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Тема на седмицата 
 

Досиетата от Панама: разследващи 

журналисти свидетелстват пред Парламента 
 

 
Анкетната комисия на Европейския 

парламент за „досиетата от Панама“ започна 

своето разследване на 27 септември 2016 г. с 
изслушване на журналистите, които първи писаха 

за аферата с офшорните сметки на политици, 
публични личности и бизнесмени. Целта на 

депутатите през следващите месеци е да разберат 
дали Европейската комисия и страните-членки 

правят необходимото, за се преборят с прането на пари.  
Начало на разследването 

Сред участниците в изслушването са Фредерик Обермайер от германския 

всекидневник „Зюддойче цайтунг“, Кристоф Клерикс от белгийското списание „Кнак“ и 
други членове на Международния консорциум за разследваща журналистика, заели се с 

обработката на масивите от данни.  
Председателят на анкетната комисия Вернер Ланген (ЕНП, Германия) и двамата 

докладчици Йепе Кофод (С&Д, Дания) и Петър Йежек (АЛДЕ, Чехия) представиха  
работната програма на комисията. 

Досиетата от Панама 
В началото на 2016 г. от панамската кантора Mossack Fonseca изтекоха около 11,5 

милиона документа, съдържащи подробна информация за над 214 000 офшорни 

компании, използвани от политици, бизнесмени и публични фигури, за да прикрият 
своето богатство. 

Данните са предадени на германския журналист Бастиан Обермайер, работещ в 
„Зюддойче цайтунг“, но заради огромния обем информация вестникът решава да я 

споделя с други разследващи журналисти. Първите материали излизат на 3 април 2016 г. 
В отговор на разкритията Европейският парламент реши да сформира анкетна 

комисия с едногодишен мандат за разследване как се прилага европейското 
законодателство за прането на пари. Депутатите следва да подготвят своя доклад до юни 

2017 г. 

Междувременно излиза наяве още информация за офшорни сметки и компании. 
През септември 2016 г. се разбра, че бившият еврокомисар Нели Крус, която 

отговаряше за конкуренцията от 2004 до 2010 г. и за цифровите технологии от 2010 до 
2014 г., е била регистрирана като директор на компания на Бахамските острови от 2000 

до 2009 г. 
Работата на ЕП за справедливо данъчно облагане 

От началото на кризата през 2008 г. Европейският парламент настоява за по-
голяма прозрачност и прекратяване на несправедливите практики в данъчната сфера. 

Специална страница следи работата на депутатите по темата. 

Във връзка със скандала LuxLeaks Парламентът създаде последователно две 
комисии, които проучваха проблема с данъчните преференции, предлагани от някои 

страни в ЕС за мултинационални компании. Крайният доклад на втората от тези комисии 
бе приет на пленарно заседание през юли 2016 г. 

https://www.icij.org/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150318TST35503/%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34487/meps-call-for-tax-haven-blacklist-patent-box-rules-ccctb-and-more
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На последната пленарна сесия през септември 2016 г. депутатите обсъдиха 

решението на Комисията да поиска от ирландските власти да си възстановят 13 млрд. 

долара неплатени данъци от американския технологичен гигант Apple, тъй като 
компанията на практика се е възползвала от незаконна форма на държавна помощ. 

Повечето депутати изразиха подкрепа за действията на комисаря по 
конкуренцията Маргрете Вестегер. 

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

Председателят на българския Културно-информационен център „Босилеград” 
Иван Николов и учителят Мариана Пенчева получиха Гражданската награда на 

Европейския парламент за 2016 г. на церемония в Народното събрание 

 
Председателят на българския Културно-информационен център „Босилеград” Иван 

Николов и учителят Мариана Пенчева получиха Гражданската награда на Европейския 
парламент за 2016 г. на церемония в Народното събрание. 

Мариана Пенчева е учител и е номинирана от евродепутата Георги Пирински. След 
затварянето на Основно училище „Васил Априлов” с функциониращ към него пансион в 

дряновското село Гостилица, тя отглежда и възпитава в дома си девет деца от бедни 
семейства. Иван Николов, номиниран от евродепутата Андрей Ковачев, е поет, публицист 

и общественик. Той е председател на българския Културно-информационен център 

„Босилеград”. 
Заместник-председателят на парламента Димитър Главчев поздрави отличените 

българи и отбеляза, че наградата е послание за безкористна, благородна и родолюбива 
дейност, за смело отстояване на каузи. Вярвам, че Европа е пространство на вечните 

общочовешки ценности, на солидарността и на хуманизма, а в трудните времена, в които 
живеем, те са изворът на вдъхновение за младото поколение българи и европейци, 

допълни Димитър Главчев. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160909IPR41791/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%E2%80%9E%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%E2%80%9C
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Той благодари на българските членове на Европейския парламент за усилията им 

силата и благородната енергия на гражданското общество у нас да бъдат оценени по 

достойнство. 
Евродепутатът Георги Пирински връчи почетния медал на Мариана Пенчева. Той 

отбеляза, че Гражданската награда на Европейския парламент трябва да бъде осъзната 
като признание за ярки прояви, които символизират европейските ценности. По думите 

му младият учител е забележителен пример за солидарност и човешка съпричастност и то 
към деца, които се нуждаят от подкрепа, среда и грижа, която да ги направи добри 

граждани. 
Това, което ме мотивира и ме вдъхновява, са децата, защото те заслужават 

грижата, вниманието и търпението, заслужават да бъдат възпитавани и да получат равен 

шанс, заяви Мариана Пенчева. 
Евродепутатът Андрей Ковачев връчи почетния медал на номинирания от него 

публицист и общественик Иван Николов и посочи, че с дейността си на лидер на 
българското малцинство в Западните покрайнини той не само отстоява ценности като 

свободата на мисълта, съвестта и религията, но и работи в името на опазването на 
българщината и българското културно наследство. 

Иван Николов благодари за отличието и добави, че с него се дава национална и 
европейска легитимност за всеотдайната работа на Културния-информационен център 

„Босилеград” за каузата, правата и интересите на българското малцинство през 

последните 18 години. 
През 2016 г. общо 50 лауреати ще получат почетния медал на Наградата и ще 

бъдат поканени на съвместно събитие на 12 и 13 октомври 2016 г. в Брюксел, където ще 
им бъдат връчени и почетни дипломи. Българското национално жури в състав Владимир 

Уручев, Илияна Йотова, Илхан Кючюк и Ангел Джамбазки класира двете български 
номинации. Те бяха предложени на европейското жури, ръководено от заместник-

председателя на ЕП Силви Гийом, което одобри техните кандидатури. 
Наградата за европейски гражданин на ЕП 

От 2008 г. насам Наградата за европейски гражданин се присъжда на граждани и 

организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по 
тясната интеграция между гражданите на ЕС или за улесняването на трансграничното и 

транснационално сътрудничество в ЕС. Тя е под формата на почетен медал и има 
символично изражение. 

Преди това отличените български граждани се срещнаха със заместник-
председателя на Народното събрание Димитър Главчев и бяха приветствани в пленарната 

зала. 
Сред гостите на официалната церемония, организирана от Информационното бюро 

на ЕП у нас в партньорство с Народното събрание, бяха народни представители, 

български евродепутати, посланици на държави-членки на Европейския съюз, 
представители на институции, неправителствени организации и журналисти. 
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Предстоящи събития  
 

 
05/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  
05/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  
05/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
05/10/2016 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

05/10/2016 
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

05/10/2016 
15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

05/10/2016 
15:45 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

 
 

 
 

 
 

Годишна работна програма   

 

 
 

 

 
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 

съюз (2016 г.) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8390
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8391
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8392
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/8393
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8384
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/8386
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/8385
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf


Седмичен бюлетин Брой 28 

3 октомври 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
6 

 

 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 
65 млн. евро за иновативен бизнес в България и 

Словакия след споразумение между Европейския 
инвестиционен фонд и СИБАНК 

 

Европейският инвестиционен фонд  (ЕИФ) и 
СИБАНК EАД (СИБАНК) подписаха гаранционно 

споразумение за улесняване на достъпа до финансиране 
на иновативни малки и средни (МСП) и междинни 

предприятия (с до 499 души персонал) в България и Словакия. 
Тази обща за двете държави операция в рамките на InnovFin, със СИБАНК като 

координираща институция, включва споразумение с Československá obchodná banka a.s. 
(CSOB) – също част от KBC Груп, и се ползва от подкрепата на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на  Инвестиционния план за 

Европа. 
Новото споразумение ще даде възможност СИБАНК да предоставя кредити при 

изгодни условия на иновативни МСП и междинни предприятия за период от две години. 
Гаранцията от Европейския инвестиционен фонд е по линия на инициативата 

„InnovFin на Европейския съюз (ЕС) - финансиране за иноватори“ с финансова помощ по 
„Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Помощта 

на ЕС за иновативни български и словашки фирми по линията на тази операция се очаква 
да генерира кредитен портфейл от 65 милиона евро. 

