Bruksela, dnia 1 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie nr 51/2013

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w maju 2013 r.
(rolnictwo, rybołówstwo, ochrona konsumentów, transport, ochrona klimatu,
środowisko, sprawy gospodarcze i walutowe)
Bruksela, maj 2013
1. ROLNICTWO - Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 230 mln
euro z wydatków na Wspólną Politykę Rolną
2. OCHRONA KONSUMENTÓW - Inteligentniejsze przepisy na rzecz
bezpieczniejszej żywności
3. OCHRONA ŚRODOWISKA I KONSUMENTÓW - Zdrowie pszczół: 1
grudnia UE ograniczy stosowanie pestycydów
4. OCHRONA KONSUMENTÓW - Poprawa bezpieczeństwa konsumentów
dzięki ściślejszej współpracy w UE
5. RYBOŁÓWSTWO - Komisarz Damanaki z zadowoleniem przyjmuje
porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa
6. RYBOŁÓWSTWO - Uprawnienia do połowów na 2014 r.: dalsze stopniowe
eliminowanie przełowienia
7. RYBOŁÓWSTWO - Komisja zapowiada możliwość wprowadzenia środków
przeciw Wyspom Owczym w związku z połowami śledzia
8. OCHRONA ŚRODOWISKA - Polepsza się stan czystości wód w europejskich
kąpieliskach
9. OCHRONA ŚRODOWISKA - Inwestowanie w zieloną infrastrukturę
przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i ludzi
10. OCHRONA ŚRODOWISKA - Komisja przeznacza kwotę 31,5 mln euro na
wprowadzenie na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

1

11. OCHRONA KLIMATU - Handel uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych: w 2012 r. odnotowano dalsze zmniejszenie emisji, a jednocześnie
rosnącą nadwyżkę uprawnień
12. OCHRONA KLIMATU - Komisja rozpoczyna debatę publiczną w Europie
Południowo-Wschodniej
13. TRANSPORT DROGOWY - Komisja przyspiesza wprowadzenie usług
informacyjnych dla kierowców
14. TRANSPORT DROGOWY - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego: jak zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych
w miastach?
15. RYNEK WEWNĘTRZNY - Tańsze i dostępne dla wszystkich rachunki
bankowe dzięki nowej inicjatywie Komisji
16. POMOC PAŃSTWA - Komisja warunkowo zatwierdza pomoc dla Polskich
Linii Lotniczych LOT
17. POMOC EBI - EBI podwyższa finansowanie dla PKP Intercity na zakup
pociągów wysokiej prędkości
18. POMOC EBI - EBI wspiera budowę wysokowydajnej elektrociepłowni gazowej
w Stalowej Woli
19. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Prognoza z wiosny 2013 r.:
gospodarka UE powoli wychodzi z długotrwałej recesji
20. Pieniądz elektroniczny - Komisja wzywa Polskę do wdrożenia unijnych
przepisów

1. ROLNICTWO - Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot
230 mln euro z wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpiła w
dniu 2 maja br. do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z
funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro. Ponieważ jednak
niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki
finansowe podjętej decyzji wyniosą około 227 mln euro. Pieniądze te powrócą do
budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania
nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa
członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w
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ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad
prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.
 Główne korekty finansowe
Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 14 państw
członkowskich: Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier,
Malty, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze
korekty indywidualne dotyczą:


kwoty 83,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na
niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla
suszonych winogron;



kwoty 79,9 mln euro, którą obciążona została Polska ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów
operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych;



kwoty 24,0 mln euro (efekt finansowy1: 23,9 mln euro), którą obciążona
została Grecja ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na
miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych;



kwoty 10,3 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania ze względu na
niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt oraz w kontrolach na miejscu w
odniesieniu do premii zwierzęcych.

 Kontekst
Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach
wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji
płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak
na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich.
Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa
członkowskie w sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości.
Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt
wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli państwa członkowskiego nie
gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.
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Skutki finansowe są niższe ze względu na kwoty już odzyskane od państwa członkowskiego lub przez
nie zwrócone.
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Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków
znajdują się w informatorze „Managing the agriculture budget wisely” („Jak mądrze
zarządzać budżetem rolnym”), dostępnym pod adresem:
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.
Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne
państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonych tabelach
(załączniki I i II).
Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW Decyzja 41: Korekty w
podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)
Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota korekty

Wielkość skutku
finansowego
korekty2

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie
pułapów finansowych
Czechy

0,595

0,595

Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie
pułapów finansowych
Niemcy

0,027

0,027

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
brak
weryfikacji
100
proc.
działek
dla
działania
rolnośrodowiskowego
Inne korekty – korekta proponowana ze względu na błędy wykryte
podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2009 r.
Hiszpania

0,340

0,340

0,935

0,935

Premia zwierzęca – korekta proponowana ze względu na zbyt niski
wskaźnik kontroli na miejscu w odniesieniu do bydła i owiec oraz
ze względu na nieodpowiednie stosowanie sankcji
Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na
nieprawidłowości w systemie sankcji, brakującą jedną normę dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), częściowe
spełnienie dwóch wymogów podstawowych w zakresie zarządzania
(SMR)
Wielka Brytania

0,196

0,196

0,991

0,990

Premie zwierzęce - korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt jedynie za pomocą
kolczyków; brak reakcji, jeśli chodzi o zwiększenie liczby kontroli
na miejscu; częste zapowiadanie kontroli na miejscu z ponad 48godzinnym wyprzedzeniem
Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w odniesieniu do zakresu kontroli na miejscu oraz
możliwości kontroli i analizy ryzyka

10,348

10,348

1,930

0,001

Belgia
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Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt
oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.
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Inne korekty – korekta proponowana ze względu na opóźnienia w
płatnościach i przekroczenie pułapów finansowych
Grecja
Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na niezgodne
z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla
suszonych winogron
Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach na miejscu i opóźnienia w aktualizacji
bazy identyfikacji i rejestracji bydła
Premie zwierzęce – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w
odniesieniu do owiec
Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach na miejscu
Inne korekty – zwrot wynikający z wyroku w sprawie T-158/09

0,322

-0,277

83,613

83,613

9,403

8,900

23,956

23,883

6,175

6,175

0,821

0,821

Węgry
Inne korekty – korekta proponowana ze względu na przekroczenie
pułapu finansowego
Irlandia

0,001

0,000

Zasada wzajemnej zgodności – korekta proponowana ze względu na
brakujące dwie normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska (GAEC) oraz nieprawidłowe stosowanie sankcji
Litwa

1,899

1,899

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach na miejscu
Malta

3,449

3,449

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w ustanawianiu uprawnień do płatności

0,092

0,091

79,903

79,903

1,922

1,922

0,680

0,680

0,031

0,031

0,554

0,554

Polska
Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu
planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw
niskotowarowych
Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w systemie sankcji oraz brak weryfikacji 100 proc.
działek dla działania rolnośrodowiskowego
Inne korekty – korekta proponowana ze względu na nierozliczone
zwroty wykryte podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2010
r.
Portugalia
Refundacje wywozowe i wspólna organizacja rynku cukru – korekta
proponowana ze względu na niedociągnięcia w procesie wyboru
zgłoszeń wywozowych do kontroli bezpośredniej
Słowenia
Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych w odniesieniu do
środka z tytułu naturalnych utrudnień
Słowacja

5

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na
kontrole na miejscu przeprowadzane w niewłaściwym czasie oraz
brak kontroli krzyżowych na potrzeby weryfikacji stanu zwierząt
gospodarczych dla działania rolnośrodowiskowego
Rozwój obszarów wiejskich – brak weryfikacji minimalnych norm z
zakresu dobrostanu zwierząt
Inne korekty — korekta proponowana ze względu na błąd finansowy
w rachunkach EFRROW wykryty podczas rozliczenia finansowego
rachunków za 2010 r.

1,139

1,139

0,401

0,401

1,764

1,764

OGÓŁEM

229,844

226,738

Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW
Decyzja 41: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro)
Sektor

Kwota korekty

Wielkość skutku finansowego korekty3

Refundacje wywozowe

0,031

0,031

Owoce i warzywa

83,613

83,613

Premie zwierzęce

43,903

43,327

Pomoc obszarowa

0,092

0,091

Zasada wzajemnej zgodności

2,890

2,890

Rozwój obszarów wiejskich

95,812

93,884

Inne korekty

3,503

2,903

OGÓŁEM

229,844

226,739

2. OCHRONA KONSUMENTÓW - Inteligentniejsze przepisy na rzecz
bezpieczniejszej żywności
Komisja Europejska przyjęła 6 maja 2013 r. pakiet środków służących
skuteczniejszemu egzekwowaniu norm zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu
rolno-spożywczym. Bezpieczeństwo żywności ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania
zaufania konsumentów i nadania produkcji żywności zrównoważonego charakteru.

3

Skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt
oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.
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W pakiecie wspomnianych środków przyjęto nowocześniejsze i uproszczone podejście
do ochrony zdrowia, w większym stopniu oparte na ocenie ryzyka, a także zawarto w
nim efektywniejsze narzędzia kontroli służące zapewnieniu skutecznego stosowania
przepisów rządzących działaniem łańcucha żywnościowego.
Pakiet stanowi odpowiedź na wezwanie do sprawniejszego upraszczania przepisów i
wprowadzania inteligentniejszych regulacji, przyczyniając się w ten sposób do
zmniejszenia obciążeń administracyjnych ciążących na zainteresowanych podmiotach i
uproszczenia otoczenia regulacyjnego. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi
nowych przepisów na MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa, które nie będą podlegać
najkosztowniejszym i najbardziej uciążliwym obowiązkom określonym w tych
przepisach.
Obecny zbiór przepisów UE dotyczących łańcucha żywnościowego składa się z blisko
70 aktów prawnych. Proponowany pakiet reform zmniejszy tę liczbę do 5 aktów
prawnych, a także ograniczy biurokrację w procedurach dotyczących rolników,
hodowców i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze (producentów,
przetwórców i dystrybutorów), aby ułatwić im prowadzenie działalności.
Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i konsumentów, powiedział: „Przemysł rolnospożywczy to drugi największy sektor gospodarczy w UE, zatrudniający ponad 48
milionów osób i mający wartość około 750 miliardów euro rocznie. Europa ma
najwyższe w świecie normy bezpieczeństwa żywności. Niedawny skandal z końskim
mięsem pokazał jednak, że wciąż możliwe są ulepszenia, nawet jeśli nie powstało
zagrożenie dla zdrowia. Pakiet reform pojawia się w dogodnym momencie, ponieważ
pokazuje, że system jest w stanie reagować na wyzwania; uwzględniono w nim także
wnioski z niektórych wcześniejszych doświadczeń. Krótko mówiąc, celem pakietu jest
zapewnienie inteligentniejszych przepisów na rzecz bezpieczniejszej żywności.”.
Dzięki prostszym przepisom, opartym na danych naukowych i ocenie ryzyka,
przedsiębiorstwa odniosą korzyści w postaci zmniejszenia obciążeń administracyjnych,
efektywniejszych procedur oraz środków służących finansowaniu i umacnianiu
kontroli i zwalczania chorób zwierząt i szkodników roślin. Konsumenci skorzystają
dzięki bezpieczniejszym produktom oraz skuteczniejszemu i bardziej przejrzystemu
systemowi kontroli w całym łańcuchu.
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Główne elementy wniosku:


Kontrole urzędowe


Komisja uznała potrzebę wzmocnienia instrumentów, którymi właściwe organy
w

państwach

członkowskich

dysponują,

aby

sprawdzać

w

terenie

przestrzeganie przepisów UE (poprzez kontrole, inspekcje i badania).


