки, Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Качество на въздуха: Комисията приканва РУМЪНИЯ да защити населението си от
замърсяването на въздуха
Комисията приканва Румъния да спази изискванията на Директива 2008/50/ЕО относно
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и да извършва надеждни
измервания, да информира обществеността и да докладва за сериозността на замърсяването на
въздуха. По-специално Румъния не е спазила пределно допустимите стойности за азотен диоксид
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(NO2) в агломерациите на Букурещ, Брашов, Яш, Клуж-Напока и Тимишоара и не е взела
подходящи мерки, така че периодите на превишаване да бъдат възможно най-кратки. Комисията
също така иска разяснения във връзка с правилното наблюдение на концентрациите на азотен
диоксид (NO2) в една агломерация (Букурещ). Високите концентрации на NO2 представляват
риск за човешкото здраве. С оглед на това днес Комисията реши да изпрати официално
уведомително писмо на Румъния, като ѝ даде срок от четири месеца, за да вземе необходимите
мерки за отстраняване на недостатъците, установени от Комисията. В противен случай Комисията
може да реши да изпрати мотивирано становище.

Качество на въздуха: Комисията приканва настоятелно ФРАНЦИЯ, КИПЪР и ЛИТВА да
подобрят националните си правила срещу замърсяването на въздуха
Комисията иска от Франция, Кипър и Литва да транспонират правилно в националното си
законодателство всички изисквания на Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните
емисии на някои атмосферни замърсители (Директива за НТЕ). Директивата за НТЕ допринася за
постигането на нива на качеството на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни
въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда. По-специално с директивата се
определят задължения за държавите членки за намаляване на емисиите на пет важни
замърсителя на въздуха: азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения
(НМЛОС), серен диоксид (SO2), амоняк (NH3) и фини прахови частици (ПЧ2,5). Всички тези
замърсители на въздуха пораждат значителни отрицателни въздействия за човешкото здраве,
като проблеми на дихателните пътища, сърдечносъдови и ракови заболявания, и увреждат
екосистемите.Франция и Кипър, наред с останалите неща, не са транспонирали в националните си
законодателства изискването на директивата националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха да се актуализира най-малко веднъж на всеки четири години. Литва не
е транспонирала правилно в националното си законодателство разпоредбите на директивата,
които позволяват на държавите членки да коригират при определени ограничени условия своите
инвентаризации на емисиите от замърсители на въздуха за оценка на напредъка в намаляването
на замърсяването на въздуха в ЕС. Поради това днес Комисията реши да изпрати официални
уведомителни писма на трите държави, които ще разполагат със срок от четири месеца, за да
коригират положението. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Предотвратяване на големи аварии, които включват опасни вещества: Комисията
приканва ГЕРМАНИЯ, ЕСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА и АВСТРИЯ да подобрят националните
си правила
Европейската комисия приканва настоятелно Германия, Естония, Латвия, Литва и Австрия да
приведат националните си законодателства в съответствие с Директива 2012/18/ЕС относно
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива „Севезо
III“). Директивата се прилага за над 12 000 промишлени инсталации в целия Европейски съюз и
установява правила за предотвратяване на големи промишлени аварии и за свеждане до минимум
на вредните им въздействия върху човешкото здраве и околната среда.Германия не е
транспонирала правилно директивата в частите, отнасящи се до изискванията за предоставяне на
определена информация, политиката за предотвратяване на големи аварии, предоставянето на
информация на обществеността, правата на участие в процеса на вземане на решения, докладите
за безопасност и аварийните планове. По-специално разпоредбите относно обществените
обсъждания и участието на обществеността във връзка с нови строежи около предприятията са
транспонирани неправилно на национално и регионално равнище. Естония е транспонирала
неправилно по-голямата част от разпоредбите на директивата — като се започне от
определенията и се стигне до сроковете за предоставяне на информация. Повечето недостатъци
се свеждат до това, че в националното законодателство някои от ключовите изисквания липсват
или са неясни. Латвия е транспонирала неправилно директивата, като наред с другото това се
отнася до класификацията на предприятията (съществуващи или нови) и обществените
обсъждания и участието на обществеността.Литва е транспонирала неправилно директивата що
се отнася до разпоредбите относно извънредните инспекции, които са важни за осъществяването
на проверки дали промишлените инсталации са в пълно съответствие с наложените за тях
задължения. По-специално в националното законодателство не са транспонирани правилно
правилата относно задължението за споделяне на достатъчна и подробна информация с другите
потенциално засегнати държави членки в случай на аварии. Наред с други недостатъци, Австрия
не е транспонирала правилно директивата по отношение на обществените обсъждания и
участието на обществеността в процеса на вземане на решения. Поради това Комисията изпраща
официални уведомителни писма на засегнатите държави членки, като им дава срок от четири
месеца, за да коригират положението. В противен случай Комисията може да реши да изпрати
мотивирано становище.

Градски отпадъчни води: Комисията приканва настоятелно БЕЛГИЯ, ГЪРЦИЯ и ШВЕЦИЯ
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да спазят правилата на ЕС за пречистването на градските отпадъчни води
Комисията приканва настоятелно Белгия, Гърция и Швеция да гарантират, че градските
отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин, както се изисква от
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води. Директивата защитава
както качеството на водите, така и човешкото здраве, като изисква от държавите членки да
събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди заустването им в околната среда. За
агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат премахнати
твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на
бактерии.От последната информация относно съответствието, предоставена от Белгия, е видно,
че не всички води са били пречиствани правилно в 12 агломерации. От Белгия се приканва да
осигури пълно съответствие с директивата. Предоставените от Гърция данни показват, че в 289
агломерации градските отпадъчни води не се събират правилно и поради това не се и пречистват
правилно преди заустването им. Осем от тези агломерации заустват в чувствителни зони. Наред с
това Гърция разчита до голяма степен на „индивидуални и подходящи системи“ (напр. септични
ями), но те не отговарят на изискванията на директивата.При разследването на друг казус срещу
Швеция във връзка с неспазване на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води,
по който има висящо дело пред Съда на Европейския съюз, стана ясно, че Швеция е
транспонирала неправилно редица правила на директивата, включително относно параметрите за
измерване на пречистването. С оглед на това Комисията изпраща на тези три държави официални
уведомителни писма. Държавите ще разполагат с четири месеца, за да отговорят. В противен
случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище. 

Оценка на въздействието: Комисията приканва настоятелно ЧЕХИЯ и КИПЪР да
коригират своите системи за оценка на въздействието върху околната среда
Комисията приканва настоятелно Чехия и Кипър да приведат националните си законодателства
в съответствие с Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда
(Директива 2011/92/ЕС), изменена през април 2014 г. с Директива 2014/52/ЕС. Директивата
гарантира, че въздействието върху околната среда на публични и частни проекти се оценява,
преди тяхното изпълнение да бъде разрешено. От 2014 г. насам административната тежест бе
намалена още повече и степента на опазване на околната среда и на участие на обществеността
бе повишена, като същевременно вземането на бизнес решения във връзка с публичните и
частните инвестиции стана по-надеждно, предвидимо и устойчиво. В Чехия недостатъците в
националното законодателство са свързани, наред с другото, с липсата на изискване
компетентният орган да взема предвид предварителните проверки и оценки при издаването на
решението си след скрининга. Освен това понастоящем няма задължение за публично
оповестяване на мерките за смекчаване, предложени от възложителя с цел избягване или
предотвратяване на значителни неблагоприятни последици за околната среда. В случая на Кипър
националното законодателство не изисква да бъдат предвидени подробни указания за
осъществяване на консултации с обществеността, както се изисква от директивата, нито
задължава компетентните национални органи да гарантират предоставянето на обществеността
на практическа информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за
преразглеждане. Поради това, като има предвид, че управлението на околната среда играе
ключова роля за правилното функциониране на различни секторни правила, Комисията реши да
изпрати на двете държави членки официални уведомителни писма, с които им дава срок от
четири месеца, за да отстранят проблемите. В противен случай Комисията може да реши да
изпрати мотивирано становище.