Настоящата транзакция със СИБАНК е отражение на ангажимента на Европейския 

съюз да започне бързо конкретни инициативи по линия на ЕФСИ, като ускори сделките по 
кредитиране и гарантиране, с които да се даде възможност за увеличаване на заетостта и 

растежа в ЕС. 
В коментар на подписването, заместник-председателят на Европейската комисия 

Юрки Катайнен, отговарящ за ресор Заетост, растеж, инвестиции и 
конкурентоспособност, заяви: „Днешното споразумение между СИБАНК и ЕИФ (четвъртaта 

подобна обща за няколко държави операция по програма InnovFin), препотвърждава 
нашия ангажимент още повече да подобрим географския обхват на малките и средни 

предприятия в Европа, които могат да се възползват от ЕФСИ. Европейският фонд за 

стратегически инвестиции ще продължи да играе ключова роля при подпомагането на 
иновативни малки  и средни фирми в България и Словакия (и отвъд тях) да получат 

достъп до добри финансови решения“ 
При изказването си по време на събитието в София, Алесандро Тапи, директор на 

отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира: „Доволен съм, 
че ЕИФ подписва поредното си споразумение със СИБАНК. ЕИФ се радва на дългосрочни 

отношения със СИБАНК по линия на други споразумения, особено в рамките на ЕФСИ, 
затова съм благодарен на СИБАНК, че прие да се възползва от тази възможност да 

разширим сътрудничеството си. СИБАНК разполага със солиден опит във финансирането 

на МСП, а днешното споразумение ще помогне на СИБАНК да достигне до още повече 
малки фирми, нуждаещи се от финансиране.” 

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на 
KBC Груп за България подчерта: „Считаме, че днешното подписване на гаранционното 

споразумение по програма InnovFin между СИБАНК и ЕИФ, е символ на разширяване на 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
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успешното партньорство между двете институции. Още повече се гордеем от факта, че 

този договор е една от първите операции в Европа, които ЕИФ сключва с повече от една 

институция. Новото гаранционно споразумение ще даде възможност на иновативни 
компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като 

изпозлват финансиране при преференциални условия“. 
За ЕИФ 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската 
инвестиционна банка. Основна мисия на фонда е да подпомага европейските микро-, 

малки и средни предприятия (МСП) като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ 
създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за 

микрофинансиране, които са насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си 

роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователските и 
развойни дейности, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за 

дейността на ЕИФ по линия на ЕФСИ можете да намерите тук. 
За СИБАНК 

СИБАНК, като част от белгийската група KBC e една от най-активните български 
банки, които работят с финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. СИБАНК поддържа 

активно партньорство с много еврпейски и български финансови институции като: 
Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската 

банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, 

Националния гаранционен фонд и др. 
СИБАНК е първият участник по плана Юнкер в България. През юли 2015 г. СИБАНК 

официално подпива споразумение с ЕИФ по програма COSME. Благодарение на COSME 
гаранциите банката има възможност да отпусне 200 милиона лева кредити на български 

малки и средни фирми при преференциални изисквания относно обезпеченията. Една 
година по-късно, СИБАНК вече има подписани над 500 кредитни сделки за приблизително 

70 милиона евро. 
СИБАНК е финансирала така също и над 480 проекта на МСП за над 66 млн. при 

намалени наполовина изисквания за обезпечеността на кредитите и лихви с до 2.5% по-

ниски от стандартните чрез използването на JEREMIE гаранции, които също се менажират 
от ЕИФ. Благодарение на петте кредитни линии за над 200 млн. евро, които банката 

получи от ЕИБ през последните девет години, тя успя да подкрепи над 500 бизнес 
проекта при облекчени лихвени условия. 

За Инвестиционния план за Европа  
Инвестиционният план насочва вниманието към засилване на европейските 

инвестиции за създаване на заетост и постигане на растеж. Това става посредством по-
интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване 

пречките пред инвестициите, осигуряване на прозрачност и техническа помощ за 

инвестиционните проекти. Инвестиционният план вече дава резултати. По данни на 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към юли 2016 г. благодарение на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Европа са реализирани инвестиции на 
стойност над 115,7 милиарда евро. 

С цел надграждане върху този успех, на 14 септември 2016 г.  Европейската 
комисия предложи удължаване на ЕФСИ, увеличаване на капацитета му и засилване на 

ефективността му. 
Актуални данни за ЕФСИ и разбивка по отрасли и по държави можете да намерите 

тук. За повече информация вижте раздел „Често задавани въпроси“ – FAQs. 

За InnovFin 
Гаранционният механизъм за МСП InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) предлага 

гаранции и контрагаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро, за 
да улесни достъпа до кредитно финансиране за иновативни малки и средни предприятия 

и междинни предприятия (с до 499 души персонал). Механизмът се управлява от ЕИФ и 
се прилага на практика чрез финансови посредници – банки и други финансови 

http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_ip-16-3002_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-results-so-far_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_en.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
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институции – в държавите-членки на ЕС и асоциираните държави. Чрез този механизъм 

ЕИФ предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по 

дълговото финансиране, обхванато от механизма. 
 

 
 

Източник: Europe.bg 
  

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 
 

Ерата на масивите от данни: депутатите разискват 
възможностите и рисковете 

 

 
Мощни процесори и умни алгоритми позволяват събирането 

и анализа на все повече информация относно нас и начина, по 
който общуваме със света. Не навлиза ли това обаче твърде 

дълбоко в нашето лично пространство? Комисията по граждански свободи обсъди на 26 
септември 2016 г. възможностите, свързани с обработката на масиви от данни, и 

заплахите за основните права на хората. Депутатката Ана Гомес (С&Д, Португалия) 
подготвя доклад по темата.  

Всеки ден всеки човек оставя ясна следа за нещата, от които се вълнува, чрез 

сайтовете, които посещава, съобщенията си в социалните мрежи или стоките, които 
купува. Голяма част от тази информация може да бъде събрана и обработена по начин, 

който ще даде ползи за компании в области като маркетинга и рекламата, търговията на 
дребно, транспорта, здравеопазването или градоустройството. 

Благодарение на данните различни компании могат да Ви предложат продукт, 
направен само за Вас; да Ви дадат съвет по кой маршрут да поемете; да вземат решение 

дали да ви отпуснат кредит или дори дали да Ви назначат на работа. 
Събирането и използването на огромни масиви от данни открива нови врати пред 

бизнеса. Смята се, че търсенето на подобни технологии ще достигне стойност от 50 млрд. 

евро през 2017 г. и ще създаде 3,75 млн. нови работни места по света. 
На дебата в комисията по граждански свободи в понеделник Ана Гомес заяви: 

„Развитието на икономика, базирана на данните, представлява възможност за 
растеж и заетост, като прави възможни нови бизнес модели и услуги и повишаване на 

производителността.“ 
В същото време обаче технологиите поставят под въпрос тайната на личния живот 

и защитата на личните данни. „Някои хора в действителност се преструват, че масивите 
от данни са просто статистика, основана върху огромни бази от данни. Но това не е 

обичайната статистика, тъй като в основата са индивидуални данни, които имат нужда от 

защита“, заяви г-жа Гомес. 
Събирането на данни в огромен мащаб създава усещането, че всичко е под 

наблюдение, особено след разкритията на Едуард Сноудън за програмите за следене на 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151022IPR98818/mass-surveillance-eu-citizens'-rights-still-in-danger-says-parliament
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САЩ. Това кара хората да се въздържат от приемането на нови технологии. Съществува и 

рискът за изтичане на данни вследствие на проблеми със сигурността. Освен това на база 

на събираните данни хората могат да се озоват в ситуация, в която им се отказват 
определени услуги, например здравни застраховки. 

В изказването си в комисията Ана Гомес каза: „Трябва да се съсредоточим в 
доклада си върху прозрачността относно ползите и употребата на събираните данни, 

правилата за управлението им и начините, по които те се събират и обработват, и да 
подчертаем, че хората трябва да имат смислен достъп до актуална информация за 

личните си данни, които се обработват“. 
 

 

 
Роуминг: депутатката Пилар дел Кастильо за правилата за справедливо ползване 

 
 

Таксите за роуминг в рамките на ЕС са на път да отпаднат от юни 2017 г., но 
въпросът за това как да се прилагат новите правила все още предстои да се реши 

окончателно. Мобилните оператори се опасяват, че потребителите ще си купят SIM карта 
от страната с най-ниски такси, а не от собствената си страна. Помолихме депутатката 

Пилар дел Кастильо, която отговаряше за позицията на ЕП относно роуминга, да внесе 

разяснения и да отговори на въпроси на нашите последователи във Facebook.  
Преди дни Комисията публикува проектоправила за предотвратяване на 

злоупотребите с премахването на роуминга. Комисията по промишленост в ЕП обсъди 
предложението на 26 септември 2016 г. 

Г-жа Дел Кастильо поясни, че не се предвиждат никакви лимити за използването 
на мобилни устройства в чужбина, включително за сърфирането в Интернет: „Няма да 

има разлика между условията по Вашия договор за използване в собствената ви страна и 
в чужбина, при пътувания по работа или за удоволствие.“ 

В същото време тя защити нуждата от гаранции за операторите, за да бъдат 

предпазени те от злоупотреби. Роумингът ще бъде безплатен, каза тя, доколкото човек 
има договор в страната, в която живее или с която има стабилна връзка - например 

страната, в която учи или работи. 
Например, гражданин на Франция няма да може да си купи SIM карта в Латвия, 

ако не живее в страната и няма други форми на стабилна връзка с нея. Този принцип е 
известен като клауза за справедливо ползване. 