Niedawne skandale związane z żywnością kolejny raz wykazały potrzebę
skuteczniejszych

działań

ze

strony

organów

odpowiedzialnych

za

egzekwowanie przepisów, tak by chronić zarówno konsumentów, jak i uczciwe
podmioty przed zagrożeniami (również w wymiarze gospodarczym), które
mogą powstać w wyniku naruszeń przepisów w całym łańcuchu.


W nowych przepisach przyjęto podejście w większym stopniu oparte na ocenie
ryzyka, co pozwala właściwym organom skoncentrować swoje zasoby na
istotniejszych kwestiach.



Obecny system opłat służących finansowaniu skutecznej realizacji kontroli w
ramach trwałego systemu w całym łańcuchu zostanie rozszerzony na inne
sektory łańcucha, obecnie nieobjęte opłatami.



Mikroprzedsiębiorstwa będą zwolnione z tych opłat, ale nie z kontroli, aby
nie szkodzić ich konkurencyjności.



Państwa członkowskie zostaną także poproszone o pełne włączenie kontroli
nadużyć finansowych do swych krajowych planów kontroli oraz o
dopilnowanie, by kary finansowe w takich przypadkach były ustalone na
faktycznie odstraszającym poziomie.



Zdrowie zwierząt


W pakiecie wprowadzony zostanie jeden akt prawny regulujący kwestie
zdrowia zwierząt w UE, w oparciu o zasadę, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.



Jego celem jest udoskonalenie norm i stworzenie wspólnego systemu służącego
lepszemu wykrywaniu i zwalczaniu chorób oraz opanowywaniu zagrożeń dla
zdrowia i bezpieczeństwa żywności i paszy w skoordynowany sposób.



Ten ulepszony system, w połączeniu z lepszymi przepisami dotyczącymi
identyfikacji i rejestracji, umożliwi osobom zabiegającym o ochronę naszego
łańcucha żywnościowego, takim jak rolnicy i weterynarze, szybkie reagowanie
na

wystąpienie

choroby

i

ograniczenie

jej

rozprzestrzeniania

oraz

minimalizację jej wpływu na inwentarz żywy i konsumentów.


W systemie tym wprowadza się ponadto klasyfikację i ustalanie ważności
chorób, które wymagają interwencji na poziomie UE. Z uwagi na swe cechy
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system umożliwia podejście w większym stopniu oparte na ocenie ryzyka oraz
odpowiednie wykorzystanie zasobów.


Zapewnia się wystarczającą elastyczność pozwalającą dostosować środki
dotyczące zdrowia zwierząt do różnej wielkości i różnych rodzajów zakładów
(np. małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rekreacyjnych itd.) oraz
do różnych warunków lokalnych, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów, trzymania zwierząt oraz do
produktów.



Na szerszą skalę, prawo musi być wystarczająco elastyczne i solidne, aby
zapewnić skuteczną reakcję całej UE w przypadku poważnych zmian klimatu,
dając nam tym samym środki umożliwiające radzenie sobie z pojawiającymi
się nowymi i nieznanymi zagrożeniami, tak abyśmy mogli szybko się
dostosowywać do nowych osiągnięć naukowych i norm międzynarodowych.



Zdrowie roślin


Wartość upraw w UE wynosi 205 miliardów euro rocznie. Bez ochrony, jaką
dają przepisy dotyczące zdrowia roślin, sektor ten ponosiłby poważne szkody
gospodarcze.



Europejskiemu rolnictwu, lasom i dziedzictwu naturalnemu zagrażają
szkodniki i choroby atakujące rośliny. Wprowadzanie nowych gatunków
szkodników nasiliło się w wyniku globalizacji handlu i zmiany klimatu.



Aby zapobiec zadomowieniu się w UE nowych szkodników oraz chronić
hodowców roślin i sektor leśnictwa, Komisja proponuje usprawnienie
istniejącego systemu ochrony zdrowia roślin.



Większy nacisk zostanie położony na obciążony wysokim ryzykiem przywóz z
państw trzecich oraz zwiększoną identyfikowalność materiału nasadzeniowego
na rynku wewnętrznym.



W przepisach wprowadza się również lepszy nadzór nad występowaniem
ognisk nowych gatunków szkodników i ich wczesne zwalczanie oraz
odszkodowania dla hodowców, którzy ucierpieli z powodu takich szkodników
kwarantannowych.



Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin (w tym nasiona)


60% wartości światowego eksportu nasion pochodzi z UE.



W pakiecie przewidziano bardziej uproszczone i elastyczne przepisy
dotyczące wprowadzania do obrotu nasion i innych materiałów
przeznaczonych do reprodukcji roślin, w celu zapewnienia wydajności,
przystosowalności i różnorodności europejskiej produkcji roślinnej i leśnej oraz
ułatwienia handlu jej produktami.
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Szeroki wybór materiałów i ulepszone wymagania w zakresie badań
przyczynią się do ochrony różnorodności biologicznej i do prowadzenia
hodowli ukierunkowanej na zrównoważone rolnictwo.



Stosowanie nasion w ogrodach prywatnych nie jest objęte przepisami UE,
zatem ich właściciele będą nadal mogli kupować dowolne materiały roślinne i
sprzedawać swe nasiona w małych ilościach. Co więcej, zostanie jasno
powiedziane, że każdy podmiot niezawodowy (np. właściciele ogrodów
prywatnych) może dokonywać wymiany nasion z innymi właścicielami
ogrodów

prywatnych,

nie

podlegając

przepisom

proponowanego

rozporządzenia.


Celem nowych przepisów jest zaoferowanie użytkownikom szerszego wyboru
poprzez objęcie nimi nowych ulepszonych i zbadanych odmian, materiałów
niespełniających definicji odmiany (materiałów niejednorodnych), odmian
tradycyjnych i materiałów przeznaczonych do reprodukcji roślin na rynku
niszowym.



Nowe przepisy, zgodnie z realizowanym przez Komisję programem lepszego
stanowienia prawa, uwzględniają jednak rodzaj materiałów, warunki produkcji
i wielkość przedsiębiorstwa, którego dotyczą. Tak więc stare odmiany
tradycyjne i materiały niejednorodne objęte są jedynie złagodzonymi
przepisami dotyczącymi rejestracji. Kategorie te zwolnione są z badań i innych
wymagań zawartych w przepisach.



Ponadto zmniejszono obciążenia administracyjne dla mikroprzedsiębiorstw,
które mogą wprowadzać do obrotu bez rejestracji każdy rodzaj materiałów jako
„materiały przeznaczone do reprodukcji roślin na rynku niszowym”.



Co więcej, mikroprzedsiębiorstwa są ogólnie zwolnione z opłat rejestracyjnych.

 Kolejne kroki
Pozostałe instytucje UE, w tym Parlament Europejski i Rada, rozważą przedstawiony
przez Komisję pakiet środków i przyjmą swe stanowisko w odpowiednim czasie. Na
obecnym etapie można założyć, że pakiet wejdzie w życie w 2016 r.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA I KONSUMENTÓW - Zdrowie pszczół: 1
grudnia UE ograniczy stosowanie pestycydów
Komisja przyjęła 24 maja 2013 r. przepisy ograniczające stosowanie trzech
pestycydów z rodziny neonikotynoidów. Wykazano bowiem, że te pestycydy
(klotianidyna, imidaklopryd i tiametoksam) są szkodliwe dla europejskich pszczół
miodnych. Ograniczenia wejdą w życie 1 grudnia 2013 r., a w przeciągu dwóch lat
Komisja przeanalizuje ich funkcjonowanie. Dotyczą one pestycydów, którymi
opryskuje się rośliny i zboża przyciągające pszczoły i owady zapylające.
„Zapoznawszy się z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności, w której stwierdza się zagrożenie dla pszczół miodnych, w ubiegłym
miesiącu zobowiązałem się, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić
odpowiednią ochronę tych owadów. Temu celowi służą przyjęte dziś przepisy, które
stanowią kolejny ważny krok na drodze do poprawy perspektyw naszych pszczół.
Owady te są istotne z dwóch względów: nie tylko wytwarzają miód, ale przede
wszystkim zapylają rośliny. Pszczołom zawdzięczamy ok. 80 proc zapylania – w
dodatku odbywa się to metodą naturalną i nic nas nie kosztuje”, powiedział Tonio
Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.
Środek przyjęty przez Komisję jest częścią jej kompleksowej strategii4, która ma
zapobiec zmniejszeniu populacji pszczół w Europie. Od czasu opublikowania w 2010
r. strategii Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych rozpoczęto lub już
zrealizowano kilka działań. Wśród nich należy wymienić: wyznaczenie laboratorium
referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół; zwiększenie współfinansowania UE dla
krajowych programów pszczelarskich i współfinansowanie badań nadzoru w 17
państwach członkowskich, które dobrowolnie postanowiły je przeprowadzić (w 2012 r.
przeznaczono na nie 3,3 mln EUR). Unia realizuje także programy badawcze, takie jak
BeeDoc i STEP, w ramach których analizowane są różne czynniki, które mogą
powodować zmniejszanie się europejskiej populacji pszczół.
 Kolejne kroki
Państwa członkowskie muszą do dnia 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić
obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych
przez UE. Mogą one dopuścić wykorzystywanie najpóźniej do dnia 30 listopada
4