Отпадъци: Комисията приканва настоятелно РУМЪНИЯ да изпълни решението на Съда
относно неизпълнението от нейна страна на задължението за закриване на незаконните
депа за отпадъци
Комисията приканва настоятелно Румъния да закрие, запечата и възстанови в екологично
отношение 48 незаконни депа и да изпълни решението на Съда на ЕС от 18 октомври 2018 г.
Съгласно Рамковата директива за отпадъците държавите членки трябва да оползотворяват и
обезвреждат отпадъците по начин, който не застрашава човешкото здраве и околната среда, като
се забранява изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.
Румъния беше задължена да закрие и възстанови неотговарящите на стандартите депа за
отпадъци (общински и промишлени депа) до 16 юли 2009 г. Поради бавния напредък в това
отношение Комисията отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз през февруари 2017 г.
Решението на Съда се отнася до 68 депа, от които до момента са окончателно закрити само 20. До
януари 2020 г. по-голямата част от необходимите дейности за закриване, запечатване и
възстановяване на останалите 48 депа все още не бяха планирани, одобрени или започнати.
Поради това Комисията изпраща официално уведомително писмо, вследствие на постановеното от
Съда решение. Румъния разполага със срок от четири месеца, за да отстрани нарушението.
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Мотивирани становища

Градски отпадъчни води: Комисията настоятелно приканва БЪЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ,
ФРАНЦИЯ и ПОЛША да спазват правилата на ЕС за пречистването на градските
отпадъчни води
Комисията настоятелно приканва България, Чехия, Франция и Полша да гарантират, че
градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на
Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води. Директивата
защитава както качеството на водите, така и човешкото здраве, като изисква от държавите
членки да събират и пречистват своите градски отпадъчни води, преди да ги излеят в околната
среда. За агломерациите с 2000 или повече жители при пречистването трябва не само да бъдат
премахнати твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване
на бактерии.България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в
69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в
канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя
не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се
изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации
трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Що се отнася до Чехия,
425 агломерации не са осигурили канализационна система и не гарантират, че градските
отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо
пречистване. Тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г.
Въпреки че е постигнат известен напредък, не се очаква задълженията да бъдат изпълнени
изцяло в близко бъдеще. Що се отнася до Франция, неизпълнението на задълженията,
произтичащи от Директивата, продължава да бъде в голям мащаб, тъй като 169 агломерации
изливат водите си в нормални или в чувствителни зони. Въпреки че е постигнат известен
напредък, не се очаква задълженията да бъдат изпълнени изцяло в близко бъдеще. В Полша
1183 агломерации не разполагат с канализационна система за градските отпадъчни води. Освен
това в 1282 агломерации градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, не
се подлагат на подходящо пречистване преди да бъдат излети. На последно място, Полша не
гарантира, че в 426 агломерации градските отпадъчни води, които влизат в канализационните
системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Поради това
Комисията изпраща мотивирани становища и на четирите държави, като им предоставя четири
месеца, за да коригират положението. Ако те не предприемат подходящи действия, Комисията
може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях.

Качество на въздуха: Комисията приканва СЛОВЕНИЯ да предпази населението си от
замърсяване на въздуха
Комисията приканва Словения да спазва изискванията на Директива 2008/50/ЕО относно
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Националната система следва
да измерва надеждно замърсяването на въздуха, както и да информира обществеността и да
докладва относно сериозността на това замърсяване. По-конкретно Словения не гарантира
спазването на пределно допустимите стойности за праховите частици (ПЧ10) в Celinsko Območje и
не е предприела подходящи мерки, за да бъдат периодите на превишаване възможно най-кратки.
Праховите частици са смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха, които засягат
здравето на човека и могат да засегнат животните по същия начин. Те се отразяват
неблагоприятно и на растежа на растенията и процесите в екосистемите и намаляват видимостта
и селскостопанските добиви. Поради това днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище
на Словения, като ѝ дава четири месеца, за да отстрани недостатъците, установени от Комисията.
В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Питейна вода: Комисията настоятелно приканва ИРЛАНДИЯ да гарантира, че водата,
предназначена за консумация от човека, е чиста
Комисията настоятелно приканва Ирландия да предприеме необходимите мерки, за да
гарантира, че водата, предназначена за консумация от човека, е здравословна и чиста, и да
предприеме възможно най-бързо необходимите действия за възстановяване на качеството на
водата, предназначена за консумация от човека. Ирландия не е изпълнила задълженията си по
Директивата за питейната вода (Директива 98/83/ЕО), що се отнася до нивата на трихалометан
(THM) в зоните и схемите за доставка на питейна вода, като по този начин излага на риск
здравето на почти 300 000 души. Високите нива на THM са свързани със заболявания на черния
дроб, бъбреците и централната нервна система, с рискове от рак на пикочния мехур и дебелото
черво, както и с неблагоприятни последици за растежа и жизнеспособността на плода и с рискове
от малформации на плода. Въпреки че е постигнат известен напредък, Ирландия не спазва
правилата от декември 2003 г. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище на
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Ирландия, която сега разполага с четири месеца, за да коригира положението. Ако Ирландия не
предприеме подходящи действия, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС
срещу нея.

 

2. Енергетика и климат
(За повече информация: Tim McPhie – тел.: +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo – тел.: +32 229
81325)

Официално уведомително писмо

Сигурност на доставките на газ: Комисията приканва държавите членки да прилагат
правилно правилата на ЕС
Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на всички държави — членки
на ЕС, (с изключение на Кипър с оглед на дерогацията, от която се ползва тази държава) и на
Обединеното кралство, тъй като на са спазили някои от разпоредбите на Регламента за
сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938), и по-специално във връзка със
задълженията за уведомяване и прилагането на механизма за солидарност. В Регламента се
определят изисквания за предотвратяване и реагиране на потенциални прекъсвания на
доставките на газ в ЕС. От съществено значение е да са изготвени планове за превантивни
действия и планове за действие при извънредни ситуации, както и да са въведени ясни
договорености за солидарност между държавите членки. Комисията следи отблизо изпълнението
на тези задължения на национално равнище. Засегнатите държави членки и Обединеното
кралство разполагат с четири месеца, за да отговорят на Комисията. Както е посочено в
Споразумението за оттегляне, правото на ЕС продължава да се прилага изцяло за Обединеното
кралство по време на преходния период. В противен случай Комисията може да реши да им
изпрати мотивирани становища.

 

3. Правосъдие
(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253; Guillaume Mercier — тел.: +32
229 80564; Katarzyna Kolanko — тел.:+32 229 6 34 44)

Официално уведомително писмо

Права на гражданите: Комисията открива производство за установяване на нарушение
срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО поради неспазване на правилата на ЕС за свободното
движение
Днес Европейската комисия започна производство за установяване на нарушение срещу
Обединеното кралство поради неспазване на правото на ЕС относно свободното движение на
гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Националното законодателство на
Обединеното кралство ограничава обхвата на бенефициерите на правото на ЕС в областта на
свободното движение в Обединеното кралство, както и възможностите за гражданите на ЕС и
членовете на техните семейства да обжалват административните решения, с които се ограничават
правата на свободно движение. Комисията счита, че по този начин Обединеното кралство е
нарушило Директива 2004/38/ЕО за свободното движение, както и правилата на ЕС за свободата
на движение на граждани на ЕС (член 21 от ДФЕС), свободата на движение на работници
(член 45 от ДФЕС) и свободата на установяване (член 49 от ДФЕС). Правото на ЕС относно
свободното движение на хора продължава да се прилага по отношение на Обединеното кралство
и в него, все едно че то все още е държава — членка на ЕС, през преходния период. Освен това
правата на гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство след края на преходния
период, посочени в Споразумението за оттегляне, се основават на правата, с които те се ползват
понастоящем в Обединеното кралство съгласно правилата на ЕС. Поради това недостатъците,
допускани от Обединеното кралство в прилагането и транспонирането на правото на ЕС в
областта на свободното движение, пораждат риск от засягане и на прилагането на правата на
гражданите съгласно Споразумението за оттегляне след края на преходния период. По тези
причини Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство —
първата стъпка в процеса на установяване на нарушение. Сега Обединеното кралство разполага с
четири месеца, за да предприеме необходимите мерки за отстраняване на недостатъците,
установени от Комисията. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище
на органите на Обединеното кралство.