Следващи стъпки 
Комисията планира да приеме окончателните правила за справедливото ползване 

на роуминга до 15 декември 2016 г., за да може отмяната на таксите за роуминг да влезе 

в сила от 15 юни 2017 г. 
 

 
 

Еврейските общности в Европа: между надеждата и страха 

 
Безпокойството от възраждането на антисемитизма и крайнодесния популизъм бе 

главна тема в изказванията на еврейски лидери и депутати в Европейския парламент по 
време на конференция за положението на еврейските общности в Европа на 27 

септември. От 1991 г. до 2010 г. евреите в Европа са намалели от 2 млн. на 1,4 млн. 
души. „Еврейски приятели и съседи, ние сме с вас срещу онези, които разпалват омраза. 

Европа не е Европа без своите евреи. Европа е ваш дом“, каза председателят на 

ЕП Мартин Шулц.  
При откриването на дискусията заместник-председателят на ЕП Антонио Таяни 

сподели притеснението си от намаляващия брой евреи на Стария континент и атаките 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151022IPR98818/mass-surveillance-eu-citizens'-rights-still-in-danger-says-parliament
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срещу тях. „Евреите трябва да могат да живеят в мир в Европа уважавани като всеки 

друг. Те трябва да могат да изразяват своята вяра и идентичност, без да бъдат нападани“, 

заяви той. 
Проблемите пред еврейските общности 

Повечето от участвалите в дискусията споделиха страховете си за бъдещето на 
еврейските общности в Европа. „Евреите се сблъскват с обиди, дискриминация, тормоз, 

понякога физическо насилие, а понякога те биват убивани както в Париж, Брюксел или 
Амстердам“, каза Франсис Калифа, председател на съвета на еврейските институции във 

Франция. 
Председателят на европейската конференция на равините Пинчас Голдсмит 

изтъкна две основни заплахи: радикалният ислям и ръстът на крайната десница в Европа. 

Други посочиха, че критиките срещу Израел за действията на страната в 
конфликта в 

Близкия Изток са също източник на антисемитистки настроения. 
Антисемитизмът и европейските ценности 

„Ние правим голяма грешка, ако смятаме, че антисемитизмът е заплаха само за 
евреите“, заяви Джонатан Сакс, главен равин на еврейските общности в страните от 

Британската общност. „Нито едно общество, поддържало антисемитизма, не е съхранило 
свободата или правата на човека. Всяко общество, задвижвано от омразата, започва с 

търсене да унищожи враговете си, но приключва със собственото си унищожение.“ 

Надежди 
Не всички участници в дискусията бяха настроени песимистично. „Да, има бъдеще 

за евреите в Европа“, заяви главният равин на Брюксел Албер Гиги. Той призна, че е 
„болезнено да чуваш, че много евреи имат усещането, че не могат да живеят повече, или 

да учат, да работят или да се молят безопасно на европейска земя“, но в същото време 
посочи, че „приятелството между различните религии расте“ и че връзките между тях са 

силни и здрави. 
Френският философ Бернар-Анри Леви каза: „Не смятам, че ситуацията е толкова 

драматична и трагична, колкото някои хора я изкарват. През 30-те години на ХХ век 

евреите бяха сами. Днес те имат съюзници“. Той също така посочи, че не знае за нито 
една европейска държава или институция, която да демонстрира антисемитизъм. 

Решения за бъдещето 
По време на дискусията бяха направени предложения за инвестиции в 

образованието и правораздаването, за повече сътрудничество между държавите в 
борбата с тероризма и за създаването на орган, следящ за антисемитизма. Председателят 

на Европейския съюз на еврейските студенти Бени Фишер и депутатката Сесилия 
Викстрьом (АЛДЕ, Швеция) призоваха също така за участието на повече жени и млади 

хора в дебата. 

Някои депутати говориха и за ролята, котяо трябва да поеме Европейският 
парламент. Според Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) „депутатите трябва да 

бъдат готови да се ангажират по всякакви възможни начини, чрез комуникация, 
образование, но и чрез законодателство“. „Ако не искаме Европа да се саморазруши, 

трябва всички да застанем заедно, политици и религиозни водачи. Ако спечелим борбата 
за сърцата на гражданите, ако успеем да отблъснем омразата, тогава все още имаме шанс 

да спасим душата на Европа“, добави Мартин Шулц. 
За конференцията 

Конференцията бе организирана в контекста на диалога на европейските 

институции с вероизповеданията и нерелигиозните организации съгласно член 17 на 
Договора за функционирането на ЕС. В същата рамка Парламентът е провел дискусии за 

преследването на християните по света (в края на 2015 г.) и за заплахата от 
радикализация на мюсюлманите в Европа (април 2016 г.) 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Бурунди: EС удължава действието на санкциите до 31 октомври 2017 г. 

На 29 септември 2016 г. Съветът удължи действието на ограничителните мерки на 

ЕС срещу Бурунди до 31 октомври 2017 г. В тези мерки се включват забрана за пътуване 
и замразяване на активи на четири лица, чиито действия се счита, че подкопават 

демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди. Сред 
тези действия са актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие и актове, 

представляващи сериозни нарушения на правата на човека. 

Европейският съюз нееднократно и непрестанно е отправял призиви към всички 
заинтересовани страни да се въздържат от всякакви актове на насилие и да осъждат тези 

актове. Това е от съществено значение с оглед на въвеждането и поддържането на 
условията за постигане на напредък при търсенето на политическо решение на кризата. 

Съветът счита, че липсата на напредък по случая с четирите лица, спрямо които са 
наложени ограничителни мерки, обосновава продължаването на действието на санкциите. 

Имената на съответните лица и причините за включването им в списъците са 
поместени в приложението към решението от 1 октомври 2015 г., публикувано в 

Официален вестник. 

Бурунди: ЕС приема санкции срещу 4 лица  
Council conclusions on Burundi, 22 June 2015  

Приемане на ограничителни мерки на ЕС — санкции  

 

 

Либия: EС удължи срока на действие на санкциите с шест месеца 

На 30 септември 2016 г., предвид тежкото положение, Съветът удължи с шест 
месеца срока на действие на санкциите срещу Либия по отношение на три лица. 

На 1 април 2016 г. Съветът добави имената на трима души към списъка с лица, 

подлежащи на ограничителни мерки на ЕС срещу Либия. Agila Saleh, председател на 
Съвета на депутатите на Либия в Камарата на представителите; Khalifa Ghwell, министър-

председател и министър на отбраната на международно непризнатия Общ национален 
конгрес; и Nuri Abu Sahmain, председател на международно непризнатия Общ 

национален конгрес, се разглеждат като лица, които възпрепятстват изпълнението на 
политическото споразумение за Либия от 17 декември 2015 г. и съставянето на 

правителство на националното съгласие в Либия. 
Съветът продължава да бъде загрижен относно положението в Либия, по-

специално във връзка с действия, които заплашват мира, сигурността и стабилността на 

страната и възпрепятстват или застрашават успешното приключване на политическия 
преход на Либия.  

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/10/01-burundi-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/22-fac-burundi/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/
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Заключения на Съвета относно Либия  

Изявление на говорителя относно Либия, 12 септември 2016 г.   

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 
преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 

През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 
основни области: 

икономически силна Европа 
модерен единен пазар 

устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 

глобално ангажирана Европа 
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 

последвана от Малта. 

 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 
 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/04/18-fac-libya-conclusions/
javascript:void(0)
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
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Новини от Европейската комисия 

 
Постигане на резултати във връзка с миграцията и управлението на границите: 

Комисията отчита напредъка в рамките на европейската програма за миграцията 

 
Комисията отчита постигнатия напредък във връзка със схемите за преместване и 

презаселване на ЕС и изпълнението на набелязаните в изявлението на ЕС и Турция 
действия. 

В същото време тя набелязва мерките, които трябва да бъдат предприети от 

Гърция, с оглед на бъдещо подновяване на прехвърлянията по силата на Регламента от 
Дъблин, и предоставя данни за временните гранични проверки, извършвани по 

вътрешните шенгенски граници в съответствие с препоръката на Съвета от 12 май 2016 г. 
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: 

„Изпълнението на набелязаните в изявлението на ЕС и Турция действия продължава, като 
тяхната обоснованост се потвърждава от намаляването на опитите за прекосяване на 

Егейско море и на смъртните случаи в морето. Също така приветствам усилията на 
страните членки за засилване на преместването и презаселването. Обаче тези, които 

могат да направят нещо повече в това отношение, трябва да го сторят веднага. Ние 

можем да управляваме ефективно свързаните с миграцията и убежището в Европа 
въпроси и да запазим Шенгенското пространство само ако работим всички заедно в дух 

на солидарност и отговорност“. 
Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството 

Димитрис Аврамопулос заяви: „Всички наши мерки във връзка с миграцията са взаимно 
свързани. Изявлението на ЕС и Турция доведе до конкретни положителни резултати. 