Komunikat Komisji w sprawie zdrowia pszczół miodnych COM(2010) 714 final
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istniejących zapasów. Krajowe organy są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby
ograniczenia te były prawidłowo stosowane.
Gdy tylko Komisja uzyska nowe dane w tej sprawie, w przeciągu dwóch lat
przeanalizuje wprowadzone ograniczenia, dostosowując je do aktualnej wiedzy
naukowej i postępu technicznego.
 Kontekst
Na posiedzeniu komitetu odwoławczego w dniu 29 kwietnia 2013 r. państwa
członkowskie nie osiągnęły porozumienia (większości kwalifikowanej) w tej sprawie.
Komisja ogłosiła, że będzie prowadzić dalszą procedurę ograniczania zgodnie z
planem.
Ograniczone będzie stosowanie trzech neonikotynoidów (klotianidyny, imidakloprydu
i tiametoksamu), którymi zaprawia się nasiona, które stosuje się w glebie (w postaci
granulek) lub którymi opryskuje się rośliny i zboża (z wyjątkiem zbóż ozimych)
przyciągające pszczoły. Pozostałe dozwolone zastosowania są dostępne tylko dla
użytkowników

profesjonalnych.

Wyjątki

będą

ograniczone

do

możliwości

opryskiwania roślin przyciągających pszczoły przy uprawach szklarniowych, a na
polach tylko po okresie kwitnienia.
Pestycydy zostały uznane za jeden z kilku czynników, które mogą powodować spadek
liczby pszczół. Do pozostałych należą pasożyty i inne patogeny, niestosowanie lub
nieodpowiednie stosowanie leków weterynaryjnych, sposób prowadzenia pasiek oraz
czynniki środowiskowe, takie jak brak siedlisk i pożywienia oraz zmiana klimatu.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/neonicotinoids_en.htm
Strona internetowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/beehealth.htm?wtrl=01

4. OCHRONA KONSUMENTÓW - Poprawa bezpieczeństwa konsumentów
dzięki ściślejszej współpracy w UE

12

W 2012 r. państwa członkowskie podjęły i zgłosiły do unijnego systemu szybkiego
informowania (RAPEX) łącznie 2 278 środków dotyczących niebezpiecznych
produktów niespożywczych. Oznacza to – w porównaniu z danymi za 2011 r. – wzrost
liczby powiadomień o 26%, który można wiązać z poprawą egzekwowania prawa
przez organy w państwach UE.
RAPEX to unijny system szybkiego informowania między państwami członkowskimi i
Komisją na temat produktów niespożywczych. Jego zadaniem jest szybkie
rozpowszechnianie

informacji

o

potencjalnie

niebezpiecznych

produktach

konsumpcyjnych. Pozwala to na wcześniejszą identyfikację i wcześniejsze usunięcie z
rynków UE produktów, które mogą stwarzać ryzyko dla konsumentów, takich jak
odzież dziecięca, wyroby włókiennicze i urządzenia elektryczne niespełniające norm
bezpieczeństwa.
Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Dzięki
ściślejszej współpracy w UE konsumenci mogą liczyć na wyższy poziom
bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Europa stale zwiększa ochronę wszystkich
obywateli UE przed niebezpiecznymi produktami niespożywczymi. System RAPEX
stanowi kluczowy element działań UE na rzecz ochrony konsumentów. Wyniki działań
w zakresie egzekwowania prawa w 2012 r. świadczą o zwiększonej czujności, musimy
jednak zawsze dążyć do poprawy. Dlatego też na początku tego roku Komisja
przedstawiła nowe wnioski ustawodawcze dotyczące bezpieczeństwa produktów i
nadzoru rynku”.
 Jakie produkty stwarzają ryzyko?
W 2012 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia środków
naprawczych, były: ubrania, tkaniny i wyroby związane z modą (34%), a następnie
zabawki (19%). Wśród najczęściej zgłaszanych rodzajów ryzyka powodowanych
przez te produkty były ryzyko chemiczne, ryzyko uduszenia i ryzyko urazu.
Ryzyko urazu i uduszenia dotyczy często odzieży dziecięcej z tasiemkami i sznurkami,
np. strojów kąpielowych. Inne przykłady produktów zakazanych w UE w 2012 r.
obejmują produkt do rozjaśniania skóry, który zawierał 1,4-dihydroksybenzen (jego
stosowanie w kosmetykach i produktach higieny osobistej jest zabronione) i lalkę z
tworzywa sztucznego zawierającą 38,5% masy ftalanu bis (2-etyloheksylu),
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stwarzającą ryzyko chemiczne. Przed produkcją przedsiębiorstwa powinny uwzględnić
te znane zagrożenia.
 Skąd pochodzą?
Chiny nadal stanowią główne państwo pochodzenia produktów zgłaszanych za
pośrednictwem tego systemu ostrzegania. W ubiegłym roku 58% wszystkich zgłoszeń
produktów stanowiących poważne ryzyko dotyczyło produktów pochodzących z Chin.
Aby poprawić tę sytuację, UE współpracuje z Chinami w kwestii wymiany
informacji między władzami oraz komunikacji. UE i Chiny opublikują wkrótce serię
nagrań wideo skierowanych do chińskich producentów i europejskich importerów,
które zawierać będą informacje na temat bezpieczeństwa produktów.
 RAPEX w liczbach w 2012 r.
2 278 liczba zgłoszeń
30 liczba uczestniczących państw (UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
5 najczęściej zgłaszanych kategorii produktów w 2012 r.:
34%

ubrania, tkaniny i wyroby związane z modą;

19%

zabawki;

11%

urządzenia elektryczne i sprzęt;

8%

pojazdy motorowe;

4%

kosmetyki

Powiadomienia według państwa pochodzenia zgłaszanego produktu:
58% Chiny, w tym Hongkong;
17% państwa należące do UE-27 i EOG;
11% nieznane;
14% pozostałe.
 Dodatkowe informacje:
Link do strony internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

5. RYBOŁÓWSTWO - Komisarz Damanaki z zadowoleniem przyjmuje
porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa
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Maria Damanaki, europejska komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej,
z zadowoleniem przyjęła porozumienie w sprawie nowej, zreformowanej polityki
rybołówstwa w UE osiągnięte przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.
Porozumienie

stanowi

zwieńczenie

szerokiego

procesu

zapoczątkowanego

długotrwałymi konsultacjami, które z kolei doprowadziły do sformułowania ambitnego
pakietu wniosków w sprawie reform przedłożonego w 2011 r. przez Komisję
Europejską. Obecnie osiągnięte porozumienie pojawiło się w następstwie serii rozmów
między prezydencją irlandzką pod przewodnictwem ministra rolnictwa, żywności i
spraw morskich Simona Coveneya a Parlamentem Europejskim, w których Komisja
pełniła rolę moderatora. Ostatnie kwestie, które pozostały do rozwiązania, dotyczyły
czterech

najważniejszych

zagadnień:

celu

związanego

z

maksymalnym

podtrzymywalnym połowem, zakazu odrzutów, regionalizacji i zarządzania zdolnością
połowową floty.
Komisarz Damanaki powiedziała: „Jest to historyczny krok dla wszystkich
podmiotów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Radykalnie zmienimy
sposób prowadzenia w przyszłości połowów.


1. Torujemy drogę do stworzenia zrównoważonej przyszłości naszych rybaków
i naszych przedsiębiorstw.
Dokonamy tego dzięki odbudowaniu zasobów rybnych powyżej poziomu
gwarantującego zrównoważenie. Poprzez dostosowanie uprawnień do połowów
do opinii naukowych. Poprzez powstrzymanie odrzutów, poławianie i
wyrzucanie martwych ryb z powrotem do morza oraz zaprzestanie wszelkich
innych form marnotrawstwa.



2. Zastosujemy te same zasady przy połowach poza granicami Unii. Będziemy
w pełni respektować przepisy prawa międzynarodowego i przestrzegać naszych
zobowiązań.



3. Zrezygnujemy z podejmowania wszystkich decyzji w Brukseli. Nie
będziemy więcej stosować zarządzania w mikroskali. Opowiadamy się za
regionalizacją,

współpracą

z

regionalnymi

organami

władzy

i

zainteresowanymi stronami w celu znajdowania dostosowanych do potrzeb
rozwiązań każdej kwestii.


4. Wreszcie, zmienimy naszą politykę rynkową poprzez dostarczenie
konsumentom lepszych informacji, tak by nasi rybacy uzyskali za ryby należną
cenę.
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Reforma wspólnej polityki rybołówstwa jest silnym czynnikiem pobudzenia wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia w czasie, gdy Europa najbardziej tego potrzebuje.
Jestem bardzo wdzięczna pani Rodust i ministrowi Coveneyowi za ich zaangażowanie
i niestrudzone wysiłki na rzecz osiągnięcia tego porozumienia. Pragnę również
podziękować przedstawicielom Rady Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu
za ich otwarte i wyważone podejście w całym procesie negocjacyjnym.
Następnym etapem będzie, moim zdaniem, przyjęcie takiej samej aktywnej postawy na
rzecz wdrożenia reform, aby zapewnić, że przyniosą one sukces sektorowi, naszym
obywatelom i gospodarce europejskiej”.
 Kontekst
Nadrzędnym celem zreformowanej polityki rybołówstwa jest położenie kresu
przełowieniu i zapewnienie zrównoważonego charakteru rybołówstwa pod względem
środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Reforma ma na celu ustalenie
warunków pozwalających na zapewnienie lepszej przyszłości zasobom ryb i
rybołówstwu, a także środowisku morskiemu. Celem polityki jest przywrócenie
zasobom ryb poziomów gwarantujących zrównoważenie przez przyjęcie opartego na
wiedzy naukowej podejścia do ustalania wielkości dopuszczalnych połowów. Ponadto
polityka ma wspierać zrównoważony wzrost w sektorze, tworzyć możliwości
zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i w ostatecznym rozrachunku zapewnić
obywatelom UE zdrowe i zrównoważone zaopatrzenie w ryby.
Reforma przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” i stanowi kluczowy
element intensywnego działania na rzecz zapewnienia bardziej spójnych strategii
politycznych dotyczących mórz i obszarów przybrzeżnych w UE przez dążenie do
solidnych wyników gospodarczych sektora morskiego i większej spójności w
regionach przybrzeżnych.
Wspólna polityka rybołówstwa została zapoczątkowana w 1970 r. przez sześć państw
założycielskich Wspólnoty Europejskiej w celu zapewnienia wspólnego rynku ryb. Od
tego czasu była kilkakrotnie zmieniona, a ostatnią gruntowną reformę przeprowadzono
w 2002 r.