 

Мотивирани становища

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0038&amp;DTA=2004&amp;qid=1588864349968&amp;DB_TYPE_OF_ACT=directive&amp;DTS_DOM=ALL&amp;excConsLeg=true&amp;typeOfActStatus=DIRECTIVE&amp;type=advanced&amp;SUBDOM_INIT=ALL_ALL&amp;DTS_SUBDOM=ALL_ALL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E021:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E045:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E049:en:HTML


Процесуални права на децата: Комисията отправя искане към КИПЪР и ГЪРЦИЯ да
спазват правилата на ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са
заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателно производство
Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Кипър и Гърция, поради това че не
са съобщили мерките, предприети с цел изпълнение на Директивата относно процесуалните
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнo производство
(Директива (ЕС) 2016/800). Децата, участващи в наказателно производство, са особено уязвими
поради младата си възраст. Те се затрудняват да разберат предмета на производството и не могат
да разберат лесно правото и своите права. Директивата предоставя специални права на децата,
които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателно производство, на всички негови
етапи до постановяването на окончателната присъда. Тази директива е една от шестте директиви
на ЕС за процесуалните права. Държавите членки трябваше да транспонират тази директива в
националното си законодателство до 11 юни 2019 г. През юли 2019 г. Комисията изпрати
официално уведомително писмо на Кипър и Гърция, тъй като не са транспонирали правилата на
ЕС в националното законодателство. Вследствие на днешните мотивирани становища Кипър и
Гърция разполагат с четири месеца, за да отговорят и предприемат съответните действия. Ако те
не спазят правилата на ЕС, може да бъде сезиран Съдът на ЕС.

Процесуални права: Комисията приканва ГЪРЦИЯ да спазва правилата на ЕС за
правната помощ
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Гърция, поради това че не е
съобщила мерките, предприети с цел изпълнение на Директивата за правната помощ (Директива
(ЕС) 2016/1919). Правната помощ е от съществено значение, за да се гарантира, че правото на
достъп до адвокат е ефективно право. Директивата предвижда право на правна помощ, по-
специално на ранните етапи на наказателното производство и най-късно преди разпита от
полицията, т.е. на етап, когато заподозрените и обвиняемите са особено уязвими. При
производството по европейска заповед за арест правото на правна помощ се прилага както в
държавите членки, които изпълняват европейската заповед за арест, така и в държавата членка,
в която тя е издадена. Тази директива е една от шестте директиви на ЕС за процесуалните права.
Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до
5 май 2019 г. Тъй като гръцките органи не спазиха първоначалния срок, Комисията реши да
открие производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително
писмо през юли 2019 г. Сега Гърция разполага с четири месеца, за да отговори на мотивираното
становище и да предприеме съответните действия. Ако тя не спази правото на ЕС, Комисията
може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

Пазарна злоупотреба: Комисията отправя искане към АВСТРИЯ и ФРАНЦИЯ да
транспонират законодателството на ЕС относно наказателноправните санкции за
пазарна злоупотреба
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Австрия и Франция, тъй като не
спазват изцяло правилата на ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба
(Директива 2014/57/ЕС). Заедно с Регламента за пазарната злоупотреба Директивата гарантира
ефективността, прозрачността и надеждността на европейските финансови пазари и допринася за
завършването на съюза на капиталовите пазари. Съгласно Директивата държавите членки са
длъжни да гарантират, че злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на
вътрешна информация и манипулирането на пазара, включително манипулирането на
бенчмарковете, представляват престъпление и са наказуеми с ефективни и последователни
санкции. Приложното поле и санкциите, предвидени в законите на тези две държави, са
недостатъчни за престъпленията в областта на пазарните злоупотреби. Комисията откри
производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо,
което бе изпратено на Австрия и на Франция през юли 2019 г. Вследствие на днешните
мотивирани становища засегнатите държави членки разполагат с четири месеца, за да отговорят
на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда
на ЕС срещу тях.

Защита на данните: Комисията настоятелно приканва ГЕРМАНИЯ и СЛОВЕНИЯ да
приключат транспонирането на Директивата относно правоприлагането в областта на
защитата на данните
Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Германия и Словения, тъй като не
са транспонирали изцяло Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на
данните (Директива (ЕС) 2016/680 — ДПП). Тази директива защитава основното право на
гражданите на защита на данните в случаите, когато органите за наказателно правоприлагане
използват лични данни за целите на правоприлагането. Тези правила на ЕС гарантират, че
личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица са надлежно
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защитени. Въвеждането на подобни стандарти за защита на данните в целия ЕС улеснява обмена
на лични данни за трансграничното сътрудничество в борбата с престъпността и тероризма.
Държавите членки трябваше да транспонират Директивата в националното си законодателство до
6 май 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Германия на 25 юли 2019 г.
Към днешна дата Германия все още не е уведомила Комисията за мерките за транспониране в пет
от шестнадесетте Länder. Що се отнася до Словения, след мотивираното становище на Комисията
от 24 януари 2019 г. Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище, за да
прикани настоятелно Словения да приключи транспонирането на Директивата. Германия и
Словения разполагат с четири месеца, за да отговорят и предприемат съответните действия. В
противен случай може да бъде предявен иск пред Съда на ЕС срещу тях.

 

Прекратени производства

 
Борба с измамите: Комисията прекратява производствата за установяване на нарушение
срещу четири държави членки, тъй като те са уведомили, че са транспонирали изцяло
правилата на ЕС за борбата с измамите, засягащи бюджета на Съюза, по
наказателноправен ред
Днес Комисията реши да приключи производствата за установяване на нарушение срещу
Естония, Франция, Люксембург и Нидерландия след пълното транспониране на Директива
(ЕС) 2017/1371. Държавите членки трябваше да транспонират в националното си законодателство
Директива (ЕС) 2017/1371 относно борбата с измамите, засягащи бюджета на Съюза, по
наказателноправен ред („Директивата за защита на финансовите интереси“) до 6 юли 2019 г.
Тези правила увеличават нивото на защита на бюджета на ЕС чрез хармонизиране на
определенията, санкциите и давностните срокове за престъпленията, засягащи финансовите
интереси на Съюза. Директивата не е само съществен инструмент за хармонизирането на
наказателното право на държавите членки в областта на престъпленията срещу бюджета на
Съюза. Тя също така поставя основите на бъдещата Европейска прокуратура, която на практика
ще разследва, преследва и налага наказания за престъпленията. Комисията откри производства
за установяване на нарушение срещу Естония, Франция, Люксембург и Нидерландия посредством
официални уведомителни писма, изпратени на 19 септември 2019 г., тъй като тези държави не са
изпълнили задължението за уведомяване.

Защита на данните: Комисията прекратява две производства за установяване на
нарушение срещу Австрия, тъй като държавата е транспонирала правилата на ЕС за
нарушенията на предишната Директива за защита на данните
Днес Комисията реши да прекрати две производства за установяване на нарушение срещу
Австрия във връзка с предишната Директива за защита на данните (Директива 1995/46/ЕО),
която впоследствие беше заменена с Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на
данните (ОРЗД). Делата останаха отворени, тъй като въпросите — които засягаха няколко
ограничения на правата на субектите на данни поради австрийския Закон за защита на данните
от 2000 г. и определено секторно законодателство на Австрия — продължават да са от значение
за прилагането на ОРЗД. ОРЗД урежда обработването на лични данни от физическо лице,
предприятие или организация, както и от повечето публични органи в ЕС. С влизането в сила на
ОРЗД вече има един набор от правила за защита на данните за повечето публични органи и за
всички участници от частния сектор, развиващи дейност в ЕС, независимо от това къде са
установени. Държавите членки трябваше да транспонират изцяло Директивата за защита на
данните до 25 май 2018 г. Комисията счита, че новите австрийски разпоредби за защита на
данните, с които се прилага ОРЗД, решават въпросите, разглеждани в производствата за
установяване на нарушение. По тази причина Комисията реши да приключи делата.