Повишените усилия във връзка с преместването, положени от страните членки 
през изминалите месеци — над 1200 премествания само през септември — показват, че 

преместването може да се ускори, ако има политическа воля и чувство за отговорност. 

Успехът на нашия общ подход през последните месеци е изключително важен за 
успеха на всичко останало, включително постепенното завръщане към системата от 

Дъблин и нормалното функциониране на Шенген. Преместването трябва да бъде 
успешно“. 

Значителен напредък във връзка с преместването и презаселването 
Една година след влизането в сила на схемите за преместване, основите за 

успешното функциониране на преместването са положени и е постигнат значителен 
напредък. През септември са регистрирани 1202 премествания — най-големият брой в 

рамките на един месец досега и два пъти повече в сравнение с предишния отчетен 

период. Преместени са общо 5651 души — от Гърция (4455) и от Италия (1196). Усилията, 
полагани от Гърция и Италия, от държавите членки, в които се извършват 

преместванията, от агенции на ЕС и международни организации доведоха до близо 100 % 
снемане на пръстови отпечатъци, повишена сигурност, значително увеличение на броя на 

кандидатите за преместване и съществено ускоряване на прехвърлянията в рамките на 
преместването, особено през последните месеци от Гърция. Страните членки трябва да 

продължат да използват тези насърчаващи резултати като основа за своите действия. 
Като се вземе предвид повишеният капацитет на гръцката служба за убежище и 

при условие, че страните членки положат повече усилия, би следвало през следващата 

година да е възможно да бъдат преместени останалите кандидати за това, намиращи се в 
Гърция (около 30 000 души). 

Страните членки полагат все повече усилия в областта на презаселването, като 
досега са предложили законни и безопасни пътища на 10 695 души от общо 22 504, за 
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които бе постигната договореност в рамките на схемата от юли 2015 г. Още 1071 

сирийски бежанци бяха презаселени от Турция в периода от юни до 27 септември, като 

по този начин броят на презаселените лица се увеличи три пъти, а общият брой на 
презаселените от Турция лица по силата на изявлението на ЕС и Турция достигна 1614. 

Продължава напредъкът по изпълнението на набелязаните в изявлението на ЕС и 
Турция действия 

Резкият и продължаващ спад на броя на хората, които прекосяват незаконно 
Егейско море или изгубват живота си в него е доказателство за ефективността на 

набелязаните в изявлението действия досега. Средният брой на пристигащите ежедневно 
лица — 85 души от юни нататък — в сравнение с повече от 1700 на ден през месеца 

преди започването на изпълнението на набелязаните в изявлението действия и 7000 

души на ден през октомври 2015 г. ясно показва, че бизнес моделът на трафикантите 
може да бъде разбит. Продължава извършването на операции по връщане, като след 

втория доклад са върнати още 116 лица, с което общият брой на лицата, върнати в 
рамките на набелязаните в изявлението действия, достигна 578. Гръцката администрация 

полага допълнителни усилия за увеличаване на броя на връщанията, в пълно 
съответствие с правото на ЕС и международното право. 

Комисията продължава да ускорява предоставянето на финансиране в рамките на 
Механизма за бежанците в Турция, като вече е отпуснала общо 2,239 млрд. евро от 

сумата от 3 млрд. евро, предвидена за периода 2016 — 2017 г., за да се отговори на най-

неотложните нужди на бежанците и приемащите общности в Турция. Сумите, за които са 
сключени договори, нараснаха до 1,252 млрд. евро. Комисията полага необходимите 

усилия, за да се гарантира ускоряване на отпускането на суми в рамките на механизма, 
като досега те са достигнали 467 млн. евро.  

Комисията продължава да насърчава усилията на Турция да изпълни възможно 
най-бързо оставащите седем референтни критерия на пътната карта за либерализиране 

на визовия режим и се споразумя с Турция да продължат да провеждат ангажиран диалог 
и да намерят практически решения за сътрудничество и напредък, за да се осигурят 

необходимите законодателни и процедурни промени. Комисията ще представи своя 

четвърти доклад относно изпълнението на набелязаните в изявлението на ЕС и Турция 
действия през декември 2016 г. 

Завръщане към Шенгенската система: за завръщане към Шенгенско пространство 
без проверки по вътрешните граници  

Комисията предостави данни за временните проверки, извършвани от Австрия, 
Германия, Дания, Швеция и Норвегия по силата на член 29 от Кодекса на шенгенските 

граници в съответствие с препоръката на Съвета от 12 май 2016 г. В доклада на 
Комисията се заключава, че временните проверки по вътрешните граници, извършвани от 

тези пет страни от Шенгенското пространство, отговарят на условията, определени от 

Съвета в неговата препоръка. Доколкото продължаващото изпълнение на действията, 
набелязани в изявлението на ЕС и Турция, е довело до значително намаляване на 

пристигането на мигранти, Комисията не смята за необходимо да предлага изменения в 
препоръката на Съвета на този етап. 

Докладът на Комисията по никакъв начин не предопределя решението, което ще 
бъде взето при изтичането на 12 ноември на 6-месечния период, определен в 

препоръката, по-специално дали да бъде удължен срокът на настоящите временни 
проверки по вътрешните граници. Целта на Комисията остава възможно най-бързото 

премахване на всички проверки по вътрешните граници и връщане към нормално 

функциониране на Шенгенското пространство, както е посочено в пътната карта 
„Завръщане към Шенгенската система“. 

Дъблин: напредък по мерките за възстановяване на прехвърлянията в Гърция 
съгласно Регламента от Дъблин 

Комисията прие своята трета препоръка относно конкретните мерки, които Гърция 
трябва да предприеме, за да функционира добре системата за предоставяне на убежище 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
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и да бъдат цялостно изпълнени стандартите на ЕС в областта на убежището, които важат 

за всички държави членки. Целта е в бъдеще да стане възможно постепенното 

подновяване на прехвърлянията на кандидати за убежище, като решението ще се взема 
за всеки отделен случай, от други страни членки, съгласно Регламента от Дъблин. В 

препоръката се отбелязва, че въпреки трудното положение в Гърция гръцките власти 
постоянно полагат усилия и постигат напредък — с помощта на Комисията, Европейската 

служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), страните членки и международни 
организации — да се подобри системата на страната за предоставяне на убежище след 

приемането на първата препоръка през февруари и втората препоръка през юни 2016 г. 
Този напредък включва завършване на мащабна предварителна регистрация, 

повишаване на общия капацитет за приемане, както и удвояване на капацитета на 

службата за предоставяне на убежище, създаване на нови апелативни комитети и 
законодателство за безплатната правна помощ и образование за бежанците и 

кандидатите за убежище, които са на училищна възраст. Въпреки това трябва да се 
постигне по-нататъшен напредък, особено във връзка с инфраструктурата за приемане, 

достъпа до процедури и структури за предоставяне на убежище за уязвими кандидати, 
преди да може да се мисли за възобновяване на прехвърлянията в Гърция по силата на 

Регламента от Дъблин. Бъдещо подновяване на прехвърлянията в Гърция по силата на 
Регламента от Дъблин трябва също така да вземе предвид последиците, които тази 

сложна ситуация има върху цялостното функциониране на системата за предоставяне на 

убежище, и поради това трябва да започне постепенно, като се взема решение за всеки 
отделен случай. Комисията смята да направи равносметка на постигнатия в това 

отношение напредък и да отправи по-нататъшни препоръки преди края на годината. 
За повече информация 

Преместване и презаселване:  
Съобщение: Шести доклад относно преместването и презаселването 

Приложение 1: Премествания от Гърция 
Приложение 2: Премествания от Италия 

Приложение 3: Презаселване — актуално положение 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Преместване и презаселване 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Управление на кризата с бежанците: Финансова 

помощ на ЕС за Гърция 
Често задавани въпроси: Създаване на рамка на ЕС за презаселване 

Европейска програма за миграцията 
Доклад ЕС-Турция 

Съобщение: Трети доклад относно постигнатия напредък по изпълнението на 
набелязаните в изявлението на ЕС и Турция действия 

Често задавани въпроси: Изпълнение на набелязаните в изявлението на ЕС и 

Турция действия 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Механизъм за бежанците в Турция 

Презентация: Управление на миграционната криза в Гърция от октомври 2015 г. 
нататък/Изпълнение на набелязаните в изявлението на ЕС и Турция действия от 20 март 

2016 г. нататък 
Завръщане към Шенгенската система:  

Доклад за изпълнението на препоръката на Съвета за временни гранични проверки 
при извънредни обстоятелства 

Често задавани въпроси: Координиран подход на ЕС за временни проверки по 

вътрешните граници 
Съобщение за медиите: Завръщане към Шенгенската система: Комисията предлага 

пътна карта за възстановяване на пълноценното функциониране на Шенгенската система 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: „Обяснение на шенгенските правила“ 

Препоръка от Дъблин:  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/sixth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/sixth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/sixth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_2_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/sixth_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160412/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_latest_update_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160412/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_latest_update_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2437_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/3rd_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3204_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet_frit_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/presentation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/presentation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/presentation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/report_on_the_application_of_council_implementing_decision_of_20160512_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3205_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet_the_schengen_rules_explained_en.pdf
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Трета препоръка относно неотложните мерки, които Гърция трябва да вземе с 

оглед на подновяването на прехвърлянията по силата на Регламента от Дъблин. 