16

 Więcej informacji
Szczegółowe informacje na temat reformy:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_pl.htm

6. RYBOŁÓWSTWO - Uprawnienia do połowów na 2014 r.: dalsze stopniowe
eliminowanie przełowienia
Najnowsze dane na temat zasobów rybnych w wodach UE wskazują, że działania
Komisji Europejskiej na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia opłaciły się.
W przyjętym dokumencie konsultacyjnym Komisja Europejska przedstawia stan
europejskich zasobów rybnych i swoje propozycje dotyczące określenia uprawnień do
połowów na rok 2014. Obecnie przełowionych jest 39 proc. ocenionych stad ryb w
wodach UE obszaru północno-wschodniego Atlantyku w porównaniu z 47 proc. w
roku ubiegłym i 95 proc. w roku 2005. Polityka zaczyna również przynosić realne
korzyści sektorowi rybołówstwa, jak wynika z najnowszych danych dotyczących
zysków, wykazujących wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiele
pozostaje jednak do zrobienia.
Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Te
dane świadczą o tym, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem może przynosić
wyniki. Musimy jednak zwiększyć wysiłki w celu wyeliminowania przełowienia w
ustalonym przez nas terminie. W tym celu musimy przeprowadzić reformę wspólnej
polityki rybołówstwa do końca”.
Za pośrednictwem tego corocznie publikowanego dokumentu Komisja zwraca się do
państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów o przedstawienie opinii na
temat ustanowienia całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), kwot i nakładu
połowowego (dni przebywania na morzu) na następny rok. Dokument pokazuje, że
starania Komisji na rzecz stopniowego wyeliminowania przełowienia zaczynają
przynosić owoce. Obecnie w europejskich morzach znajduje się 25 stad ryb, które,
według dostępnych danych, nie są nadmiernie eksploatowane, podczas gdy w 2005 r.
istniały zaledwie dwa takie stada.
Dysponujemy

coraz

lepszą

bazą

naukową.

Nowe,

wprowadzone

przez

Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) metody oznaczają, że można było
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opracować zalecenia dotyczące 30 dodatkowych stad w porównaniu z rokiem
ubiegłym.
Średni zysk netto floty rybackiej UE wzrósł o około 40 proc. od 2011 r., z czego
wynika, że ograniczenie przełowienia wpływa pozytywnie na dochody rybaków, nawet
jeśli koszty paliwa oznaczają dodatkowe obciążenie dla floty.
Komisja chce, aby w przyszłym roku sektor dostosował się do opinii naukowych. W
odniesieniu do zasobów objętych długoterminowymi planami zarządzania całkowite
dopuszczalne połowy i poziomy nakładu połowowego należy ustalić z uwzględnieniem
obowiązujących planów (wymóg prawny). W przypadku innych zasobów rybnych,
które nie są objęte tymi planami, TAC należy ustalać na podstawie opinii naukowej w
celu wyeliminowania przełowienia do 2015 r. W przypadku braku takiej opinii należy
zastosować zasadę ostrożności.
 Kontekst
Stada w wodach UE na obszarze północno-wschodniego Atlantyku, które w 2012 r.
zostały ocenione jako nieprzełowione:
Gatunek
Błękitek
Dorsz

Obszar
północno-wschodni Atlantyk
Morze Celtyckie i kanał La Manche
wschodni Bałtyk
cieśniny Skagerrak i Kattegat oraz Morze Bałtyckie
zachodni kanał La Manche

Sola zwyczajna

południowo-zachodnia Irlandia
Morze Celtyckie

Plamiak

Śledź

Smuklice
Homarzec

Morze Północne, cieśniny Skagerrak i Kattegat
Rockall
wody na zachód od Szkocji
Morze Północne
wody na zachód od Szkocji
Morze Irlandzkie
Morze Celtyckie
zachodni Bałtyk
Zatoka Botnicka i Morze Botnickie
Morze Północne i wody na zachód od Szkocji
cieśniny Skagerrak i Kattegat
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Gładzica
Czarniak
Szprot
Koleń
Witlinek

Morze Północne
wody na zachód od Szkocji
Morze Północne
Morze Północne i wody na zachód od Szkocji
Morze Bałtyckie
wszystkie obszary
Morze Celtyckie

Stan zasobów, w przypadku których ocena naukowa jest możliwa, poprawił się w
ostatnich latach. W północno-wschodnim Atlantyku i w pobliskich morzach liczba
przełowionych stad spadła z 32 (na 34) w 2005 r. do 16 (na 41) w 2012 r., tj. z 94 proc.
do 39 proc. W Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, dostępne są wystarczające dane
dla 85 stad. Nadmiernie eksploatuje się 88 proc. tych zasobów (75 stad).
Więcej informacji znajduje się w pełnej wersji dokumentu konsultacyjnego:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