 

4. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
(За повече информация: Соня Господинова — тел.: +32 229 66953; Federica Miccoli — тел.: +32
229 58300)

Мотивирано становище

Професионални квалификации: Комисията отправя искане към БЕЛГИЯ и ИСПАНИЯ да
спазват правилата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Белгия и Испания, тъй като
националното им законодателство и практика не са съобразени с Директивата относно
признаването на професионалните квалификации (2005/36/ЕО). Правилата на ЕС улесняват
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признаването на професионалните квалификации в държавите от ЕС, благодарение на което
специалистите могат да предоставят по-лесно услугите си в цяла Европа, като същевременно се
гарантира високо равнище на защита на потребителите и гражданите. Мотивираното становище,
отправено до Белгия, се отнася, наред с друго, до редица въпроси, свързани с неспазването на
правилата на ЕС относно свободното предоставяне на услуги (напр. за детективи и специални
услуги за сигурност), свободата на установяване (напр. за инструктори за обучение на водачи на
превозни средства, установени в други държави членки), признаването на професионалните
квалификации въз основа на хармонизирани минимални изисквания за обучение и признаването
на професионалните стажове. Мотивираното становище, отправено до Испания, се отнася до
неспазването на правилата на ЕС относно свободата на установяване, процедурата за взаимно
признаване на професионалните квалификации и правилата за владеене на езици. Освен това
бяха установени няколко случая на неспазване на правилата на ЕС във връзка с професията на
заклет писмен/устен преводач. Белгия и Испания сега разполагат с един месец, за да отговорят
на доводите на Комисията; В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу
Белгия и Испания пред Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Свободно движение на стоки и свобода на установяване: Комисията отправя искане към
БЪЛГАРИЯ да премахне дискриминационните мерки, задължаващи търговците на
дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти
Днес Комисията изпраща официално уведомително писмо на България във връзка с
дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират
по-благоприятно местните хранителни продукти. Българското законодателство задължава
търговците на дребно да излагат по виден начин и да осигуряват специални места за продажба за
местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци,
както и да закупуват 90 % от млякото и млечните продукти от местните производители. Тези
задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за
функционирането на ЕС (ДФЕС), тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за
предлагане на пазара за местните хранителни продукти, което води до дискриминация на
сходните вносни продукти. Законодателството ограничава също така свободата на установяване
съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират
своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си
на доставки. Такива ограничения могат да бъдат оправдани само с императивни съображения от
общ интерес, като например общественото здраве, и трябва да бъдат подходящи и необходими за
постигането на тази цел. Поради извънредните обстоятелства, произтичащи от свързаната с
коронавируса санитарна обстановка и отслабването на икономиките в ЕС, е абсолютно
необходимо да се запазят свободното движение на стоки и свободата на установяване.
Неоправданите пречки могат да подкопаят колективните ни усилия за запазване на свободния и
ефикасен превоз на товари в целия ЕС и капацитета ни за борба с тази безпрецедентна криза, в
духа на европейската солидарност. Поради това България разполага с един месец, за да отговори
на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може
да реши да изпрати на България мотивирано становище.

 

5. Съюз на сигурност
(За повече информация: Adalbert Jahnz — тел.: + 32 229 53156; Laura Berard — тел.: + 32 229
55721; Ciara Bottomley — тел.: +32 229 69971)

Мотивирано становище и официално уведомително писмо 
Съюз на сигурност: Комисията приканва БЕЛГИЯ и ГЪРЦИЯ да транспонират изцяло и да
прилагат правилата на ЕС относно структурите, предоставящи услуги във връзка с
криминалистичните анализи
Европейската комисия реши да отправи днес официално уведомително писмо до Белгия и
мотивирано становище до Гърция, тъй като не са съобщили националните мерки за изпълнение
на Рамковото решение относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с
криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (Рамково решение
2009/905/ПВР на Съвета). Тези правила на ЕС дават възможност за засилен обмен на информация
относно криминалистичните анализи и гарантират, че резултатите от лабораторните дейности,
извършвани от акредитирани структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните
анализи, в една държава членка, се признават от правоприлагащите органи в други държави
членки, което ще направи работата на тези структури по-ефективна. Държавите членки се
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съгласиха да транспонират тези правила и да съобщят националните мерки за транспониране до
30 май 2016 г. Белгия и Гърция сега разполагат с четири месеца, за да уведомят Комисията за
мерките, предприети за гарантиране на цялостното изпълнение на Рамковото решение. В
противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на Белгия и да
предяви иск пред Съда на ЕС срещу Гърция.

 

6. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите
пазари
(За повече информация: Daniel Ferrie — тел.: +32 2 298 65 00, Aikaterini Apostola — тел.: +32 2
298 76 24)

Официални уведомителни писма

Борба с изпирането на пари: Комисията настоятелно приканва 8 държави членки и
Обединеното кралство да транспонират изцяло 5-ата Директива относно борбата с
изпирането на пари
Днес Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, Чехия, Естония,
Ирландия, Гърция, Люксембург, Австрия, Полша и Обединеното кралство за това, че са
транспонирали само частично 5-ата  Директива относно борбата с изпирането на пари. Преди
това Комисията изпрати официални уведомителни писма също на Кипър, Унгария, Нидерландия,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания, тъй като тези държави членки не бяха
съобщили за предприетите от тях мерки за транспониране. Борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма е от основно значение за осигуряването на финансова стабилност и
сигурност в Европа. Неотдавнашните скандали, свързани с изпирането на пари, разкриха
необходимостта от по-строги правила на равнище ЕС. Законодателните пропуски в една държава
членка оказват въздействие върху ЕС като цяло. Ето защо правилата на ЕС следва да бъдат
ефективно прилагани и контролирани с цел борба с престъпността и защита на финансовата ни
система. На 7 май Комисията публикува план за действие от шест точки за по-нататъшно
укрепване на борбата на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Всички
държави членки трябваше да транспонират разпоредбите на 5-ата Директива относно борбата с
изпирането на пари до 10 януари 2020 г. Комисията изразява съжаление, че въпросните държави
членки не са транспонирали Директивата своевременно и ги насърчава да направят това
незабавно, като имат предвид значението на тези правила за общия интерес на ЕС. Без
задоволителен отговор от държавите членки в срок от четири месеца, Комисията може да реши да
изпрати мотивирани становища.

Борба с изпирането на пари: Комисията настоятелно приканва ЕСТОНИЯ да измени
транспонирането на 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари
Днес Комисията изпрати официално уведомително писмо на Естония на основание, че
неправилно е транспонирала 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари (4-та
Директива). Естония изпрати уведомление за пълно транспониране на Директивата на 14 януари
2019 г. Въпреки това Комисията стигна до заключението, че Естония не е транспонирала
правилно Директивата в националното си законодателство по отношение на някои важни
въпроси, свързани с третирането на видни политически личности, действителните собственици,
извършването на оценки на риска и системите за управление на риска, както и правата на достъп
на звената за финансово разузнаване (ЗФР) до информация. Борбата с изпирането на пари и
финансирането на тероризма е от основно значение за осигуряването на финансова стабилност и
сигурност в Европа. Неотдавнашните скандали, свързани с изпирането на пари, разкриха
необходимостта от по-строги правила на равнище ЕС. Законодателните пропуски в една държава
членка оказват въздействие върху ЕС като цяло. Ето защо правилата на ЕС следва да бъдат
ефективно прилагани и контролирани с цел борба с престъпността и защита на финансовата ни
система. На 7 май Комисията публикува план за действие от шест точки за по-нататъшно
укрепване на борбата на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е
първата официална нотификация до държава членка, съдържаща наблюдения относно
съответствието на транспонирането на 4-тата Директива. Това е част от задълбочения анализ на
Комисията за това доколко пълно и правилно държавите членки са въвели 4-тата Директива. Без
задоволителен отговор от Естония в срок от четири месеца, Комисията може да реши да
отправи мотивирано становище.