Европейска гранична и брегова охрана 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Европейска гранична и брегова охрана 

 
 

 
Процедури за нарушение от месец септември: основни решения 

 
Преглед по области на политиката 

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите 

членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не 
изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат 

различни сектори и области на политиката на ЕС (вж. приложения I и II) и имат за цел да 
осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и 

предприятията. 
Най-важните решения, приети от Комисията (в това число 9 официални 

уведомителни писма, 48 мотивирани становища и 5 случая на сезиране на Съда на 
Европейския съюз), са представени по-долу и са групирани по области на политиката. 

Комисията приключва също така 122 случая, при които проблемите със 

съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да 
продължава процедурата. 

За повече информация относно процедурата на ЕС за нарушения вж. целия текст 
на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички решения вж. регистъра на 

решенията за нарушение. 
  

1. Бюджет и човешки ресурси 
(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: +32 229 93265, Andreana Stankova 

— тел.: +32 229 57857) 

Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз 
: предявени са искове пред Съда срещу три държави членки за загуба на мита, 

дължими като приход в бюджета на ЕС 
Европейската комисия реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу Италия, 

Нидерландия и Обединеното кралство за неизпълнение на задължението за плащане на 
мита в общ размер на 23,3 милиона евро в бюджета на ЕС. Ако държава членка не внесе 

своята пълна вноска в бюджета на ЕС, останалите държави членки трябва да компенсират 
недостига. През 2008 г. Италия уведоми Комисията, че не може да събере и изплати в 

бюджета на ЕС 2,1 милиона евро от мита за тютюневи изделия, дължими от 1997 г. насам. 

В случая на Обединеното кралство и Нидерландия загубата на традиционни собствени 
ресурси за бюджета на ЕС се дължи на неправилно издадени от техните отвъдморски 

страни и територии („ОСТ“) сертификати EUR.1. В случая на Обединеното кралство е бил 
внесен алуминий от трети страни в ОСТ Ангила, който впоследствие е бил реекспортиран 

към ЕС. Вносът е бил освободен от мита на ЕС, но това се счита за загуба на приходи за 
бюджета на ЕС в размер на 2,7 милиона евро. След мотивирано становище, изпратено до 

органите на Обединеното кралство през октомври 2014 г., Комисията сега предприема 
следващата стъпка в процедурата за нарушения. Спорът с Нидерландия е във връзка с 

два случая на внос — на мляко на прах и ориз от Кюрасао в периода 1997—2000 г. и на 

едрозърнест грис и оризови продукти от Аруба в периода 2002—2003 г. И в двата случая 
стоките са внесени в Европа със сертификати EUR.1, издадени от местните органи в 

нидерландските отвъдморски територии в нарушение на Решението за ОСТ, което урежда 
асоциирането на ОСТ в рамките на ЕС. Дължимата на бюджета на ЕС сума е 18,2 милиона 

евро за вноса от Кюрасао и 0,3 милиона евро за този от Аруба. Процедурата за 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160928/recommendation_addressed_to_greece_on_the_specific_urgent_measures_to_be_taken_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20160928/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
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
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нарушение започна през 2013 г., а мотивираните становища бяха изпратени на 

нидерландските органи през октомври 2014 г. 

  
2. Цифров единен пазар 

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Marie Frenay — тел.: 
+32 229 64532) 

Мотивирани становища 
Цифров единен пазар: Комисията приканва настоятелно 19 държави членки да 

приведат в изпълнение правилата за намаляване на разходите, което ще спомогне за 
разгръщане на широколентовия достъп  

Европейската комисия поиска от Австрия, Белгия, България, Гърция, Естония, 

Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Португалия, 
Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Чешката република да 

приведат в изпълнение мерките за намаляване на разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни съобщителни мрежи ((Директива 2014/61/ЕС; вж. тук 

свързано с това съобщение за медиите ). Тези правила имат за цел да се увеличи 
споделянето и повторното използване на съществуващата физическа инфраструктура в 

различни сектори (енергетика, транспорт и др.) и биха довели до намаляване с до 30 % 
на разходите за разгръщане на високоскоростен достъп до интернет. През март 2016 г. 

Комисията изпрати официално уведомително писмо до всички държави членки, които към 

онзи момент не бяха транспонирали разпоредбите на Директивата в националното си 
законодателство, и няколко от тях уведомиха Комисията, че са изпълнили Директивата 

изцяло.Правилата за намаляване на разходите подпомагат стратегическите цели за 
интернет свързаност, които Европейската комисия наскоро предложи (вж. тук съответното 

съобщение за медиите): до 2025 г. всички основни социално-икономически движещи 
сили, като училища, университети, научноизследователски центрове, транспортни 

центрове, всички доставчици на обществени услуги, например болници и администрации, 
и предприятията, разчитащи на цифровите технологии, следва да имат достъп до 

интернет с изключително висока скорост, позволяващ на потребителите да 

изтеглят/качват данни с обем 1 гигабит за една секунда. Всички европейски домакинства 
в селски или градски райони следва да имат достъп до интернет връзка, която предлага 

скорост на изтегляне от най-малко 100 мегабита в секунда, която може да се увеличи до 
гигабит в секунда, а за всички градски райони, както и за главните пътища и 

железопътни линии следва да има непрекъснато 5G покритие — пето поколение безжични 
комуникационни системи. Като междинна цел до 2020 г. 5G следва да се предлага на 

пазара в поне един голям град във всяка държава от ЕС. Държавите членки трябваше да 
транспонират Директивата в националното си законодателство до 1 януари 2016 г. 

Комисията изпраща на останалите 19 държави членки последно предупреждение. 

В срок от два месеца те трябва да уведомят Комисията за мерките, които са 
предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото 

на ЕС. В противен случай Комисията може да реши, в съответствие с правилата на ЕС за 
установяване на нарушение, да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да предложи 

финансови санкции. 
  

3. Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност 
(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: 

+32 229 67094) 

Мотивирано становище 
Здраве и безопасност: Комисията приканва настоятелно ГЕРМАНИЯ да уведоми за 

транспонирането на Директивата за опаковането и етикетирането 
Европейската комисия изпрати мотивирано становище на Германия, тъй като страната не 

е уведомила за транспонирането на Директивата относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането (КЕО) на вещества и смеси (Директива 2014/27/ЕС) в 

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_IP-13-281_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:32014L0027
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националното законодателство над една година след изтичането на определения за това 

срок. Директивата относно КЕО замени няколко директиви, които бяха свързани с 

вътрешния пазар и се отнасяха до класифицирането, етикетирането и опаковането на 
химически вещества, като ги приведе в съответствие с Регламента за КЕО (Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008). Регламентът за КЕО е регламент на ЕС, влязъл в сила на 20 януари 
2009 г., с който системата на Съюза за класифициране, етикетиране и опаковане на 

химически вещества и смеси се привежда в съответствие с Глобалната хармонизирана 
система на Организацията на обединените нации (GHS). Законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби на държавите членки, необходими за спазването на 
Директивата за КЕО, трябваше да влязат в сила до 1 юни 2015 г., а Комисията трябваше 

да бъде незабавно уведомена. Тъй като органите на Германия все още не са уведомили 

Комисията за приемането на необходимите мерки, Комисията изпрати мотивирано 
становище до Германия въз основа на процедурата, посочена в член 258 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ако германските органи не предприемат 
действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС. 

  
4. Енергетика 

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

Мотивирани становища 

Вътрешен енергиен пазар: Комисията приканва настоятелно ИСПАНИЯ да се 
съобрази изцяло с третия енергиен пакет  

Европейската комисия официално поиска от Испания да осигури правилното 
изпълнение и прилагане на Директивата за електоренергията (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 преносните системи от 
енергийните доставчици и производители и за подсилване на независимостта и 

правомощията на националните регулатори, както и разпоредби в интерес на 

потребителите. Комисията установи, че действащото испанско законодателство не 
позволява на предприятия, различни от националните заварени оператори на 

електроенергия и природен газ, да изграждат и експлоатират междусистемни връзки с 
други държави членки. Освен това Испания е транспонирала неправилно няколко 

правила относно независимостта на националния регулаторен орган. През февруари 
2015 г. на Испания беше изпратено официално уведомително писмо. Тъй като 

законодателството на ЕС продължава да не се прилага, Комисията сега изпраща 
мотивирано становище. В срок от два месеца държавата членка трябва да уведоми 

Комисията за мерките, предприети за отстраняване на нарушението, след което 

Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.Повече информация за 
законодателството на ЕС за вътрешния пазар е поместена на уебсайта на Генерална 

дирекция „Енергетика“. 
Енергийна ефективност: Комисията поиска ЕСТОНИЯ и ПОЛША да транспонират 

изцяло Директивата на ЕС за енергийната ефективност  
Европейската комисия поиска Естония и Полша да транспонират изцяло 

Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Съгласно тази 
директива държавите членки трябва да реализират определени икономии на енергия през 

периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез 

схеми за задължения за енергийна ефективност или други целеви политики, с които да се 
насърчи енергийната ефективност в домакинствата, сградния фонд, промишлеността и 

транспорта. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 
юни 2014 г. Комисията изпрати допълнителни мотивирани становища на Естония и 

Полша, тъй като тя установи пропуски в националното законодателство, с което се 
транспонира Директивата. Комисията продължава да следи транспонирането и 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0073
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers
https://ec.europa.eu/energy/en
https://ec.europa.eu/energy/en
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:32012L0027
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изпълнението на Директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми. В 

срок от два месеца Естония и Полша трябва да изпълнят своите задължения, след което 

Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави. За 
обобщен преглед на транспонирането на Директивата на ЕС за енергийната ефективност 

по държави членки, вж. приложение III. 
  