7. RYBOŁÓWSTWO - Komisja zapowiada możliwość wprowadzenia środków
przeciw Wyspom Owczym w związku z połowami śledzia
Komisja Europejska powiadomiła 17 maja 2013 r. organy Wysp Owczych
odpowiedzialne za rybołówstwo o zamiarze przyjęcia środków wspierających
zrównoważony charakter połowów śledzia dzielonych przez UE z Wyspami Owczymi.
Powiadomienie to jest wstępnym krokiem, którego celem jest umożliwienie Wyspom
Owczym przedstawienie swojego stanowiska przed rozpoczęciem procedury.
Wspomniane środki mogą obejmować ograniczenia w zakresie przywozu śledzia i
gatunków powiązanych odławianych przez podmioty z Wysp Owczych oraz
ograniczenia dostępu statków z Wysp Owczych do portów w UE z wyjątkiem dostępu
umotywowanego względami bezpieczeństwa.
Stado śledzia atlantycko-skandynawskiego jest odławiane przez Norwegię, Federację
Rosyjską, Islandię, Wyspy Owcze i Unię Europejską zgodnie z środkami zarządzania
stadem ustanowionymi wspólnie w drodze konsultacji między tymi państwami. Wyspy
Owcze wycofały się z konsultacji w sprawie zarządzania stadem dotyczących roku
2013 i oświadczyły, że zamierzają ustanowić odrębną kwotę na poziomie o 145 proc.
wyższym od kwoty przysługującej im za 2012 r. Miało to miejsce w sytuacji, w której
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wszystkie pozostałe strony zainteresowane połowami przystały na zmniejszenie
przysługujących im kwot o 26 proc. w celu ochrony stada.
Działanie to poważnie zagraża trwałości stada i znacznie ogranicza możliwość jego
odbudowy. Omawiane tu działanie Komisji ma na celu zapewnienie zrównoważonego
rozwoju i uniknięcie załamania się stada, co dla wielu rybaków i ich rodzin byłoby
równoznaczne z utratą dochodów. Działanie to opiera się na rozporządzeniu (UE) nr
1026/2012, w którym przewiduje się przyjęcie środków przeciwko państwom, które
nie wywiązują się z zobowiązań do współpracy z UE w zakresie zarządzania stadami
będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania i przyjmują środki zarządzania,
które zagrażają stadom ryb.
Wyspy Owcze są terytorium autonomicznym w ramach Królestwa Danii i nie należą
do Unii Europejskiej.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA - Polepsza się stan czystości wód w
europejskich kąpieliskach
Według dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE,
opracowanym przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, 94 proc. kąpielisk w
Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody. Jakość wody jest wysoka w
78 proc. kąpielisk, zaś w porównaniu do poprzedniego roku minimalne wymogi
spełnia o ponad 2 proc. więcej kąpielisk.
Na pierwsze miejsce pod względem czystości wód wybijają się Cypr i Luksemburg,
gdzie wszystkie kąpieliska mogą pochwalić się wodami najwyższej jakości. W ośmiu
innych państwach wykąpiemy się w wodzie o jakości przewyższającej średnią unijną.
Są to: Malta (97 proc.), Chorwacja (95 proc.), Grecja (93 proc.), Niemcy (88 proc.),
Portugalia (87 proc.), Włochy (85 proc.), Finlandia (83 proc.) i Hiszpania (83 proc.).
Wyniki te są lepsze niż w roku ubiegłym, co oznacza, że w dalszym ciągu mamy do
czynienia z pozytywną tendencją, obserwowaną od 1990 r. gdy rozpoczęto
kontrolowanie jakości wód w ramach dyrektywy dotyczącej jakości wody w
kąpieliskach.
Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy
wiadomość o stale poprawiającej się jakości wód w europejskich kąpieliskach.
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Jednakże mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wszystkie nasze wody były na tyle
czyste, by można się było w nich kąpać i używać ich w celach spożywczych oraz aby
nasze ekosystemy wodne były w dobrym stanie. Woda jest cennym zasobem, dlatego
też musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby w pełni ją chronić”.
Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska, dodała: „Od fiordów północy po subtropikalne plaże – w Europie jest
pełno miejsc, gdzie można znaleźć wytchnienie podczas letnich upałów. Dzisiejsze
sprawozdanie pokazuje nam, że jakość wód w kąpieliskach jest ogólnie bardzo dobra,
niemniej jednak wciąż istnieją miejsca borykające się z problemem zanieczyszczenia.
Zalecamy więc wszystkim, aby sprawdzali ocenę jakości wody w wybranym przez
siebie kąpielisku”.
Każdego roku Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) gromadzi dane na
temat wód w kąpieliskach przekazywane jej przez władze lokalne. Dotyczą one 22 tys.
miejsc we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Chorwacji i
Szwajcarii, jak również wyników pomiarów poziomu bakterii pochodzących ze
ścieków i z hodowli zwierząt. Ponad dwie trzecie kąpielisk to nadmorskie plaże,
pozostałe położone są nad rzekami i jeziorami.
Każde doroczne sprawozdanie powstaje w oparciu o dane pochodzące z poprzedniego
sezonu kąpielowego, tak więc sprawozdanie z bieżącego roku opracowano na
podstawie danych z lata 2012 r. Mimo ogólnej poprawy, autorzy tegorocznego
sprawozdania ujawniają, że woda w niemal 2 proc. kąpielisk nadmorskich, leżących
nad rzekami i jeziorami, jest niskiej jakości. Najwięcej kąpielisk, w których jakość wód
była poniżej norm, znajduje się w Belgii (12 proc.), w Holandii (7 proc.) i w Wielkiej
Brytanii (6 proc.). Niektóre z kąpielisk nadmorskich w tych krajach trzeba było
zamknąć w sezonie 2012. Niemniej jednak, jakość wód w kąpieliskach nadmorskich
jest wysoka, ponad 95 proc. unijnych kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakości,
zaś w przypadku 81 proc. jakość wód oceniono jako najwyższą. Jeżeli chodzi o jeziora
i rzeki, tutaj jakość wód 91 proc. kąpielisk oceniono powyżej minimalnego progu, zaś
w przypadku 72 proc. była ona najlepsza.
W niektórych miejscach poważny problem wciąż stanowią wycieki wody deszczowej,
występującej z kanalizacji burzowej po silnych opadach atmosferycznych. Jednakże
ograniczenie liczby takich wycieków oraz skuteczniejsze oczyszczanie wód wpłynęło
na poprawę jakości wody. Na początku lat 90. jedynie około 60 proc. kąpielisk mogło
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pochwalić się wodami najwyższej jakości, podczas gdy 70 proc. spełniało minimalne
normy.
 Kontekst
Wody w europejskich kąpieliskach muszą odpowiadać normom określonym w
dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach z 2006 r., która uzupełnia i
upraszcza poprzednie przepisy prawodawstwa europejskiego. Państwa członkowskie
UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do grudnia 2014 r. UE publikuje
doroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach na podstawie
sprawozdań przekazywanych jej przez państwa członkowskie do końca poprzedniego
roku. W tegorocznym sprawozdaniu znalazły się informacje przekazane przez
wszystkie 27 państw członkowskich, a także Chorwację i Szwajcarię, które
skontrolowały jakość wód w swoich kąpieliskach i zgłosiły wyniki tych kontroli. W
większości przypadków informacje przekazano zgodnie z nowymi przepisami.
Kontrolując jakość wód w kąpieliskach, odpowiednie laboratoria badają poziomy
obecności różnego rodzaju bakterii, w tym Enterococcus faecalis i Escherichia coli.
Obecność tych bakterii może oznaczać zanieczyszczenia pochodzące głównie z wód
ściekowych oraz wykorzystywanych w hodowli zwierząt. Klasyfikacja rozróżnia
kąpieliska, które spełniają obowiązujące normy, te, które spełniają surowsze wartości
zalecane i te, które nie spełniają obowiązujących norm.
Obywatele mogą znaleźć więcej informacji na temat jakości wody w ich ulubionych
kąpieliskach za pomocą strony internetowej poświęconej jakości wód, prowadzonej
przez agencję EEA. Strona umożliwia użytkownikom korzystanie z interaktywnych
map oraz pobieranie danych. Za pośrednictwem strony internetowej Eye on Earth
można również przesłać informacje na temat jakości wody miejscowego kąpieliska.
 Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Europejska Agencja Ochrony Środowiska – jakość wód w kąpieliskach:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/
Komisja Europejska – jakość wód w kąpieliskach:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA - Inwestowanie w zieloną infrastrukturę
przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i ludzi
Komisja Europejska przyjęła 6 maja 2013 r. nową strategię, aby zachęcić do
korzystania z zielonej infrastruktury oraz zapewnić, by coraz szersze uwzględnianie
procesów naturalnych stawało się systematycznie częścią planowania przestrzennego.
Zielona infrastruktura jest wypróbowanym instrumentem, który wykorzystuje przyrodę
w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. I tak na
przykład zamiast budowania infrastruktury przeciwpowodziowej zastosowanie zielonej
infrastruktury mogłoby pozwolić naturalnym siedliskom podmokłym na wchłonięcie
nadmiaru wody z ulewnych deszczów.
Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Budowanie zielonej
infrastruktury jest często dobrą inwestycją dla środowiska, gospodarki i rynku pracy.
Musimy zaproponować społeczeństwu rozwiązania, które współdziałają z przyrodą, a
nie działają na jej szkodę, tam gdzie służy to środowisku i gospodarce.”.
Zielona infrastruktura jest często tańsza i bardziej trwała niż rozwiązania alternatywne
proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową. Parki o znacznej różnorodności
biologicznej, tereny zielone i korytarze świeżego powietrza mogą przyczynić się do
złagodzenia skutków fali upałów letnich. Oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia
zielona infrastruktura niesie również wiele korzyści społecznych: tworzy nowe miejsca
pracy i sprawia, że miasta stają się bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.
Przyczynia się również do rozwoju dzikiej flory i fauny, nawet w kontekście miejskim.
Zainicjowana właśnie strategia będzie koncentrować się na:


wspieraniu zielonej infrastruktury w głównych obszarach polityki, takich jak
rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, polityka morska i rybołówstwo, polityka
regionalna i polityka spójności, łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do
niej,

transport,

energia,

zapobieganie

klęskom

żywiołowym

i

polityka

gospodarowania gruntami. Do końca 2013 r. Komisja opracuje wytyczne
wskazujące, w jaki sposób zielona infrastruktura może być włączona do realizacji
polityki w tych obszarach w latach 2014-2020.


rozwoju badań naukowych i poprawie jakości danych, wzmacnianiu podstaw
wiedzy i promowaniu innowacyjnych technologii wspierających zieloną
infrastrukturę.
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poprawie dostępu do finansowania dla projektów dotyczących zielonej
infrastruktury — do 2014 r. Komisja, wspólnie z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, utworzy unijny instrument finansowy w celu wspierania projektów
dotyczących zielonej infrastruktury



wspieranie projektów dotyczących zielonej infrastruktury na szczeblu UE —
do końca 2015 r. Komisja przeprowadzi badanie mające na celu ocenę możliwości
rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury.

 Kolejne kroki
Do końca 2017 r. Komisja dokona przeglądu postępów w dziedzinie rozwoju zielonej
infrastruktury i opublikuje sprawozdanie na temat wyciągniętych wniosków wraz z
zaleceniami dotyczącymi przyszłych działań.
 Kontekst
Krajobraz

europejski

ulega

codziennie

drastycznym

przemianom

wskutek

rozdrobnienia, zmian i intensyfikacji użytkowania gruntów wynikających z
nieprzerwanego rozwoju społecznego. Ekspansja miast oraz budowa dróg i
infrastruktury energetycznej doprowadziły do degradacji cennych ekosystemów i ich
podziału, co ma negatywne skutki dla ich siedlisk i mieszkających w nich gatunków
oraz ogranicza przestrzenną i funkcjonalną spójność krajobrazu. Zdegradowane
ekosystemy charakteryzują się mniejszym bogactwem gatunków i nie są w stanie
oferować tego samego zakresu usług, co zdrowe ekosystemy. Usługi te jednak mają
bezpośrednie znaczenie dla naszej gospodarki, a inwestowanie w zieloną infrastrukturę
ma w związku z tym sens z gospodarczego punktu widzenia.
Inwestycje w zieloną infrastrukturę charakteryzują się zazwyczaj wysoką stopą zwrotu.
Na przykład w projekcie odnowy terenów zalewowych wzdłuż rzeki Łaby w
Niemczech korzyści wynikające z przeniesienia grobli, inwestowania w dostosowaną
do zagrożeń zalewowych gospodarkę rolną i budowy przepławki dla ryb są
czterokrotnie

wyższe

niż

koszt

samej

operacji.

Rekreacja,

ochrona

przeciwpowodziowa oraz korzyści w zakresie emisji dwutlenku węgla, dla których nie
określono wartości pieniężnej, przyczyniłyby się w jeszcze większym stopniu do
zwiększenia wartości wyliczonych korzyści.
Elementy zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, takie jak zielone dachy, parki
i zielone drogi wpływają pozytywnie na zdrowie ludzi, pomagają rozwiązać problemy
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społeczne i zaoszczędzić energię, a także ułatwiają odpływ wody. Lepsze planowanie
infrastruktury przyczynia się do bardziej efektywnej polityki mobilności i polityki
budowlanej.
Komunikat w sprawie zielonej infrastruktury opiera się na unijnym planie działania na
rzecz zasobooszczędnej Europy (Resource Efficiency Roadmap) i unijnej strategii
ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (EU Biodiversity Strategy to
2020), w celu promowanie inwestowania w zieloną infrastrukturę w Europie i
korzystania z niej.
 Omówienie propozycji – streszczenie dla obywateli
Czego dotyczy propozycja?
Komisja Europejska opublikowała nowy dokument programowy, w którym
przedstawia sposób, w jaki UE może chronić i pielęgnować dziedzictwo naturalne
Europy.
Na czym polega problem?
 Ludzkość nie mogłaby przetrwać bez przyrody − żywność, czysta woda,
czyste powietrze i regulacja klimatu to tylko kilka przykładów.
 Społeczeństwo te podstawowe zasoby (tzw. usługi ekosystemu) zazwyczaj
postrzega jako darmowe dobra, dostępne bez ograniczeń i wykorzystuje
je zgodnie z tym założeniem. Jednak prawdziwa wartość zasobów
naturalnych nie jest w pełni doceniana.
 Konieczne jest znalezienie lepszych sposobów, aby chronić i pielęgnować
kapitał, jakim jest środowisko naturalne. Dzięki temu będziemy mogli
nadal z niego korzystać.
 „Zielona infrastruktura” to koncepcja oparta na procesach zachodzących w
przyrodzie. Przykładem są naturalne równiny zalewowe w nienaruszonym
stanie: podczas gdy wał ochronny tylko zapobiega powodziom, obszar
zalewowy może również filtrować wodę i utrzymywać odpowiedni poziom
wód gruntowych, a oprócz tego stwarzać możliwości do rekreacji, być
miejscem