Финансови услуги: Комисията иска от ИСПАНИЯ да приложи правилно Регламента
относно ЕЗПЕ за данъчните плащания
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Испания на основание, че
испанското данъчно законодателство не позволява на лицата да плащат данъците си чрез
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директен дебит, ако тяхната банкова сметка е в банка извън Испания. До момента испанското
законодателство гласи, че доставчикът на платежни услуги на дадено лице, т.е. банка, трябва да
бъде упълномощен от испанските данъчни органи като „сътрудничещ субект“. На практика това е
много трудна или тежка процедура за чуждестранните доставчици на платежни услуги. В резултат
на това тези правила на практика предотвратяват използването на банкови сметки на в държави
— членки на ЕС извън Испания. Това противоречи на разпоредбите на Регламента ЕЗПЕ
(Регламент (ЕС) № 260/2012). В Регламента ЕЗПЕ се установяват технически и бизнес изисквания
за кредитни преводи и директни дебити в евро, които са в основата на функционирането на
единния пазар за обработка на платежни операции в евро. Испания разполага с четири месеца,
за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати
мотивирано становище.

ДИС в рамките на ЕС: Комисията настоятелно приканва ФИНЛАНДИЯ и ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО да прекратят своите двустранни инвестиционни споразумения с други
държави — членки на ЕС
Днес Комисията изпрати официални уведомителни писма на Финландия и Обединеното
кралство за това, че не са премахнали реално двустранните инвестиционни споразумения (ДИС)
от своите правни системи. Дългогодишна позиция на Комисията е, че ДИС между държавите —
членки на ЕС се припокриват с правото на Съюза и са в противоречие с него, защото са форма на
дискриминация срещу инвеститори от ЕС въз основа на тяхното гражданство. След решението на
Съда на Европейския съюз по дело Achmea (C-284/16) в своите декларации от 15 и 16 януари
2019 г. всички държави членки поеха ангажимент да прекратят своите ДИС в рамките на ЕС по
координиран начин чрез многостранен договор, освен ако двустранните прекратявания на
споразуменията не се считат за взаимно по-експедитивни. Комисията изразява съжаление, че
Обединеното кралство и Финландия не са подписали многостранния договор заедно с други
държави членки и че не са участвали в каквато и да е дискусия със съответните държави членки
за пристъпване към двустранно прекратяване на техните ДИС в рамките на ЕС. Комисията
настоятелно приканва Обединеното кралство и Финландия да предприемат всички необходими
действия за спешното премахване на ДИС рамките на ЕС от правния си ред, като се има предвид
тяхната несъвместимост с правото на Съюза. Без задоволителен отговор от тяхна страна в срок от
четири месеца, Комисията може да реши да отправи мотивирано становище. Съгласно
Споразумението за оттегляне правото на ЕС продължава да се прилага по отношение на
Обединеното кралство за преходния период.

Финансови услуги: Комисията настоятелно приканва КИПЪР да приложи изцяло
правилата на ЕС относно публикуването на финансови отчети, доклади за управлението
и одитни доклади от дружествата с ограничена отговорност
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Кипър на основание, че
кипърското законодателство не спазва правилата на ЕС за публикуване на финансови отчети,
доклади за управлението и одиторски доклади от дружества с ограничена отговорност (Директива
2013/34/ЕС — „Директива за счетоводството“, във връзка с Директива 2017/1132/ЕС —
„Директива за дружественото право“). Съгласно правото на ЕС, публикуването на счетоводните
документи на дружествата с ограничена отговорност трябва да се извършва в разумен срок, който
не надвишава 12 месеца след края на финансовата им година. Комисията установи, че
законодателството на Кипър може да доведе до публикуване извън този срок. Освен това, въз
основа на обмена с кипърските органи и други разследвания се оказва, че счетоводните
документи на няколко кипърски инвестиционни посредници все още не са публично достъпни
чрез кипърския търговски регистър (отдел „Регистър на дружествата и официалния синдик“ на
Министерството на енергетиката, търговията, промишлеността и туризма) за данъчни години,
приключващи преди повече от 12 месеца. Кипър разполага с четири месеца, за да отговори на
доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

 

Мотивирани становища 

Пруденциални правила за застрахователните дружества: Комисията иска от ПОЛША да
транспонира правилно правилата „ Платежоспособност II“ на ЕС
Днес Комисията изпрати мотивирано становище на Полша за това, че не е транспонирала
правилно Директивата „Платежоспособност II“. Правилата „Платежоспособност II“ са от решаващо
значение за защитата на титулярите на застрахователни полици и функционирането на единния
пазар на застрахователни продукти. Неправилното транспониране в една държава членка може
да има въздействие върху ЕС като цяло. За единния пазар на застрахователни продукти се
изисква надзорните органи на държавите членки да обменят информация помежду си и да
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координират своите решения. По-специално, когато националните надзорни органи взимат
решение — при липса на решение на Комисията за еквивалентност — относно еквивалентността
на режимите на трети държави за надзор върху застрахователни групи, решенията на други
държави членки по отношение на същите трети държави не следва да си противоречат. Комисията
обаче е на мнение, че Полша не е успяла да гарантира, че решенията на полския надзорен орган
са съгласувани с решенията на органите на другите държави членки. Комисията изразява
съжаление, че Полша не е транспонирала изцяло Директивата „Платежоспособност II“ и я
насърчава да го направи незабавно, като се има предвид значението на тези правила за общия
интерес на ЕС. Ако не получи задоволителен отговор в рамките на четири месеца, Комисията
може да сезира Съда на Европейския съюз.

Финансови услуги: Комисията иска от ГЪРЦИЯ и ПОЛША да транспонират правилно
Регламента ЕЗПЕ за ползвателите на платежни услуги
Днес Европейската комисия поиска от Гърция и Полша да определят компетентен орган, който
разглежда нарушения на Регламента ЕЗПЕ (Регламент (ЕС) № 260/2012) от ползватели на
платежни услуги (които не са потребители). В Регламента ЕЗПЕ се установяват технически и
бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро, които са в основата на
функционирането на единния пазар за обработка на платежни операции в евро. До момента
Гърция и Полша не са определили такъв компетентен орган, който да може да разглежда отделни
жалби срещу ползватели на платежни услуги, например доставчици на комунални услуги или
публични органи, за неспазване на Регламента ЕЗПЕ. Поради това Комисията реши да изпрати
мотивирано становище на Гърция и Полша по този въпрос. Ако не получи задоволителен отговор
в рамките на четири месеца, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

 

7. Данъчно облагане и митнически съюз
(За повече информация: Daniel Ferrie – тел.: +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro – тел.: +32 2
299 09 64)

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане:  Комисията иска от ЛЮКСЕМБУРГ и ПОРТУГАЛИЯ да изменят своето
законодателство, с което се транспонира Директивата срещу избягването на данъци
Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма до Люксембург и
Португалия, в които иска да се транспонира правилно правилото за ограничаване на
приспадането на лихвите съгласно Директивата срещу избягването на данъци (член 4 от
Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета). И двете държави членки използват възможността за
освобождаване на финансовите предприятия от правилата за ограничаване на приспадането на
лихвите в Директивата срещу избягването на данъци. Съответните актове от националното
законодателство обаче надхвърлят разрешените освобождавания и предоставят неограничено
приспадане на лихвите за целите на корпоративния подоходен данък, включително за
секюритизационните дружества, които не се спадат към „финансовите предприятия“ съгласно
Директивата срещу избягването на данъци. Ако Люксембург и Португалия не предприемат
действия през следващите четири месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на
техните органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ДАНИЯ да измени своите правила относно
данъчното облагане на дивиденти, изплащани на благотворителни организации
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Дания, като поиска от нея
да измени законодателството си относно данъчното облагане на дивиденти, изплащани на
благотворителни организации. Съгласно датското данъчно законодателство дивидентите,
изплащани на местни благотворителни организации, са освободени от данък, докато дивидентите,
изплащани на благотворителни организации, установени в други държави — членки на ЕС, или
държави от ЕИП, се облагат със ставка от 22 % или с намалена ставка от 15 %, ако
компетентният орган в държавата, в която е седалището на благотворителната организация,
обменя информация с датските органи. Тази разлика в третирането на разпределението на
дивидентите в национален и в трансграничен план представлява ограничение на свободното
движение на капитали, гарантирано в член 63 от ДФЕС и член 40 от Споразумението за ЕИП. Ако
Дания не предприеме действия в рамките на следващите четири месеца, Комисията може да
изпрати мотивирано становище на датските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ЛЮКСЕМБУРГ да измени дискриминационни
данъчни правила по отношение на секюритизационните дружества
Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Люксембург, заради по-
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високо данъчно облагане на секюритизационните дружества с облагаеми операции в Люксембург,
чието седалище по устав е в друга държава — членка на ЕС, или държава от ЕИП. Комисията
счита, че въпросното законодателство не е съвместимо със свободата на установяване,
гарантирана в ДФЕС и Споразумението за ЕИП (член 49 от ДФЕС и член 31 от Споразумението за
ЕИП). Ако Люксембург не предприеме действия в рамките на следващите четири месеца,
Комисията може да изпрати мотивирано становище на люксембургските органи (дело номер
2020/4015).