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

93321) 
Случаи на сезиране на Съда на Европейския съюз 

Комисията предявява иск пред Съда срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО за 

неизпълнение на задължения във връзка със защитата на морски видове 
Европейската комисия завежда дело пред Съда на ЕС срещу Обединеното 

кралство, тъй като страната не е изпълнила задължението си да предложи територии за 
опазване на морската свиня (Phocoena phocoena) — често срещан във водите на 

Обединеното кралство морски бозайник.Законодателството на ЕС относно опазването на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията, 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета) изисква държавите членки да предложат списък от 
територии за редица биологични видове и типове местообитания, за да се гарантира 

тяхната защита от заплахи, които могат сериозно да им навредят, и да ги запазват и 

възстановяват в благоприятно състояние в целия ЕС, като предприемат необходимите 
мерки за опазване. Поради неблагоприятното положение на морските свине в ЕС 13 

държави членки, различни от Обединеното кралство, определиха територии за 
опазването на този биологичен вид в около 200 територии по „Натура 2000“.До този 

момент Обединеното кралство официално предложи само една малка територия в Северна 
Ирландия (специалната защитена зона (СЗЗ) Skerries and Causeway) и друга територия в 

Шотландия (специалната защитена зона Inner Hebrides and Minches). Тъй като 
Обединеното кралство разполага с обширно морско пространство, страната носи особена 

отговорност за опазването на този биологичен вид. Комисията няколкократно прикани 

британските органи да изпълнят своите основни задължения за опазването на този 
биологичен вид, както други държави членки вече са сторили. Днешните действия 

следват изпращането до правителството на Обединеното кралство на официално 
уведомително писмо през юни 2013 г. и на мотивирано становище през октомври 2014 г. 

Въпреки че неотдавна Обединеното кралство проведе обществена консултация 
относно редица възможни територии в английски и уелски води, а този месец официално 

предложи една територия в шотландски води, необходимо е да се направи повече. 
Продължаващото неспазване на задължението да се предложат и определят 

достатъчно територии води до това, че зоните, в които този биологичен вид е най-широко 

разпространен, остават без необходимата защита. Това се отнася по-специално до 
изискването да се извършва адекватна оценка на потенциално вредните проекти или 

дейности, като например изграждането на разположени в морето вятърни инсталации, 
експлоатирането на нефтени и газови находища и риболов. За повече информация, вж. 

пълното съобщение за медиите. 
  

Мотивирани становища 
Директиви за опазване на природата: Комисията призовава Гърция да се справи с 

незаконното отравяне на птици  

Европейската комисия иска от Гърция да въведе обща система за защита на дивите 
птици, като забрани по-специално тяхното съзнателно умъртвяване чрез отровни 

примамки. Използването на отровни примамки е широко разпространено в страната и до 
този момент не са предприети сериозни действия, противно на изискваното съгласно 

Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕО) и Директивата за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО на Съвета). Така например в зоната по „Натура 2000“ на река 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3128_bg.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
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Места използването на тази незаконна практика през 2012 г. доведе до разрушаването на 

цяла колония лешояди, но до момента гръцките органи не полагат достатъчно усилия, за 

да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. През септември 2013 г. Комисията откри 
процедура за нарушение срещу Гърция и призовава гръцките органи да контролират по-

добре явлението в цялата страна, както и да предприемат необходимите мерки за 
възстановяване на щетите, нанесени в зоната на река Места през 2012 г. Тъй като 

мерките, с които да се гарантира пълно спазване на правото на ЕС, все още не са 
предприети, Комисията изпраща мотивирано становище. Ако гръцките органи не 

предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда 
на ЕС. 

Отпадъчни води: Комисията приканва настоятелно ИРЛАНДИЯ да подобри 

събирането и пречистването на отпадъчните води  
Европейската комисия призовава Ирландия да гарантира, че градските отпадъчни 

води се третират по правилен начин в 38 агломерации в страната. Съгласно правото на 
ЕС (Директива 91/271/ЕИО на Съвета) от градовете се изисква да събират и пречистват 

градските отпадъчни води, тъй като непречистените отпадъчни води могат да изложат на 
риск човешкото здраве и да замърсят езерата, реките, почвата, крайбрежните и 

подземните води. Държавите членки разполагаха със срок до края на 1998 г., за да 
гарантират строго пречистване на отпадъчните води от агломерации, зауствани в 

чувствителни зони. Те разполагаха със срок до края на 2000 г., за да гарантират 

наличието на подходящи канализационни и пречиствателни системи за заустванията от 
пречиствателни станции, обслужващи големи агломерации със зауствания в 

неопределени води. Последният срок изтече в края на 2005 г., като дотогава трябваше да 
бъдат създадени канализационни и пречиствателни системи за отпадъчните води от 

малки и средни агломерации със зауствания в сладки води и устия. е агломерации в 
нарушение на тези изисквания са: Arklow, Athlone, Ballybofer/Stranorlar, Ballincollig New, 

Carringtwohill, Castlecomer, Cavan, Clifden, Clonakilty, Cobh, Cork City, Dundalk, Enfield, 
Enniscorthy, Fermoy, Gaoth Dobhair, Killarney, Killybegs, Longford, Mallow, Midleton, 

Monksland, Navan, Nenagh, Oberstown, Passage/Monktown, Portarlington, Rathcormac, 

Ringaskiddy, Ringsend, Roscommon Town, Roscrea, Shannon Town, Thurles, Tralee, 
Tubbercurry, Youghal и Waterford City. Изпратеното мотивирано становище бе 

предшествано от допълнително официално уведомително писмо, изпратено на 
ирландските органи през септември 2015 г. Ако Ирландия не предприеме действия в срок 

от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС. 
Води: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ и СЛОВАКИЯ да се справят със замърсяването на 

водите, причинено от нитрати 
Европейската комисия призовава България и Словакия да спазват 

законодателството на ЕС в областта на водите, насочено срещу замърсяването с нитрати 

(Директива 91/676/ЕИО на Съвета). Нитратите имат съществено значение за растежа на 
растенията и са широко използвани като подобряващи почвата вещества. Прекомерната 

им концентрация обаче води до сериозно замърсяване на водите и до последици за 
здравето на хората, икономиката и околната среда. През март 2013 г. Комисията започна 

процедура за нарушение срещу българските органи, след като установи редица 
недостатъци в националната програма за действие във връзка с нитратите, изисквана 

съгласно разпоредбите на ЕС относно нитратите. Въпреки че след изменението на 
програмата за действие във връзка с нитратите през юни 2016 г. България вече е решила 

редица въпроси, страната продължава да не спазва ключови разпоредби, като например 

разпръскването на подобряващи почвата вещества и прага на използване от 170 kg 
азот/ha/година на оборски тор. През ноември 2012 г. Комисията започна процедура за 

нарушение срещу Словакия, след като установи редица недостатъци в националната 
програма за действие във връзка с нитратите, изисквана съгласно разпоредбите на ЕС 

относно нитратите. Въпреки че след приемането на нормативен акт за подобряващите 
почвата вещества Словакия вече е решила повечето от въпросите, страната все още не е 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
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определила достатъчния брой уязвими на нитрати зони и не е гарантирала, че програмата 

за действие във връзка с нитратите е в съответствие с правото на ЕС. В срок от два 

месеца България и Словакия трябва да уведомят Комисията за мерките, които са 
предприели, за да отстранят недостатъците. В противен случай Комисията може да 

предяви иск пред Съда на ЕС. 
  

6. 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 

Единен пазар: Комисията изпраща мотивирани становища на АВСТРИЯ, 
НИДЕРЛАНДИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВАКИЯ и ШВЕЦИЯ относно технитеинвестиционни 

споразумения в рамките на ЕС 
Европейската комисия изпрати официално искане до Австрия, Нидерландия, 

Румъния, Словакия и Швеция да прекратят своите двустранни инвестиционни 
споразумения в рамките на ЕС („ДИС“). ДИС са споразумения, с които се определят редът 

и условията за извършване на частни инвестиции от граждани и дружества от една 
държава в друга. Голяма част от тези ДИС в рамките на ЕС са сключени през 90-те години 

на миналия век. Те са сключвани основно между тогавашните държави — членки на ЕС, и 

12-те държави, които се присъединиха към него през 2004 г. и 2007 г. Целта им беше да 
се даде по-голяма увереност на инвеститорите във време, когато — понякога поради 

исторически и политически причини — би могло да бъдат настроени предпазливо относно 
инвестиране в тези държави. След разширяването такива „допълнителни“ гаранции 

следва да не бъдат необходими, тъй като правилата на ЕС в единния пазар, например 
свободата на установяване и свободното движение на капитали, вече осигуряват правна 

уредба за трансграничните инвестиции. Спрямо всички държави членки се прилагат едни 
и същи правила на ЕС, които осигуряват еднаква защита за инвеститорите от ЕС. 