składowania

dwutlenku

węgla,

pozyskiwania

drewna

i

występowania siedlisk dzikiej flory i fauny.
 UE proponuje, aby ta koncepcja była w bardziej systematyczny sposób
stosowana w całej Europie.
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Kto na tym skorzysta?
 Społeczeństwo europejskie − dzięki uwzględnieniu korzyści, jakie przyroda
oferuje ludziom, przy planowaniu przestrzennym zielona infrastruktura
umożliwia rozwiązywanie wielu problemów naszego społeczeństwa w sposób
racjonalny pod względem kosztów i oparty na naturalnym cyklu przyrody.
 Obywatele UE − zielone dachy, parki i inne tereny zielone na obszarach
miejskich korzystnie wpływają na zdrowie, mogą ułatwiać rozwiązywanie
problemów społecznych, oszczędzanie energii elektrycznej, odprowadzanie
wody itp.
 Różnorodność biologiczna − zielona infrastruktura ma zahamować proces
degradacji

i

fragmentacji

ekosystemów

w

Europie,

spowodowany

użytkowaniem gruntów niezgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 Gospodarka − zwłaszcza małe firmy, które są siłą napędową innowacji
ekologicznych i stwarzają możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Dlaczego właśnie UE musi podjąć działania?
 Korzyści płynące ze stosowania koncepcji zielonej infrastruktury znacznie się
zwiększą dzięki ogólnounijnej koordynacji krajowych, regionalnych i
lokalnych inicjatyw. Aby to umożliwić, firmy, władze i społeczeństwo
obywatelskie potrzebują ogólnych ram na poziomie UE.
 Wyraźne poparcie instytucji UE dla zielonej infrastruktury zachęci
projektantów, polityków i promotorów projektów do zwiększenia inwestycji w
rozbudowę zielonej infrastruktury.
 Dziedziny, w których zielona infrastruktura może przynieść najwięcej
korzyści, są obszarami, w których aktywnie działa UE. Są to: rozwój
regionalny, zmiany klimatu, reagowanie na klęski żywiołowe, rolnictwo i
leśnictwo, ekoinnowacje i środowisko.
Co się przez to zmieni? Komisja:
 będzie wspierać i ułatwiać dalszy rozwój zielonej infrastruktury w całej
UE
 będzie wspierać zastosowanie zielonej infrastruktury i sprawdzonych
rozwiązań, zachęcać do rozwoju innowacyjnych technologii i opracuje
wskazówki techniczne i platformy służące lepszej wymianie informacji
 będzie zwiększać zasoby dobrej jakości danych i wiedzy specjalistycznej
ułatwiające powstawanie zielonej infrastruktury
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 zbada możliwości stosowania innowacyjnych mechanizmów finansowania
inwestycji w zieloną infrastrukturę.
Kiedy propozycja może wejść w życie?
Natychmiast. Komisja będzie stopniowo wprowadzać środki podejmowane w
związku z tą propozycją, wykorzystując w tym celu dostępne zasoby.
 Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Link do komunikatu i streszczenie dla obywateli:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
Komunikat: Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:PL:PDF
 Inne informacje:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/

10. OCHRONA ŚRODOWISKA - Komisja przeznacza kwotę 31,5 mln euro na
wprowadzenie na rynek rozwiązań z zakresu ochrony środowiska
Komisja Europejska opublikowała 17 maja 2013 r. zaproszenie do składania wniosków
na łączną kwotę 31,5 mln euro dla najlepszych 45 projektów ekoinnowacyjnych.
Przedsiębiorstwa z całej Europy mają czas do dnia 5 września 2013 r. na złożenie
swoich wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań z zakresu
ochrony środowiska w następujących pięciu dziedzinach:


recykling materiałów



woda



ekologiczne produkty budowlane



przedsiębiorstwa ekologiczne



sektor żywności i napojów

Europejski komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Innowacja
ekologiczna oznacza nie tylko znalezienie niszy rynkowej przez przedsiębiorstwa
ekologiczne. Konkurencyjność Europy w nadchodzących dziesięcioleciach będzie
zależała od jej zdolności do przezwyciężania ograniczeń związanych z zasobami.
Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa są katalizatorami tych przemian dla całej

27

gospodarki. Zachęcam w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa do ubiegania
się o finansowanie oraz wsparcie Europy w jej przywódczej roli w takich sektorach jak
gospodarka wodą i odpadami.”.
 45 projektów objętych zaproszeniem
Zaproszenie do składania wniosków jest w pierwszym rzędzie ukierunkowane na
prywatne przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, które opracowały innowacyjne i
ekologiczne produkty, procesy lub usługi, ale mają trudności z wprowadzeniem ich na
rynek. W bieżącym roku w ramach przetargu Komisja sfinansuje do 50 proc. kosztów
projektu oraz powinna wesprzeć około 45 nowych projektów.
 185 obecnie realizowanych projektów
W ramach zeszłorocznego zaproszenia do składania wniosków uruchomionych
zostanie blisko 50 projektów, a ponad 185 projektów jest już w trakcie realizacji.
Projekty dotyczą na przykład: optymalizacji technologii ponownego wykorzystania
cegły rozbiórkowej w przemyśle budowlanym; produkcji obuwia skórzanego wolnego
od szkodliwych chemikaliów; stosowania CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł
Omega-3; nowych technik produkcji dywanów.
 Kontekst
Inicjatywa Ekoinnowacje jest finansowana w ramach programu ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacji (CIP), a przeznaczony na nią budżet wynosi ok. 220 mln
euro na lata 2008-2013. Program ten wspiera produkty sprawdzone pod względem
technologicznym, które przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów
naturalnych Europy. Inicjatywa Ekoinnowacje stanowi pro-ekologiczny element
programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, jak również przyczynia
się do realizacji planu działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP). Program jest
zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności
(EACI).
W 2013 r. zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 5 września.
Europejski Dzień Informacji na temat Ekoinnowacji, dostarczający szczegółowych
informacji na temat priorytetów i wskazówek, w jaki sposób można ubiegać się o
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finansowanie, odbędzie się w dniu 27 maja w budynku Charlemagne, w Brukseli
(Belgia).
 Linki:
Inicjatywa „Ekoinnowacje w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i
innowacji: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/
Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczące ekoinnowacji:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/callproposal/index_en.htm
Przykłady projektów:


optymalizacja technologii ponownego wykorzystania cegły rozbiórkowej:
REBRICK –http://www.gamlemursten.dk/uk



produkcja obuwia skórzanego wolnego od szkodliwych chemikaliów;
TiLeather project -http://www.tileather.eu/default.aspx



stosowanie CO2 w wykorzystywaniu naturalnych źródeł Omega-3; Phobior
project - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/



nowa technika produkcji dywanów: EuroC2C Carpetchain Project http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_EcoInnovation_Project.html

11. OCHRONA KLIMATU - Handel uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych: w 2012 r. odnotowano dalsze zmniejszenie emisji, a
jednocześnie rosnącą nadwyżkę uprawnień
Z informacji odnotowanych w rejestrze unijnym wynika, że emisje gazów
cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami
do emisji (EU ETS) obniżyły się w ubiegłym roku o 2 proc.
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Dobrą
wiadomością jest to, że poziom emisji zmniejszył się ponownie w 2012 r. Złą
wiadomością jest to, że nierównowaga podaży i popytu jeszcze bardziej się pogłębiła,
co

w

dużej

mierze

jest

wynikiem

rekordowo

dużego

wykorzystania

międzynarodowych jednostek emisji. Na początku etapu 3 odnotowujemy nadwyżkę w
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wysokości prawie dwóch miliardów uprawnień. Fakty te świadczą o potrzebie
szybkiego działania ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady na rzecz opóźnienia
sprzedaży części uprawnień do emisji.”
 Dane dotyczące emisji z 2012 r.
EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach
członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od 2012 r. również emisje przewoźników
lotniczych obsługujących loty między portami lotniczymi w tych krajach i loty do
obszarów ściśle z nimi powiązanych. Odnotowano dalsze obniżenie zweryfikowanych
emisji gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych5, które sięgnęły w ubiegłym
roku 1 867 mln ton równoważnika CO2, co oznacza spadek o około 2 proc. w stosunku
do 2011 r. Zweryfikowane emisje zgłoszone przez linie lotnicze wynoszą niemal 84
mln ton.
 Instalacje w wysokim stopniu przestrzegają przepisów
Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS
przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło
uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2012 r. przed upływem terminu w
dniu 30 kwietnia 2013 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa,
emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS.
 Pierwszy rok, w którym operatorzy statków powietrznych ponoszą
odpowiedzialność za emisje
Jak dotąd skuteczne działania w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z
tym systemem podjęli operatorzy statków powietrznych odpowiedzialni za ponad
98 proc. emisji objętych systemem EU ETS w 2012 r. Zgodnie z przepisami decyzji o
tymczasowym odstępstwie6 operatorzy statków powietrznych mogą ograniczyć w 2012
r. swoją odpowiedzialność za emisje do lotów w obrębie Europy. Jeśli operatorzy ci
zdecydują się skorzystać z tej możliwości, do 27 maja mają dodatkową możliwość
zwrotu bezpłatnych uprawnień za loty pozaeuropejskie.

