БАМИ, месец февруари

брой 2/2021г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
02.02 → МОСВ подготви проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри. Тези промени се извършват по настояване на БАМИ и други бизнес-организации, с оглед премахване на
административни пречки и ускоряване на процедурите по нотификация при внос и трансграничен превоз на не опасни
отпадъци.
08.02 → БАМИ подкрепи позициите на EUROMETAUX и EUROFER по проведената от ЕК процедура на
обществено обсъждане на актуализираната Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). Техните
становища и предложения БАМИ изпрати на отговорните по климатичния преход държавни структури
(МОСВ и МИ) и всички български депутати в ЕП. Допълнителна информация от ТУК
11.02→ ЕК откри процедура за обществено обсъждане на представения от България План за
изпълнение на трансформацията на енергийния сектор и използване на ниско и без въглерод ресурси за
производство и бързи реформи на енергийните пазари. БАМИ изпрати становище с предложени мерки за
намаляване на цените на електрическага енергия и за включване в плана на компенсации за индиректните
разходи за СО2 в цените на ел.енергията, съгласно европейското законодателство. Пълният текст на
становището от ТУК
24.02 → Присъствено и чрез онлайн платформа се проведе редовно заседание на Контактните работни
групи от представители на работодатели и на синдикати по подготовката и водене на преговори за
сключване на нов БКТД „Металургия“. Браншовото договаряне е в заключителен етап, предстои
обсъждане на предложените от социалните партньори финансови параметри, както и приемане на
съвместни мерки и ангажименти за преодоляване на нагативното влияние от КОРОНА 19.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
10.03 → Редовното заседание на УС на БАМИ ще се проведе от 13.30 часа, присъствено в офиса на бул.
Ал.Стамболийски 205, зала 2-ри етаж и неприсъствено чрез онлайн платформа. Дневният ред предвижда
приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020 и решение за провеждане на годишно Общо
събрание за отчитане на дейността през изминалата година и план за работа през 2021 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
м.02. → Eurometauх предложи създаване на нови инвестиционни клъстера към Европейския Алианс
на суровините (ЕРМА) - по „Кръгова икономика и рециклиране” и „Намаляване въздействието върху
климата при добива и рафинацията на метали”, като старт на започващите дискусии за финансиране.
26.02. → ЕК публикува Известие за започване възможно удължаване на срока на действие на защитната
мярка, приложима за вноса на някои стоманени продукти. Искането е направено от Еврофер и страничленки и съдържа доказателства за това, че защитната мярка продължава да е необходима за
предотвратяване или за поправяне на последиците от сериозна вреда и че производителите от Съюза са в
процес на приспособяване. Искането съдържа информация относно отрицателни резултати по определени
ключови показатели за вредата и наличието на постоянен значителен натиск от внос от трети държави.
След контакти и разговори на БАМИ с МИ имаме уверение, че България ще подкрепи удължаването на
срока на действие, с което ще защити и българския стоманодобив.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