  

  
7. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Maria Sarantopoulou — тел.: 
+32 229 13740) 

Мотивирани становища 
Услуги: Комисията приканва настоятелно ХЪРВАТИЯ да премахне 

дискриминационните ограничения на разрешителните за риболов 
Европейската комисия поиска официално от Хърватия да прекрати 

дискриминационните практики в областта на годишните разрешителни за спортен и 

любителски риболов. Годишните разрешителни за риболов са предназначени за 
живущите в Хърватия, докато установените другаде лица от други държави — членки на 

ЕС, могат да получат разрешителни за не повече от 30 дни. Посетител, желаещ да лови 
риба през цялата година, би трябвало да закупи дванадесет 30-дневни разрешителни, 

които струват 16 пъти повече от годишното разрешително за живущите в Хърватия. 
Комисията смята, че тази практика е дискриминационна и не е в съответствие с 

Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО), свободата за предоставяне на услуги 
и принципа за недискриминация, залегнали в Договора за функционирането на ЕС 

(членове 56 и 18 от ДФЕС). Хърватия не представи доказателства, че със своите 

риболовни дейности лицата, които не живеят в страната, експлоатират хърватските 
ресурси повече, отколкото живущите в нея, или пък пораждат по-висок риск за 

опазването на запасите. Наред с това няма основание такива мерки да се предприемат 
единствено в ущърб на лица, които не живеят в Хърватия. В тази връзка Комисията 

изпрати мотивирано становище до хърватските органи. В срок от два месеца Хърватия 
трябва да уведоми Комисията за мерките, които е приела за отстраняване на 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive_bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:12008E
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нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на 

ЕС срещу Хърватия. 

Обществени поръчки: Комисията призовава СЛОВАКИЯ да се придържа към 
правилата на ЕС 

Европейската комисия приканва настоятелно Словакия да приложи правилно 
разпоредбите на Директивата за правна защита, като приключи процеса на повторна 

оценка на офертите. През 2009 г. бе стартирана процедура на ЕС за възлагане на 
обществена поръчка за реконструкция на железопътни линии на стойност 250 милиона 

евро, но оценяването на офертите все още не е завършило. Правилата на ЕС за възлагане 
на обществени поръчки се стремят да гарантират, че обществените поръчки са прозрачни 

и ефикасни, като на всички икономически оператори се дава реална възможност за 

участие в покана за представяне на оферти, за да спечелят договора. Това предполага, 
че представените оферти се оценяват в рамките на разумен срок и че възложителите 

прилагат на практика окончателните решения. С пропуска си да доведе докрай оценката 
на офертите Словакия е нарушила член 10 от Директивата за обществените поръчки на 

комунални услуги (Директива 2004/17/ЕО) относно равното третиране и 
недискриминацията на участниците в търгове. След официално уведомително писмо, 

изпратено на словашките органи през октомври 2014 г., Върховният съд на Словашката 
република отмени всички решения за възлагане по посочената поръчка и разпореди 

повторна оценка на тръжните оферти. Въпреки това, почти две години след това 

решение, словашките органи все още не са финализирали оценката. С неизпълнението и 
неприлагането на решението на Върховния съд словашките органи са нарушили член 2, 

параграф 8 от Директивата за правна защита (Директива 92/13/ЕИО на Съвета) относно 
ефективното изпълнение на решенията на органи за оценка. В срок от два месеца 

словашките органи трябва да уведомят Комисията за мерките, които са приели за 
отстраняване на нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви 

иск пред Съда на ЕС срещу Словакия. 
Свободно движение на специалисти: Комисията приканва настоятелно държавите 

членки да транспонират правилата на ЕС относно признаването на професионалните 

квалификации 
Европейската комисия поиска в мотивирани становища 14 държави членки да 

транспонират Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните 
квалификации. Директивата осигурява модерна система на ЕС за признаване на 

професионалните квалификации, с нея се опростяват действащите правила и се 
ускоряват процедурите за признаване, като същевременно се гарантира, че 

квалифицираните специалисти, желаещи да работят в друга държава членка, спазват 
изискванията на приемащата държава. Директивата трябваше да бъде транспонирана в 

националното законодателство до 18 януари 2016 г. Въпреки това Австрия, Белгия, 

Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното 
кралство, Португалия, Словения, Финландия и Франция все още не са съобщили на 

Комисията за пълното транспониране на директивата в националното си право. В срок от 
два месеца държавите членки трябва да уведомят Комисията за пълното транспониране 

на Директивата. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на 
ЕС срещу посочените държави членки. 

  
8. Миграция, вътрешни работи и гражданство 

(За повече информация: Tove Ernst — тел.: +32 229 86764, Markus Lammert — тел.: +32 

229 80423) 
Официални уведомителни писма 

Обмен на информация за целите на сигурността: Комисията приканва настоятелно 
държавите членки да подобрят споделянето на информация за борба с тероризма и 

тежките престъпления 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/index_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex:32004L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:31992L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
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С решенията „Прюм“ (решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета) бяха 

въведени процедури за бърз и ефикасен обмен на информация между държавите членки 

в конкретни области. В рамката от Прюм се определят правила, които да позволят на 
държавите членки да правят търсения помежду си във файловете с ДНК профили, 

системите за дактилоскопична идентификация и базите с данни за регистрация на МПС. 
Държавите членки трябваше да приложат изцяло решенията „Прюм“ до август 

2011 г. 
Европейската комисия взе решение да изпрати официални уведомителни писма на 

Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Хърватия поради неспазване на решенията 
„Прюм“. Тези държави членки все още не са гарантирали автоматизиран обмен на данни в 

поне две от трите категории данни — данни за ДНК, пръстови отпечатъци и национални 

данни за регистрацията на превозни средства. Това са първите процедури за нарушения, 
започнати за т.нар. „инструмент по предишния трети стълб“ в областта на полицейското 

сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Комисията 
придоби пълни изпълнителни правомощия в тази област на 1 декември 2014 г., пет 

години след влизането в сила на Договора от Лисабон. В срок от два месеца засегнатите 
държави членки трябва да дадат отговор, след което Комисията може да реши да изпрати 

мотивирано становище. Прилагането на решенията „Прюм“ е важен елемент от 
Европейската програма за сигурност от 2015 г. 

Европейската комисия се стреми активно към правилното прилагане на 

европейските правила относно прекурсорите на взривни вещества 
Регламент (ЕС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на 

прекурсори на взривни вещества започна да се прилага във всички 28 държави — членки 
на ЕС, през септември 2014 г. В него се определя обща рамка на ЕС за предотвратяване 

на злоупотребата с определени химични вещества, които могат да бъдат използвани като 
прекурсори на взривни вещества. Повечето държави членки са въвели изцяло 

Регламента, но в някои държави членки не всички разпоредби се прилагат изцяло. 
Поради това Комисията започна с официално уведомително писмо процедури за 

нарушение срещу Испания, Кипър, Люксембург и Франция. Съгласно Регламента 

държавите членки са длъжни inter alia да създадат национални точки за контакт, на които 
да се докладва за подозрителни трансакции и значителни липси и кражби на 

регламентираните вещества. Държавите членки трябва също така да разпространяват 
насоки и да налагат санкции. Ако държавите членки решат да не поддържат пълна 

забрана на веществата, те трябва да уведомят Комисията за изключенията съобразно 
режими за издаване на разрешения или регистрация. В срок от два месеца засегнатите 

държави членки трябва да представят своите забележки. Правилното прилагане на 
Регламента относно прекурсорите на взривни вещества е важен елемент както на 

Европейската програма за сигурност, така и на съобщението на Комисията относно пътя 

напред към истински Съюз на сигурност. 
Мотивирано становище 

Незаконна миграция: Комисията приканва настоятелно Испания да гарантира 
пълното транспониране на Директивата на ЕС за връщането 

Европейската комисия поиска от Испания да ускори прилагането на Директивата 
за връщането (Директива 2008/115/ЕО) в някои конкретни области, като гарантира 

пълното транспониране на всички разпоредби на законодателството в националното 
право. Разпоредбите, които не са правилно транспонирани от Испания, включват 

определението за връщане в националното право, задължението за издаване на решения 

за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и ясно определяне на 
ролята на омбудсмана във функцията му на орган за наблюдение в съответствие с 

Директивата за връщането. Комисията иска от Испания да приведе законодателството си 
в съответствие с Директивата на ЕС за връщането и изпраща мотивирано становище в 

този смисъл. Ако Испания не отстрани нарушението в срок от два месеца, Комисията 
може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу държавата. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32008D0615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32008D0616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
http://ec.europa.eu/news/2015/04/20150428_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.039.01.0001.01.BG
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
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9. Мобилност и транспорт 

