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16 września
godzina 12:00-16:00
Skwer przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu

Europejskie Dni Dziedzictwa są jednym
z największych wydarzeń w Europie,
promujących dziedzictwo kultury. W
tym roku odbędzie się już 25 edycja tego
ciekawego przedsięwzięcia. Każda taka
inicjatywa ma na celu ukazanie piękna
regionu. Na samą kulturę składa się
wiele czynników, takie jak historia,
tradycja, sztuka, a także kuchnia.
Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w
tym roku objęły temat „Smaki
Dziedzictwa-Smaki Kołobrzegu.” 16
września, podczas całego eventu, zostaną
zaprezentowane pyszne dania kuchni
regionalnej. Proces ich przygotowania
odbędzie się pod czujnym okiem
Kołobrzeskiego Mistrza kuchni Adama
Dmyterko.
Po
pokazie,
będzie
możliwość skosztowania specjalnie
przygotowanych przysmaków przez
chętnych. Ponad to, będzie również
przygotowane stoisko, gdzie zostaną
udostępnione
bezpłatne
publikacje
komisji Europejskiej Smaki Europy.
Publikacja zawiera przepisy kulinarne.

Przeciwko torturom. . .
Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström ogłosiła, że
UE ustanowi międzynarodowy sojusz na rzecz zniesienia
handlu narzędziami tortur (Alliance for Torture-Free
Trade). Wspólna inicjatywa UE, Argentyny i Mongolii ma
położyć kres handlowi towarami wykorzystywanymi do
wykonywania kary śmierci i zadawania tortur. Jej oficjalna
inauguracja nastąpi 18 września podczas Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Sojusz powstanie dzięki staraniom krajów z całego świata na rzecz zwalczania handlu
towarami wykorzystywanymi do tortur i wykonywania kary śmierci. Mimo że prawo
międzynarodowe bezwzględnie zabrania stosowania tortur, na całym świecie nadal
handluje się narzędziami służącymi do zadawania bólu lub wykonywania egzekucji.
Należą do nich pałki z metalowymi kolcami, pasy i szczypce do poddawania ofiar
elektrowstrząsom, jak również substancje chemiczne wykorzystywane do egzekucji oraz
sprzęt służący do ich podawania.
Inicjatywa powstała w wyniku wspólnych starań UE, Argentyny i Mongolii. Działa już
poświęcona jej strona internetowa (www.torturefreetrade.org). Podczas oficjalnej
inauguracji, która odbędzie się 18 września w siedzibie głównej ONZ, wiele krajów
będzie miało okazję przyłączyć się do wspólnej deklaracji na rzecz zwalczania handlu
narzędziami tortur. Oczekuje się, że w dniu inauguracji do sojuszu przystąpi około 50
państw członkowskich ONZ – z Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy. Może on stać się
podstawą szerszej współpracy ONZ w tej dziedzinie.
Przystępując do sojuszu, kraje zgadzają się:
 przyjąć środki na rzecz kontroli i ograniczenia eksportu urządzeń stosowanych do
tortur i wykonywania kary śmierci;
 wyposażyć organy celne w odpowiednie narzędzia. W tym celu stworzona zostanie
specjalna platforma, za pomocą której będzie można monitorować przepływy
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handlowe, śledzić nowe produkty i wymieniać się informacjami;
 zapewnić pomoc techniczną przy wprowadzaniu i egzekwowaniu przepisów
zakazujących tego rodzaju handlu;
 dzielić się doświadczeniami w zakresie skutecznych systemów kontroli i
egzekwowania odnośnych przepisów.
UE mocno angażuje się w ochronę praw człowieka i walkę z torturami i zdecydowanie
zwalcza karę śmierci. Surowe unijne przepisy dotyczące handlu towarami
wykorzystywanymi do tortur lub wykonywania kary śmierci przyniosły już rezultaty. W
konsekwencji m.in. zaostrzenia unijnych przepisów obecnie znacznie trudniej jest zdobyć
substancje stosowane w śmiertelnych zastrzykach. Są one również droższe.
Unijne prawodawstwo ma jednak zastosowanie wyłącznie w Europie. Producenci i
przedsiębiorstwa, które handlują takimi towarami, próbują obejść unijne prawo. Dlatego
też im więcej krajów zobowiąże się, że wprowadzi zakaz wywozu tego typu towarów,
tym skuteczniejsze będą działania na rzecz wyeliminowania handlu tymi produktami.
Zawiązanie sojuszu umożliwi podjęcie konkretnych działań, dzięki którym można będzie
powstrzymać handel takimi towarami na całym świecie, przez co znacznie trudniej będzie
je zdobyć.
http://ec.europa.eu/poland/news/170907_torture_pl
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KOMISJA EUROPEJSKA WZYWA VOLKSWAGENA…