Данъчно облагане: Комисията предприема по-нататъшни действия срещу ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО за неспазване на правилата на ЕС относно маркираните горива
Европейската комисия реши днес, в съответствие с член 260 от ДФЕС, да изпрати ново официално
уведомително писмо на Обединеното кралство за неправилно прилагане както на правилата за
данъчна маркировка върху горивата, така и на решението на Съда от 17 октомври 2018 г.
(Комисия/Обединено кралство, C-503/17), в което Съдът констатира, че Обединеното кралство,
като допуска използването на маркирано гориво за придвижване на частни плавателни съдове за
развлечение, дори когато горивото не подлежи на каквото и да било освобождаване или
намаляване на акциза, не е изпълнило задълженията си по Директива 95/60/EО на Съвета от 27
ноември 1995 г. Обединеното кралство разполага с четири месеца, за да отговори на
официалното уведомително писмо. В противен случай Комисията може да сезира отново Съда на
ЕС и да поиска налагането на финансови санкции.

 

Мотивирани становища 
Данъчно облагане: Комисията настоятелно приканва РУМЪНИЯ да предприеме
необходимите мерки за разработването на нова информационна система за наблюдение
на движението на акцизни стоки
Днес Комисията реши да изпрати на Румъния официално уведомително писмо, за това, че не е
осигурила средства и разработила в договорения срок информационна система за наблюдение на
движението в целия ЕС на акцизни стоки (алкохол, тютюневи изделия и енергийни продукти).
Правилата на ЕС (основно Директива 2008/118/ЕО на Съвета) правят възможно движението на
акцизни стоки при режим на отложено плащане на акциз, при условие че електронните документи
се обработват надлежно в държавите членки на изпращане и на пристигане. Информационната
система също така позволява на държавите членки да съобщават информация относно
операторите, оторизирани да извършват такова движение на акцизни стоки, и да си сътрудничат
помежду си с цел борба с измамите. Румъния вече използва остаряла версия на информационната
система и не е предприела необходимите мерки за въвеждането на новата версия. Липсата на
навременни действия от страна на Румъния може да има сериозни последици за вътрешния пазар,
тъй като акцизните стоки по принцип ще могат да се движат само с платен акциз до или от
Румъния. Това може да навреди и на всички други държави членки, които трябва да изпращат
административна информация на Румъния и да получават такава информация от нея. Ако Румъния
не предприеме действия в рамките на следващите четири месеца, Комисията може да реши да
сезира Съда на ЕС.

Данъчно облагане: Комисията изисква ФИНЛАНДИЯ да приведе в съответствие с
правото на ЕС своите правила относно данъчното приспадане на трансфери в рамките
на група
Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Финландия във връзка с нейното
законодателство, което предвижда възможност за приспадане на вноските на група между
свързани дружества само ако дружеството, което получава вноската, е със седалище във
Финландия. Такива групови вноски, направени в полза на свързани дружества в други държави от
ЕС/ЕИП, не подлежат на приспадане дори в ситуации, когато те покриват окончателни загуби,
понесени от тях. Липсата на възможност за приспадане в такива случаи представлява
ограничение на свободата на установяване (член 49 от ДФЕС и член 31 от Споразумението за
ЕИП). Ако Финландия не представи предложение с конкретни мерки за преустановяване на
нарушението през следващите четири месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз 

Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда срещу НИДЕРЛАНДИЯ за
данъчно облагане на прехвърлянето на пенсионен капитал към други държави членки,
но не и на вътрешните трансфери
Днес Комисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу Нидерландия за
данъчно облагане на прехвърлянето на пенсионен капитал от страна на мобилните работници.
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Съгласно правото на ЕС мобилните работници са свободни да заемат работни места в държавите
членки, които разрешават пълни или частични еднократни изходящи плащания на пенсии.
Дванадесет държави членки разрешават еднократните изходящи плащания на пенсии: Австрия,
Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Словакия, Унгария и
Чехия. Данъчното облагане на прехвърлянето на пенсионен капитал към тези държави членки,
като същевременно не се облагат вътрешните трансфери, е сериозна пречка пред свободното
движение на работници, свободата на предоставяне на услуги и свободното движение на
капитали (членове 45, 56 и 63 от ДФЕС). Следователно въпросното нидерландско
законодателство представлява ограничение на свободното движение на работници (член 45 от
ДФЕС), свободата за предоставяне на услуги (член 56 от ДФЕС) и свободното движение на
капитали (член 63 от ДФЕС). На 21 ноември 2012 г. Европейската комисия изпрати официално
уведомително писмо, последвано на 19 юли 2018 г. от мотивирано становище. Тъй като
Нидерландия все още не е изпълнила задълженията си, Комисията днес сезира Съда на
Европейския съюз.

 

8. Мобилност и транспорт
(За повече информация: Stefan de Keersmaecker — тел.: +32 229 84680, Stephan Meder — тел.:
+32 229 13917)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Автомобилен транспорт: Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу
КИПЪР, НИДЕРЛАНДИЯ и ПОРТУГАЛИЯ за това, че не са актуализирали своите регистри
в сферата на автомобилния транспорт
Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Кипър, Нидерландия и Португалия,
тъй като те не са актуализирали своите регистри на предприятията за автомобилни превози.
Съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията всички държави
членки трябваше да актуализират връзката между своите регистри и новата версия на
Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ЕРПАП) не по-късно от 30
януари 2019 г. ЕРПАП позволява обмен на информация между държавите членки относно
предприятията за автомобилни превози, установени в ЕС. Той е основен инструмент за
гарантиране на прилагането на законодателството на ЕС и лоялната конкуренция между
операторите в сектора на автомобилния транспорт. Решението за сезиране на Съда е вследствие
на това, че Кипър, Нидерландия и Португалия не са привели законодателството си в съответствие
с правото на ЕС след мотивираното становище на Комисията. За повече информация вж. пълния
текст на съобщението за медиите.