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Alexis Perier — тел.: 
+32 229 69143) 

Сезиране на Съда на Европейския съюз 
Автомобилен транспорт: Комисията предявява иск пред Съда срещу Германия 

поради дискриминационни пътни такси 
Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Германия във 

връзка с плана на германските органи да въведат схема за пътни такси за частните 
превозни средства (PKW-Maut), която според Комисията е дискриминационна. Съгласно 

германското законодателство превозните средства, регистрирани в Германия, се ползват 

от 1:1 приспадане на пътната такса от годишния данък за превозното средство. Това би 
довело до de facto освобождаване от тази такса единствено на автомобилите, 

регистрирани в Германия. Освен това цените на краткосрочните винетки (за по-малко от 
една година), предназначени за използване единствено от превозни средства, 

регистрирани в чужбина, в някои случаи са прекомерно високи. Въпреки че Комисията 
подкрепя справедливите и ефикасни тарифи в транспорта — както бе потвърдено в 

наскоро приетата европейска стратегия за мобилност с ниски емисии, Комисията смята, 
че германската система не е в съответствие със заложените в Договора за 

функционирането на ЕС (ДФЕС) принципи на недискриминация въз основа на 

националност и на свободното движение на стоки и услуги . Германското законодателство 
не съответства на тези принципи. Въпреки многобройните контакти с германските органи 

от ноември 2014 г. насам, основните опасения на Комисията не бяха взети под внимание. 
Поради това Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу Германия. За повече 

информация, вж. пълното съобщение за медиите. 
  

Мотивирани становища 
Морски лица: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да завърши транспонирането на 

Директивата относно минималното ниво на обучение на морските лица 

Комисията поиска от Франция да завърши транспонирането в националното си 
законодателство на Директива 2012/35/ЕС относно минималното ниво на обучение на 

морските лица. Образованието и обучението на морските лица са важен въпрос за ЕС — 
както за да се поддържа и развива нивото на знанията и уменията в морския сектор в ЕС, 

така и в интерес на морската безопасност. Поради това правилата на ЕС за обучението и 
сертифицирането на морските лица следва да се поддържат в съответствие с 

международните правила. Ето защо Директивата включи в законодателството на ЕС 
направените през 2010 г. изменения в Международната конвенция за вахтената служба и 

нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (т. нар. „Конвенция STCW“) на 

Международната морска организация (ММО). Наред с другото с измененията на 
Конвенцията STCW се актуализират няколко стандарта за компетентност. Например 

лицата от командния състав вече са длъжни да са в състояние да използват 
информационни системи за изобразяване на електронни карти (ECDIS), за да бъде 

запазена безопасността на корабоплаването. Измененията също така въвеждат 
допълнителни медицински изисквания за годност, включително ограничения на 

концентрацията на алкохол в кръвта с цел предотвратяване на злоупотребата с алкохол. 
Държавите членки трябваше да транспонират тази директива до 4 юли 2014 г. До 

днешна дата обаче Франция е пропуснала да направи това. В срок от два месеца Франция 

трябва да предприеме мерките, необходими за отстраняване на нарушението. В противен 
случай Европейската комисия може да предяви иск пред Съда на ЕС. 

Железопътен транспорт: Комисията иска от ЛИТВА да транспонира 
законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система 

Европейската комисия призова Литва да приведе националните си разпоредби в 
съответствие с Директива 2014/106/ЕО на Комисията относно оперативната съвместимост 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com(2016)501_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:12008E
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3130_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012L0035
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/education_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/seafarers/education_en.htm
http://www.imo.org/en/OurWork/humanelement/trainingcertification/pages/stcw-convention.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32014L0106&qid=1459055407813
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32008L0057
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на железопътния транспорт — способността на дадена железопътна система да позволява 

безопасно и непрекъснато движение на влакове, които постигат изискваните нива на 

работа по тези линии. Тази способност зависи от всички регулаторни, технически и 
експлоатационни условия, които трябва да бъдат спазени, за да се задоволят 

съществените изисквания. Държавите членки трябваше да транспонират Директивата до 
1 януари 2016 г. Досега обаче Литва не е променила хармонизираната процедура за 

проверка на спазването на техническите изисквания, с която се гарантира, че части на 
железопътната система са сигурни и оперативно съвместими. Поради това Комисията 

реши да изпрати на Литва мотивирано становище. В срок от два месеца литовските 
органи трябва да отговорят на Комисията. Ако те не предприемат необходимите действия, 

Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС. 

Морски транспорт: Комисията призовава ПОРТУГАЛИЯ да транспонира изцяло 
законодателството на ЕС относно изискванията за държавата на знамето 

Европейската комисия поиска от Португалия да спазва задълженията си за 
административен контрол, предвидени от правилата на ЕС относно изискванията за 

държавата на знамето (Директива 2009/21/ЕО). Това включва проверка дали структурата, 
оборудването и оперативното управление на кораба са в съответствие с правилата за 

безопасност и дали морските лица са сертифицирани като компетентни. Посочената 
директива създава правна уредба, за да бъдат подобрени показателите на държавите 

членки като държави на знамето. Съгласно нея до юни 2012 г. трябваше да е внедрена 

система за управление на качеството, но до този момент Португалия е пропуснала да 
изпълни това. По-специално липсата на персонал и ресурси в администрацията може в 

дългосрочен план да окаже отрицателно въздействие върху безопасността, сигурността и 
екологичните характеристики на флота под знамето на Португалия. Това придобива още 

по-голямо значение с оглед на неотдавнашното увеличение на втория корабен регистър 
на Португалия на остров Мадейра. Затова Комисията реши да изпрати на Португалия 

мотивирано становище, с което на страната се предоставя срок от два месеца, за да спази 
Директивата. В противен случай Европейската комисия може да предяви иск пред Съда 

на ЕС. Държавата на знамето на кораба е държавата, по чиито закони е регистриран или 

лицензиран корабът. 
  

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 ПОЛША да прилага правилата за засилване 
на взаимната помощ и обмена на информация   

Европейската комисия поиска от Полша да транспонира изцяло Директива 

2014/107/ЕС на Съвета относно взаимопомощта в областта на данъчното облагане на 
доходите и имуществото. Посочената директива, която изменя Директива 2011/16/ЕС 

относно задължителния автоматичен обмен на информация между националните данъчни 
органи, има за цел да засили административното сътрудничество между държавите 

членки, така че да се борят по-успешно с укриването на данъци и данъчните измами. 
Държавите членки трябваше да транспонират тези правила до 1 януари 2016 г. Полша 

все още не е уведомила Комисията за всички мерки, необходими за пълното 
транспониране на Директивата в националното право. Ако не получи задоволителен 

отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу 

Полша. 
 

 

Източник: страницата на Европейската комисия  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32009L0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32014L0107
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени през месец септември 2016 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със 

заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, подадено от Естония  

COM(2016) 

622 
28/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за прилагането 

на Регламент (ЕС) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004  

COM(2016) 

619 
27/09/2016 

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския 

съюз и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република 

Афганистан, от друга страна 

JOIN(2016) 

45 
22/09/2016 

JOIN(2016) 43  

JOIN(2016) 

43 
21/09/2016 

JOIN(2016) 42  

JOIN(2016) 

42 
21/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 
Европейския съюз в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, 

създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 

общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга 

страна 

COM(2016) 

613 
21/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Насърчаване на 

справедлива, ефективна и конкурентоспособна европейска икономика, основана на 

авторското право, в цифровия единен пазар 

COM(2016) 

592 
19/09/2016 

JOIN(2016) 41  

JOIN(2016) 

41 
19/09/2016 

JOIN(2016) 40  

JOIN(2016) 

40 
19/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на 

действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси - {SWD(2016) 297 final}{SWD(2016) 298 final}  

COM(2016) 

597 
16/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинен 

преглед/междинно преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—

2020 г. - Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите - {SWD(2016) 299 final}  

COM(2016) 

603 
15/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

- Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на информационния обмен в 

борбата срещу тероризма и по-сигурни външни граници 

COM(2016) 

602 
14/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 
1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 

COM(2016) 
604 

14/09/2016 

Предложение за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 

COM(2016) 

606 
14/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства  

COM(2016) 

607 
14/09/2016 
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Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2016) 

593 
14/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 5G за Европа: план за 

действие - {SWD(2016) 306 final}  

COM(2016) 

588 
14/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Свързаност за 

изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на 

гигабитов интернет - {SWD(2016) 300 final}  

COM(2016) 

587 
14/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И ДО 

СЪВЕТА - По-добро регулиране: да постигаме по-добри резултати за един по-силен Съюз 

COM(2016) 

615 
14/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 

ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 

РЕГИОНИТЕ - Съюз на капиталовите пазари — ускоряване на реформата 

COM(2016) 

601 
14/09/2016 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

26/09/2016   C350 
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28/09/2016 L261 C355 C355A C356 

29/09/2016 L262 L263 C357 C358 

30/09/2016 L264 L265 L266 L267 C359 C359A C360 C361 C362 

01/10/2016 L268 C363 
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