Pierwsze doniesienia na temat koncernu
Volkswagen o stosowaniu
przez
firmę
oprogramowania ograniczającego skuteczność
badań w celu obchodzenia norm emisji dla
niektórych zanieczyszczeń powietrza pojawiły się
we wrześniu 2015 roku.
Po reakcji, ze strony KE, a także po rozmowie z
Panią komisarz Věrą Jourovą w 2016r.
Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie
samochody, których dotyczył skandal, zostaną
naprawione do jesieni 2017 r.
W związku z otrzymywanymi informacjami przez
Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal
otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele
samochodów, których dotyczył skandal nie
zostało jeszcze naprawionych. Dlatego też,
UOKiK i Komisja Europejska przesłały wspólne
pismo do prezesa Volkswagena, wzywając ów
koncern do jak najszybszej naprawy wszystkich
samochodów
związanych
ze
skandalem
„dieselgate”. Naprawa ma polegać na
zainstalowaniu oprogramowania w autach z
silnikami wysokoprężnymi, które podczas testów
fałszowało odczyt poziomu emisji spalin
samochodu. Jest to część skoordynowanych
działań unijnych urzędów ochrony konsumentów,
które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen
przestrzega praw ochrony konsumentów w
następstwie skandalu emisyjnego oraz aktywnie
podejmuje
działania
w
stosunku
do
zainteresowanych konsumentów.

Organy ochrony konsumenta oczekują
odpowiedzi Volkswagena m.in. co do
następujących aspektów:
 przejrzystość i przekazywanie
informacji,
 przejrzystość i przekazywanie
informacji,
 co konsument musi zrobić, aby
jego samochód został
naprawiony; co może się stać lub
co się stanie, jeżeli konsument nie
odda samochodu do naprawy;
 co konsument musi zrobić, aby
jego samochód został
naprawiony; co może się stać lub
co się stanie, jeżeli konsument nie
odda samochodu do naprawy;
Urzędy ochrony konsumentów w UE
proszą Volkswagena o odpowiedź w
ciągu jednego miesiąc oraz o podjęcie
dialogu na szczeblu europejskim. Każde
państwo członkowskie będzie miało
swobodę zadecydowania o dalszych
działaniach, jeżeli Volkswagen nie
odpowie na wspólne stanowisko lub nie
uda się osiągnąć porozumienia. Urzędy
mogą podejmować działania zgodne z
krajową specyfiką, w tym w razie
potrzeby działania w zakresie
egzekwowania przepisów.
http://ec.europa.eu/poland/news/170907_dieselgate_pl
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Od 1 września 2017 r. nowe modele
samochodów będą musiały przechodzić
nowe i bardziej wiarygodne badania
emisji w rzeczywistych warunkach
jazdy (emisje zanieczyszczeń w
rzeczywistych warunkach jazdy – RDE)
oraz ulepszone badania laboratoryjne
(światowa zharmonizowana procedura
badania pojazdów lekkich – WLTP)
zanim będą mogły jeździć po
europejskich drogach. Nowe badania
emisji zapewnią bardziej wiarygodne
wyniki i przyczynią się do odbudowy
zaufania
do
efektywności
środowiskowej nowych samochodów.
Badania te stanowią jeden z ważnych
kroków w pracach Komisji na rzecz
czystego, zrównoważonego i
konkurencyjnego przemysłu
motoryzacyjnego:
- bardziej rzetelne i dokładne
badania emisji,
- pełny przegląd systemu homologacji
typu,
- normy jakości powietrza,
- mobilność niskoemisyjna,
Równolegle Komisja uważnie śledzi
wysiłki
państw
członkowskich
dotyczące wprowadzonych już do ruchu
samochodów emitujących
zanieczyszczenia.

. http://ec.europa.eu/poland/news/170831_spaliny_pl
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UE I UKRAINA CORAZ BLIŻEJ

1 września 2017 weszła w życie
umowa
stowarzyszeniowa
pomiędzy Unią Europejską a
Ukrainą. Jako partnerzy, będą
mieli
nowe
możliwości
współpracy zarówno gospodarczej
jak i politycznej, m.in. pełny
dostęp do unijnego rynku dla
ukraińskich towarów. Układ o
stowarzyszeniu
obejmuje
pogłębioną i kompleksową umowę
o wolnym handlu (DCFTA). Jest
głównym narzędziem służącym
zbliżeniu
Ukraina
i
Unię
Europejską. Umowa ma na celu
sprzyjać
zacieśnianiu więzów politycznych
i wzmacnianiu powiązań
gospodarczych oraz
poszanowaniu wspólnych
europejskich wartości. DCFTA
stwarza ramy dla modernizacji
relacji handlowych Ukrainy oraz
rozwoju gospodarczego poprzez
otwieranie
rynków
i harmonizację prawa, standardów
i
przepisów
z
unijnymi
i międzynarodowymi normami.
Unia Europejska niezachwianie
wspiera ukraińską niepodległość,
suwerenność i jedność
terytorialną, jak również ambitne
starania władz
Ukrainy,
aby
zreformować
krajowe
instytucje i gospodarkę.
http://ec.europa.eu/poland/news/170831_BGK_pl
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EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
Wyjeżdżasz za granicę do kraju UE? Nie
zapomnij o wyrobieniu darmowej karty
EKUZ. Karta stanowi dowód na to, że jej
posiadacz jest uprawniony do uzyskania
rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
które stają się niezbędne ze względów
medycznych, i które są udzielane
podczas pobytu czasowego w innym
państwie członkowskim UE/EFTA z
myślą o zapobieżeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do państwa
właściwego lub państwa zamieszkania
przed końcem planowanego pobytu w
celu
poddania
się
wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umożliwienie
posiadaczowi
karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie UE/EFTA w warunkach
bezpiecznych dla zdrowia. O tym, jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w państwie
pobytu.

www.ekuz.nfz.gov.pl
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