 

Официални уведомителни писма

Железопътен транспорт: Комисията приканва ГЕРМАНИЯ да прилага правилно
законодателството на ЕС
Комисията настоятелно приканва Германия да приведе националното си законодателство в
съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Европейския съюз (преработка на Директива 2008/57/ЕО). В директиви
(ЕС) 2016/797 и 2008/57/ЕО се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени за
постигане на оперативна съвместимост в рамките на железопътната система на Съюза. Тези
условия се отнасят до проектирането, конструирането, въвеждането в експлоатация,
разширяването, обновяването, експлоатацията и поддръжката на частите от системата, а също и
професионалната квалификация и условията за безопасност и опазване здравето на персонала,
който допринася за експлоатацията и поддържането ѝ. В конкретния случай Комисията счита, че
националните разпоредби относно изискванията към спирачното оборудване на товарните вагони
не са в съответствие с правото на ЕС и възпрепятстват усилията за постигане на оперативна
съвместимост. Германия разполага със срок от четири месеца, за да отговори на аргументите на
Комисията, в противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Железопътен транспорт: Европейската комисия приканва ПОРТУГАЛИЯ да прилага
правилно правилата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт
Комисията настоятелно приканва Португалия да прилага правилно и да спазва изискванията на
Директива 2004/49/ЕО. Директивата изисква от държавите членки, наред с другото, да възлагат
отговорностите във връзка с безопасността на различните заинтересовани страни в железопътния
сектор и да определят общи принципи за управлението, регулирането и надзора на безопасността
в железопътния транспорт. Установени са недостатъци във връзка с надзора на системите за
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управление на безопасността на железопътните предприятия и операторите на инфраструктура,
последващите действия във връзка с препоръките за безопасност, издадени от разследващите
органи, и организационния капацитет на националния орган по безопасността на Португалия.
Португалия разполага със срок от четири месеца, за да отговори и да коригира своето
законодателство и настоящите си практики; в противен случай Комисията може да реши да
изпрати мотивирано становище на португалските органи.

Автомобилен транспорт: Комисията приканва 10 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ и ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО да прилагат правилно правилата относно информацията за движението по
пътищата, свързана с безопасността
Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Италия, Кипър,
Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Хърватия и Обединеното кралство за
неправилно прилагане на правилата за пътната информация, свързана с безопасността на
движението по пътищата. Тези правила са определени в Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013,
приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС). Достъпът до
данни за пътното движение, свързани с безопасността по пътищата, е от ключово значение за
подобряването на безопасността на европейските пътища и предоставянето на информационни
услуги на участниците в пътното движение. Това законодателство изисква от държавите членки
да предоставят тези данни за обмен и повторно използване чрез единни национални точки за
достъп. Това помага да се гарантира, че информационните услуги са съвместими и съгласувани в
целия ЕС. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното
уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме
мотивирано становище.

Интелигентен транспорт: Комисията иска от 7 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ и ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО да прилагат правилно правилата на ЕС относно информационните услуги в
реално време за движението по пътищата
Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Латвия, Полша,
Португалия, Румъния, Хърватия и Обединеното кралство, тъй като те са приложили
неправилно правилата на ЕС за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално
време за движението по пътищата. Тези правила са определени в Делегиран регламент (ЕС)
№ 2015/962, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).
Регламентът има за цел да подобри достъпността, обмена, повторното използване и
актуализирането на данните, които са необходими за осигуряването на висококачествени и
непрекъснати информационни услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС чрез
единни национални точки за достъп. Информационните услуги в реално време за движението по
пътищата спомагат за намаляването на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума от
транспорта. Информацията в реално време е от ключово значение и за изготвянето на актуални и
точни цифрови карти, които са от решаващо значение за приложенията за интелигентна
мобилност. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното
уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме
мотивирано становище.

Интелигентен транспорт: Комисията настоятелно приканва 10 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ да
прилагат правилно правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни
услуги за мултимодални пътувания

Комисията изпрати официални уведомителни писма до България, Гърция , Италия, Кипър,
Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Хърватия за неправилно прилагане на
правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални
пътувания. Тези правилата са определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926, който бе
приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС). Пътуващите
в Европа често не разполагат с информация за пътувания „ от врата до врата“. Ето защо от
държавите членки се изисква да създадат национални точки за достъп, които да направят
достъпна информацията относно мултимодалните пътувания. В крайна сметка информационните
услуги за мултимодални пътувания ще помогнат за това пътуващите да разполагат с преглед на
всички налични възможности за пътуване, като същевременно бъдат подчертани най-устойчивите
възможности за пътуване. Тази информация също така ще гарантира, че пътниците са по-добре
подготвени, ако възникнат смущения, и ще помогне на пътуващите с увреждания или с намалена
подвижност. Засегнатите държави разполагат с четири месеца, за да отговорят на официалното
уведомително писмо; в противен случай Комисията може да обмисли възможността да приеме
мотивирано становище.

Автомобилен транспорт: Комисията приканва 7 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ и ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО да въведат правила относно информационните услуги за безопасни и
сигурни места за паркиране
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Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България, Гърция,
Естония, Италия, Латвия, Румъния, Словения и Обединеното кралство, тъй като не са
предоставили информация за безопасното и сигурно паркиране. По-конкретно тези държави
членки не са предоставили чрез национални точки за достъп информация в цифров формат
относно местата за паркиране (напр. местоположение на зоните за паркиране и наличните
съоръжения и улеснения), както и относно местата за паркиране, предоставящи динамична
информация (напр. наличие на места за паркиране или зони с предимство). Това се изисква от
Регламент (ЕС) № 885/2013, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните
транспортни системи (ИТС). Шофьорите на товарни автомобили в Европа често се сблъскват с
липсата на достатъчно паркинги и на достатъчно информация за наличните паркинги, поради
което често паркират в необезопасени зони или на опасни места. Засегнатите страни разполагат
със срок от четири месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо; В противен
случай Комисията може да обмисли възможността да приеме мотивирано становище.

Устойчив транспорт: Комисията приканва ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ и ОБЕДИНЕНОТО
КРАЛСТВО да предоставят информация за прилагането на националните им рамки за
политиката по отношение на инфраструктурата за алтернативни горива
Днес Комисията реши да поиска от Италия, Португалия и Обединеното кралство да прилагат
правилно европейските правила относно инфраструктурата за алтернативни горива (Директива
2014/94/ЕС). В съответствие с изискванията на Директивата за разгръщането на инфраструктура
за алтернативни горива (член 10, параграф 1) държавите членки трябваше да уведомят
Комисията за прилагането на техните национални рамки за политиката най-късно до 18 ноември
2019 г. Съответните две държави членки и Обединеното кралство все още не са предоставили
тази информация. Понастоящем те разполагат с четири месеца, за да изпълнят това задължение
съгласно Директивата; в противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Сигурност на въздухоплаването: Европейската комисия предприема мерки срещу
СЛОВЕНИЯ
Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Словения, като
прикани страната да приложи изцяло Регламент (ЕО) № 300/2008, с който се установяват общи
правила за сигурността на гражданското въздухоплаване. Съгласно Регламента държавите членки
трябва редовно да актуализират своето национално законодателство в областта на сигурността на
въздухоплаването. Това законодателство определя организационните структури, отговорностите и
механизмите за наблюдение на съответствието по отношение на националните летища,
авиокомпаниите и субектите, свързани с авиационната сигурност. С това се цели да се гарантира
бързо откриване и отстраняване на всички проблеми, свързани със сигурността. Словения не е
актуализирала официално своето законодателство в областта на сигурността на
въздухоплаването и следователно не изпълнява всички необходими условия за ефективно
гарантиране на правилното прилагане на мерките за сигурност на въздухоплаването. Поради това
Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Словения, която разполага с
четири месеца, за да отговори на изразените от Комисията опасения. В противен случай
Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Единно европейско железопътно пространство: Комисията приканва ИСПАНИЯ,
СЛОВЕНИЯ и ХЪРВАТИЯ да транспонират правилно правото на ЕС
Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на Испания, Словения и
Хърватия поради това, че не са транспонирали правилно някои разпоредби на
законодателството на ЕС относно създаването на единно европейско железопътно пространство
(Директива 2012/34/ЕС). Директивата има за цел създаването на една по-конкурентна рамка чрез
обхващането на регулаторния надзор и финансовата архитектура на железопътния сектор,
правомощията на националните регулаторни органи, уредбата за инвестиции в железопътния
транспорт и справедливия и недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура и
услугите, свързани с железопътния транспорт. През ноември 2012 г. държавите членки приеха
Директивата и се споразумяха да транспонират тези разпоредби в националното си
законодателство до 16 юни 2015 г. Засегнатите държави членки разполагат със срок от четири
месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

Единно европейско небе: Комисията приканва 11 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ да спазват
правилата на ЕС относно предоставянето на услуги по осъществяване на линия за
предаване на данни
Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България, Гърция, Кипър,
Литва, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия и Франция за това,
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че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори
на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна
отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. В
съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията от всяка държава членка
се изисква да предоставя тези услуги. Услугите по линии за предаване на данни са комуникации
между въздухоплавателните средства и наземното обслужване, които се предават по линия за
предаване на данни и допълват гласовите съобщения, използвани традиционно в рамките на
контрола на въздушното движение. Внедряването на тази оперативно съвместима технология в
Европа е от съществено значение за подобряването на ефективността на комуникациите между
пилотите и ръководителите на полети, като по този начин се увеличава капацитетът за контрол
на въздушното движение. Крайният срок за доставчиците на обслужване на въздушното движение
да започнат да предоставят и експлоатират услуги по линии за предаване на данни изтече на 5
февруари 2018 г. Липсата на оборудване в някои контролни центрове ефективно възпрепятства
използването на услуги по линии за предаване на данни от страна на операторите на
въздухоплавателни средства, които бяха задължени да се снабдят с необходимото оборудване до
5 февруари 2020 г. Засегнатите държави членки разполагат с четири месеца, за да отговорят на
опасенията на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано
становище.

 

Мотивирани становища и официални уведомителни писма 

Гражданска авиация: Европейската комисия настоятелно приканва 11 ДЪРЖАВИ
ЧЛЕНКИ да определят орган, който да следи за прилагането на културата на
справедливост
Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Ирландия, тъй като не е
определила орган, посочен в член 16, параграф 12 от Регламент (ЕС) № 376/2014. Държавите
членки следва да определят „ орган по културата на справедливост“, за да се гарантира, че
лицата, които докладват събития от значение за безопасността в гражданското въздухоплаване,
няма да бъдат санкционирани от своите работодатели или от органите на държавите членки, при
спазване на конкретните изключения, посочени в Регламента. Органът също така следи за това
всяка организация, действаща в областта на гражданското въздухоплаване и установена в
държава членка, да приеме вътрешни правила, описващи прилагането на принципите на
културата на справедливост в рамките на организацията. Ирландия разполага със срок от четири
месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може
да реши да сезира Съда на ЕС. Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма и на
Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург и
Малта, тъй като тези държави членки също не са определили „орган по културата на
справедливост“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014. Комисията приканва държавите
членки да осигурят цялостно спазване на съответните правила на ЕС. Държавите членки
разполагат със срок от четири месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен
случай Комисията може да изпрати мотивирано становище.

 

Мотивирано становище

Автомобилен транспорт: Европейската комисия иска от ДАНИЯ да отмени ограничението
от 25 часа за паркиране на товарни автомобили
Комисията реши да изпрати мотивирано становище до Дания, която ограничава до максимум 25
часа периода, през който може да бъдат паркирани товарни автомобили в държавни зони за
почивка. Датската мярка ограничава свободата на предоставяне на услуги, гарантирана от
законодателството на ЕС в областта на автомобилния транспорт (Регламент (ЕО) № 1072/2009),
тъй като създава пречки пред чуждестранните превозвачи, извършващи международни превози.
Тъй като тези превозвачи нямат оперативен център в Дания, те се нуждаят от място за паркиране,
за да извършват своите дейности и да спазват изискванията на ЕС относно времето за управление
и почивка. Комисията счита, че правилото не е подходящо, необходимо или пропорционално на
целите. Дания разполага със срок от четири месеца, за да представи отговор. В противен случай
Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

Допълнителни мотивирани становища 
Автомобилен транспорт: Европейската комисия приканва УНГАРИЯ да спазва общите
правила за националните регистри на предприятията за автомобилни превози
Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Унгария поради
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това, че не е актуализирала връзката между своя национален регистър на предприятията за
автомобилни превози и новата версия на Европейския регистър на предприятията за автомобилни
превози (ЕРПАП) съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията.
ЕРПАП позволява обмен на информация между държавите членки относно предприятията за
автомобилни превози, установени в ЕС. Тя е от съществено значение за гарантиране на
прилагането на законодателството на ЕС и лоялната конкуренция между предприятията за
автомобилни превози. Използването на нова и подобрена версия на ЕРПАП изисква държавите
членки да адаптират своите системи на национално равнище. Крайният срок за създаването на
актуализирана връзка на националните електронни регистри изтече на 30 януари 2019 г. В
случай че унгарските органи не изпратят задоволителен отговор в срок от четири месеца,
Комисията може да реши да предяви иск срещу тази държава членка пред Съда на ЕС.

 

9. Заетост
(За повече информация: Marta Wieczorek — тел.: +32 229 58197, Siobhan Millbright — тел.: +32
229 57361) 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Заетост: индексиране на семейните обезщетения и данъчните кредити за деца и
семейства: Комисията предявява иск за дискриминация пред Съда срещу АВСТРИЯ
Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия. Комисията счита, че
австрийското законодателство относно индексирането на семейните обезщетения и семейните
данъчни кредити не съответства на правилата на ЕС и е дискриминационно. На 1 януари 2019 г.
Австрия въведе механизъм за индексиране на размера на семейните обезщетения и на данъчните
кредити за деца и семейства за граждани на ЕС, които работят в Австрия и имат деца, живеещи в
чужбина. Комисията счита, че подобен механизъм за индексиране противоречи на действащите
правила за координация в областта на социалната сигурност и на правилата на ЕС относно
свободното движение на работници. Механизмът е дискриминационен, тъй като означава, че
някои мобилни работници от ЕС в Австрия, които допринасят пълноценно за икономиката,
работната сила и системата за социална сигурност на Австрия, получават по-ниски обезщетения в
сравнение с работниците, чиито деца живеят в Австрия. Днешното сезиране на Съда е последната
стъпка от процедурата за нарушение, започнала през януари 2019 г., когато Комисията изпрати
официално уведомително писмо до Австрия. Тъй като отговорът на Австрия от март 2019 г. беше
счетен за незадоволителен, Комисията изпрати мотивирано становище през юли 2019 г. След като
анализира отговора на Австрия, получен през октомври 2019 г., Комисията счита, че нейните
опасения не са взети под внимание. Поради това Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС
срещу Австрия. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

 

10. Конкуренция
(За повече информация: Arianna Podesta — тел.: +32 229 87024, Maria Tsoni — тел.: +32 229 90
526)

Прекратени производства 
Антитръстови мерки: Комисията прекратява производствата за установяване на
нарушение срещу ИТАЛИЯ и БЪЛГАРИЯ във връзка с предоставянето на телевизионни
честоти
Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение срещу
Италия и България във връзка с предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия
(DTT), тъй като те предприеха действия в отговор на опасенията на Комисията по отношение на
съответствието с Директивата за конкуренцията (2002/77/ЕО), Директивата за разрешение
(2002/20/ЕО) и Рамковата директива (2002/21/ЕО). През 2007 г. и 2012 г. Комисията изпрати
мотивирани становища съответно до Италия и България. През 2013 г. Комисията сезира Съда на
ЕС срещу България. През 2015 г. Съдът потвърди констатациите на Комисията. Както Италия, така
и България предприеха действия в отговор на опасенията на Комисията, включително стартиране
и приключване на тръжна процедура за предоставяне на честоти на DTT в Италия, изменение на
съответното законодателство и отнемане на една от спорните лицензии в България. Освен това в
сектора на DTT може да се очакват значителни промени в контекста на продължаващия процес на
реформи, при който държавите членки трябва да преместят честотите за DTT извън честотната
лента 700 MHz, която ще се използва за мобилни комуникации. След внимателно проучване на
фактите по делата, както и на съответните пазарни, регулаторни и съдебни промени, Комисията
установи, че вече не е уместно да се продължава процедурата. Комисията продължава да

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/rules-governing-access-profession/european-register-road-transport-undertakings-erru_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32016R0480
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_1114
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_46


INF/20/859 

наблюдава пазарите на радиоразпръскване в цяла Европа с цел да се гарантират равнопоставени
условия на конкуренция. Приключването на тези дела не възпрепятства Комисията да започне
нови производства за установяване на нарушение, ако възникнат допълнителни опасения във
връзка със спазването на правото на Съюза от страна на Италия или на България.
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