5

Instalacje z Cypru i Liechtensteinu do tej pory nie przekazały informacji dotyczących
zweryfikowanych emisji za 2011 r.
6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:113:0001:0004:PL:PDF
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Wszystkie przypadki naruszenia przepisów będą rozpatrywane zgodnie z ustalonymi
procedurami przez właściwe organy danego państwa członkowskiego.
 Nadwyżka uprawnień podwoiła się w 2012 r.
Pod koniec 2011 r. nadwyżka uprawnień wynosiła około 950 mln. W wyniku łącznego
wystąpienia szeregu czynników, tj. korzystania z kredytów międzynarodowych,
uprawnień fazy 2 sprzedawanych na aukcji i niewykorzystanych uprawnień z rezerwy
dla nowych instalacji, sprzedaży uprawnień etapu 3 w celu pozyskania środków na
program NER300 oraz wczesnej sprzedaży przydziałów etapu 3 na aukcji, pod koniec
2012 r. odnotowano kumulację nadwyżki w wysokości prawie 2 mld uprawnień.
 Kontekst
W ramach systemu EU ETS instalacje są zobowiązane do przekazywania co roku
danych dotyczących ich zweryfikowanych emisji do rejestrów państw członkowskich.
Dane za rok 2012 stały się publicznie dostępne za pośrednictwem dziennika transakcji
Unii (EUTL) w dniu 2 kwietnia. Od 15 maja w EUTL udostępniono również dane
dotyczące poziomu spełniania wymogów, wraz z informacjami na temat wypełnianie
przez instalacje spoczywającego na nich obowiązku umorzenia liczby uprawnień
równej ubiegłorocznym zweryfikowanym emisjom.
Drugi okres rozliczeniowy w ramach systemu EU ETS rozpoczął się dnia 1 stycznia
2008 r. i trwał pięć lat, do dnia 31 grudnia 2012 r. Okres ten pokrywał się z okresem, w
którym państwa uprzemysłowione musiały zrealizować cele w zakresie ograniczenia
emisji wyznaczone w protokole z Kioto. System EU ETS został w znacznej mierze
zreformowany przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego, który trwa od
dnia 1 stycznia 2013 r. i który zakończy się w roku 2020. Przepisy zmieniające
dyrektywę w sprawie handlu uprawnieniami do emisji zostały przyjęte jako część
pakietu klimatyczno-energetycznego UE w dniu 23 kwietnia 2009 r. (IP/09/628), w
ramach którego ustanowiono zmienione przepisy systemu EU ETS na okres 2012-2020
i lata późniejsze.
 Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Strona internetowa CITL: http://ec.europa.eu/environment/ets/
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Rejestry dostępne na stronie DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu w ramach portalu
EUROPA: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm
ETS po zmianach oraz najczęściej zadawane pytania:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/faq_en.htm
Lotnictwo i decyzja o tymczasowym odstępstwie:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
Podsumowanie uprawnień i zweryfikowanych emisji
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/compliancetable1_en.pdf
 Załącznik I
Znaczny wzrost wykorzystania międzynarodowych kredytów
Od 2008 r. przepisy dotyczące systemu EU ETS umożliwiają instalacjom umarzanie
międzynarodowych jednostek redukcji emisji powstałych na skutek stosowania
elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto w celu kompensacji części emisji tych
instalacji.
W 2012 r. w celu zapewnienia zgodności z wymogami w ramach EU ETS
wykorzystano najwyższą jak dotąd liczbę międzynarodowych jednostek emisji – ponad
500 mln. Odpowiada to 26 proc. całkowitej kwoty umorzonych jednostek w 2012 r. i
obejmuje rekordową liczbę jednostek redukcji emisji (ERU).
W sumie umorzone od 2008 r. jednostki CER (jednostki poświadczonej redukcji
emisji)7 i ERU stanowiły około 75 proc. z około 1,4 mld jednostek emisji przyznanych
na okres rozliczeniowy 2008-2012.
Jednostki CER stanowiły 6,9 proc. wszystkich jednostek umorzonych od 2008 r.
Łącznie system EU ETS odpowiadał za wykorzystanie 670 mln jednostek CER, z
czego 63 proc. pochodziło z projektów w Chinach, a 16 proc. z Indii.
ERU stanowiły 3,9 proc. wszystkich umorzonych jednostek w latach 2008–2012. Od
2008 r. w systemie EU ETS wykorzystano 378 mln jednostek ERU. W związku z
przyszłymi ograniczeniami [285] mln jednostek ERU zamieniono na emisje za 2012
r., co odpowiada ponad 14 proc. sumy umorzonych jednostek w 2012 r.
7

Projekty na rzecz ograniczenia emisji podejmowane w ramach ustanowionego w protokole z Kioto
mechanizmu czystego rozwoju przyczyniają się do powstawania kredytów znanych pod nazwą
jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER).
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Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie
2 - emisje za lata 2008-2012 dotyczące instalacji
Jednostki CER i ERU
Uprawnienia przyznane za darmo lub uprawnienia
zakupione na aukcji
Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie
2 - emisje za rok 2012 dotyczące operatorów
statków powietrznych
Jednostki CER i ERU
Uprawnienia
przyznane
za
darmo
lub uprawnienia zakupione na aukcji8

9 708
milionów
1 047
milionów
8 661
milionów

100 %
10,8%
89,2%

83 miliony
11 milionów

100%
13,1%

72 miliony

86,9%

12. OCHRONA KLIMATU - Komisja rozpoczyna debatę publiczną w Europie
Południowo-Wschodniej
Europejska komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard otworzyła
14 maja 2013 r. serię wydarzeń publicznych, aby zaangażować Europejczyków w
debatę na temat zmian klimatu oraz zachęcić do podjęcia indywidualnych działań
mogących je ograniczyć.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy komisarz Hedegaard weźmie udział w
spotkaniach z obywatelami, przedstawicielami przedsiębiorstw i władz w pięciu
krajach Europy Południowo-Wschodniej. Uczestnicy tych rozmów wspólnie
zastanowią się, w jaki sposób można przyśpieszyć działania ograniczające zmiany
klimatu.
Kraje objęte tą inicjatywą to Portugalia i Włochy w południowej części Europy oraz
Polska, Bułgaria i Litwa w jej wschodniej części. Wszystkie te państwa charakteryzuje
rosnąca troska opinii publicznej o klimat i zachodzące w nim zmiany, natomiast
możliwości ograniczenia szkodliwych emisji dzięki indywidualnym działaniom
mieszkańców są tam większe niż w innych krajach europejskich. Wyniki badań
Eurobarometru pokazują9, że Polska, Bułgaria, Litwa i Włochy mają olbrzymi
potencjał zintensyfikowania działań obywateli w zakresie zmian klimatu.
8
9

W tym 2,5 mln uprawnień do emisji lotniczych wystawionych na aukcję przez Niemcy w 2012 r.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_372_en.pdf
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„Z pewnością każdy, dokonując odpowiednich wyborów, może przyczynić się do
walki ze zmianami klimatu. Chcę poznać opinie mieszkańców i porozmawiać z nimi o
tym, co każdy z nas może zrobić, aby ograniczyć zmiany klimatu. Mamy przykłady
takich

działań,

które

łatwo

wprowadzić

w

życie:

kupowanie

produktów

wyprodukowanych lokalnie, jeżdżenie rowerem do pracy lub unikanie niepotrzebnego
marnowania energii. Ale co powstrzymuje nas przed ich wykonywaniem, chociaż to
takie oczywiste? Podczas naszych rozmów chętnie dowiem się, co o tym wszystkim
sądzą Europejczycy”, powiedziała komisarz Hedeegard.
Zapowiedziane spotkania odbędą się w ramach prowadzonej przez Komisję
ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci
odpowiada. Wiodącym tematem kampanii jest olbrzymi, niewykorzystany potencjał
ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez zmiany w zachowaniu mieszkańców. Na
podstawie wyników przeprowadzonych przez Komisję badań stwierdzono, że UE
mogłaby ograniczyć emisję CO2 o 8-9 proc. do 2020 r. – czyli o tyle ile wyniosła
połowa wielkości rocznych emisji w Polsce w 2010 r. Byłoby to możliwe, gdyby tylko
wszyscy Europejczycy przeszli na zdrową dietę i zmienili swoje przyzwyczajenia,
jeżeli chodzi o transport publiczny i ogrzewanie.
 Media społecznościowe i osobiste rozmowy
Rozmowy będą miały formę zastosowaną wcześniej w popularnej debacie „Wizje
świata, jaki lubisz”, która otworzyła kampanię w Londynie i w Madrycie. W
konferencjach uczestniczyli w Londynie sekretarz stanu Wielkiej Brytanii Edward
Davey oraz laureat nagrody Akademii Filmowej Colin Firth, a w Madrycie hiszpański
minister rolnictwa, żywności i środowiska Arias Cañete oraz wyróżniony nagrodą
aktor Sergio Peris Mencheta, a także setki obywateli i przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego, świata uniwersyteckiego oraz biznesu. Celem tych spotkań było
nakreślenie

pozytywnej,

wspólnej

wizji

ekologicznego,

inteligentnego

i

konkurencyjnego społeczeństwa niskoemisyjnego.
Pięć wydarzeń zorganizowanych na terenie różnych krajów będzie poświęconych
wielu zagadnieniom; wszystkie będą obejmować debaty z obywatelami, politykami i
przedstawicielami

prywatnego

sektora.

Nie

zabraknie

również

elementów

rozrywkowych – zorganizowane zostaną wycieczki rowerowe, wystawy fotografii
pokazujących udane przykłady przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, będzie
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można obejrzeć pokaz mody ekologicznej oraz występy artystyczne. Wielu z ponad
160 partnerów kampanii wesprze bezpośrednio organizację tych wydarzeń.
Przed każdym z nich uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swojego punktu
widzenia i osobistej rozmowy z komisarz na czatach internetowych oraz za
pośrednictwem takich serwisów społecznościowych jak Twitter i Facebook.
 Kalendarz wydarzeń:


17 maja, Warszawa – Wizje świata, jaki lubisz: Przechodzenie na gospodarkę
niskoemisyjną w Polsce



22 maja, Wilno – Wizje świata, jaki lubisz: Ograniczyć odpady. Zredukować
emisje. Zmniejszyć koszty.



28 maja, Sofia – Wizje świata, jaki lubisz: Budowanie społeczeństwa
niskoemisyjnego w Bułgarii



6 czerwca, Lizbona – Wizje świata, jaki lubisz: W kierunku przyszłości
przyjaznej dla klimatu.



7 czerwca, Mediolan – Wizje świata, jaki lubisz: Co zrobić, aby żyć bardziej
ekologicznie?

Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń oraz pełny program będą wkrótce dostępne
na stronie: http://world-you-like.europa.eu/pl/wydarzenia/
 Kontekst kampanii:
Od inauguracji w październiku 2012 r. kampanii Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci
odpowiada śledzi ją ponad 22 tys. użytkowników mediów społecznościowych.
Przyłączyło się do niej ponad 160 oficjalnych partnerów, w tym władze publiczne,
organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i przedsiębiorstwa. Celem
kampanii jest zaprezentowanie istniejących oszczędnych rozwiązań, które zbliżą nas
do osiągnięcia unijnego celu zakładającego zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów
cieplarnianych o 80-95 proc., a także zachęcanie do opracowywania nowych
rozwiązań.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kampanii oraz w mediach
społecznościowych: http://world-you-like.europa.eu/pl/
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13. TRANSPORT DROGOWY - Komisja przyspiesza wprowadzenie usług
informacyjnych dla kierowców
Komisja Europejska przyjęła 15 maja 2013 r. dwa rozporządzenia mające na celu
promowanie wprowadzenia „inteligentnych usług informacyjnych”, takich jak
ostrzeżenia w czasie rzeczywistym o niebezpiecznych warunkach na drodze czy
informowanie kierowców o bezpiecznych miejscach parkingowych dla samochodów
ciężarowych. Usługi tego rodzaju można zapewnić w różny sposób, w szczególności
przez wykorzystanie drogowych tablic świetlnych, radia oraz aplikacji do telefonów
komórkowych.
Komisja pragnie, by przedmiotowe usługi informacyjne były interoperacyjne i
kompatybilne w całej Europie a także dostępne dla możliwie jak największej liczby
kierowców w ramach transeuropejskiej sieci drogowej.
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas
powiedział: „Inteligentne systemy są już częścią życia codziennego większości
obywateli Unii. Przekazywanie w odpowiednim czasie dokładnych informacji może
pomóc nam zwiększyć bezpieczeństwo drogowe oraz efektywność transportu”.
 Kontekst
Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszyła się o 9 proc. w
2012 r., co oznacza, że państwa członkowskie są znów na dobrej drodze do osiągnięcia
celu zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków między 2010 r. a
2020 r. Nadal jednak na europejskich drogach ginie każdego dnia 75 osób.
Do najczęstszych przyczyn wypadków należą złe warunki pogodowe oraz śliskie drogi
(15 proc. wypadków śmiertelnych we Francji i około 20 proc. w Finlandii). Kolejne 15
proc. wypadków śmiertelnych we Francji spowodowane jest przez niezabezpieczone
miejsca wypadków. Według szacunków w UE z powodu niebezpiecznego parkowania
każdego roku giną 44 osoby, a 1 430 odnosi obrażenia.
Szacuje się, że inteligentne usługi informacyjne umożliwiłyby zmniejszenie liczby
ofiar śmiertelnych na drogach nawet o 7 proc., a także zmniejszenie liczby i
dotkliwości wypadków. Takie usługi pozwoliłyby także na zmniejszenie opóźnień
spowodowanych wypadkami drogowymi, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz
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zredukowanie kosztów naprawy infrastruktury. Ponadto pozwoliłyby na skrócenie o 30
proc. czasu, jaki kierowcy samochodów ciężarowych przeznaczają na szukanie miejsc
parkingowych.
Nowe

rozporządzenia

nie

wprowadzają

obowiązku

uruchomienia

usług

informacyjnych. Jeżeli jednak państwa członkowskie, operatorzy i dostawcy usług
zdecydują się na opracowanie i wprowadzenie takich usług, będą musieli przestrzegać
wymogów tych rozporządzeń.
 1. Informacje drogowe o potencjalnych zagrożeniach
Pierwsze z przedstawionych przez Komisję rozporządzeń umożliwi przekazywanie
wszystkim kierowcom informacji w odpowiednim czasie bez dodatkowych kosztów.
Będą oni z wyprzedzeniem ostrzegani o zagrożeniach, takich jak niezabezpieczone
miejsca wypadków czy niebezpieczne warunki drogowe. W celu zapobieżenia
wprowadzaniu usług niekompatybilnych rozporządzenie to określa podstawowe
warunki, jakie proponowane ogółowi kierowców usługi informacyjne muszą spełniać,
w tym ich najistotniejsze funkcje. Wśród przekazywanych informacji znajdą się rodzaj
i miejsce zdarzenia a także, w miarę potrzeby, wskazówki dla kierowców.
Celem Komisji jest wprowadzenie usług informacji o ruchu dotyczących
bezpieczeństwa drogowego, obejmujących całą transeuropejską sieć drogową, również
ponad granicami. W celu uwzględnienia sytuacji w różnych państwach oraz
zoptymalizowania inwestycji państwa członkowskie powinny określić, na których
drogach należałoby wprowadzić te usługi informacyjne w pierwszej kolejności.
 2. Sygnalizowanie bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów
ciężarowych i innych pojazdów użytkowych
Drugie rozporządzenie usprawni informowanie kierowców samochodów ciężarowych
o

bezpiecznych

miejscach

parkingowych.

Ma

ono

na

celu

zapobieganie

niebezpiecznemu parkowaniu samochodów ciężarowych na pasie awaryjnym oraz
pomoc kierowcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu prowadzenia
pojazdu. Gwarantuje ono również ponadgraniczną interoperacyjność oraz ciągłość
usług informacyjnych w ramach całej transeuropejskiej sieci drogowej.
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Rozporządzenie określa podział odpowiedzialności między zainteresowanymi
podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu ustanowienia zharmonizowanych i
ujednoliconych

przepisów

dotyczących

gromadzenia,

udostępniania

i

rozpowszechniania informacji.
Informacje będą przekazywane za pomocą smartfonów lub drogowych tablic
świetlnych i będą zawierać opis parkingów, ich poziomu bezpieczeństwa oraz
udogodnień. Państwa członkowskie wybiorą „priorytetowe strefy parkowania
samochodów ciężarowych”: jeżeli na danym parkingu będzie brakować miejsc, będzie
podawana informacja o niewykorzystanych miejscach parkingowych w tej samej
strefie.
 Kolejne kroki
Rozporządzenia zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach
procedury aktów delegowanych. Komisja liczy, że będzie mogła je opublikować do
końca czerwca.
Kierowcy mogą spodziewać się wprowadzenia przedmiotowych usług w dowolnym
momencie po opublikowaniu nowych rozporządzeń.
 Dodatkowe informacje
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm

14. TRANSPORT DROGOWY - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego: jak zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków z udziałem
pieszych w miastach?
Organizowany w UE Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — 6 maja
— wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ONZ, którego tematem przewodnim jest bezpieczeństwo pieszych na drogach. Siim
Kallas, komisarz odpowiedzialny za transport i wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej otworzył 6 maja br. konferencję dotyczącą Europejskiego Dnia
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie w Brukseli odbyły się pokazy
przeznaczone dla szerokiej publiczności poświęcone bezpieczeństwu w ruchu
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drogowym i impreza zachęcająca do przechadzek pod hasłem „long short walk” (długi
krótki spacer).
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Na tle innych
krajów na świecie UE osiąga doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
Jednak każda ofiara śmiertelna to o jedną ofiarę za dużo. W miejskim ruchu drogowym
najbardziej zagrożeni są piesi i rowerzyści, i zagrożenia te będą rosnąć w związku z
coraz większym ruchem na drogach naszych rozrastających się miast. Dlatego
aktywnie włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego
i Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ”.
Co roku na drogach europejskich ginie łącznie 30 tys. osób (w 2012 r. było 28 tys.
ofiar), z czego średnio 21 proc. to piesi, 7 proc. – rowerzyści i 18 proc. – kierowcy
motocykli i motorowerów. 70 proc. śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem
pieszych zdarza się na obszarach miejskich. Obawy wzbudza fakt, że w ciągu ostatnich
10 lat liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych nie zmniejszyła się w takim samym
stopniu jak ogólna liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Piesi i rowerzyści
stanowią niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych miejskich wypadków drogowych.
Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście jest
brak wydzielonych pasów ruchu, wysoka prędkość pojazdów i niebezpieczne
zachowania użytkowników dróg. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo drogowe
ponoszą wszyscy: piesi i rowerzyści, a także kierowcy samochodów muszą dbać o
bezpieczeństwo, zachowując się w sposób odpowiedzialny i odnosząc się do siebie z
szacunkiem.
Komisja przygotowuje aktualnie szereg środków związanych z bezpieczeństwem
użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i bezpieczeństwem ruchu
drogowego w miastach. Do środków tych należą:


Propozycje nowych unijnych przepisów dotyczących kształtu kabin ciężarówek
(m.in. większe pole widzenia kierowcy, lepsza aerodynamika pojazdu i
zaokrąglona, bezpieczniejsza strefa przedniej części kabiny), co każdego roku
przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie
narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści(zob. IP/13/328).



Przygotowywany pakiet dotyczący mobilności w mieście, obejmujący przepisy
w zakresie planowania bezpiecznego i zrównoważonego transportu miejskiego
(http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm).
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Inicjatywa CIVITAS, w ramach której miasta testują innowacyjne środki na
rzecz

zwiększenia

mobilności

w

miastach

zgodnej

z

zasadami

zrównoważonego rozwoju, uwzględniające poprawę bezpieczeństwa najmniej
chronionych użytkowników dróg (www.civitas.eu).


Działania na rzecz szerszego zastosowania nowoczesnych technologii
systemów bezpieczeństwa w samochodach, np. systemy wykrywania pieszych i
hamowania awaryjnego

(http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_and_vulnerable_road
_users_en.htm).


Nowa inicjatywa w zakresie zapobiegania poważnym obrażeniom odniesionym
w wypadkach drogowych

(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_pl.htm.


Działania zwiększające poziom świadomości, np. za pośrednictwem
Europejskiej

karty

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

(http://www.erscharter.eu/pl/node).
Więcej informacji o bezpieczeństwie pieszych można znaleźć w broszurze
informacyjnej na temat bezpieczeństwa drogowego (z 2011 r.), która zawiera
szczegółowe dane statystyczne na ten temat: http://bookshop.europa.eu/pl/road-safety2012-pbMIAB12001/

Odsetek ofiar śmiertelnych wśród pieszych w wypadkach drogowych na
obszarach miejskich (2011 r.)
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(brak danych dla Malty i Litwy)

15. RYNEK WEWNĘTRZNY - Tańsze i dostępne dla wszystkich rachunki
bankowe dzięki nowej inicjatywie Komisji
W dzisiejszych czasach żaden Europejczyk nie może w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym bez rachunku bankowego. Stał się on nieodłącznym elementem naszej
codzienności, umożliwiając dokonywanie i otrzymywanie płatności, robienie zakupów
w internecie oraz opłacanie faktur za gaz, prąd czy telefon.
Podczas gdy unijne przepisy dotyczące jednolitego rynku gwarantują bankom
możliwość prowadzenia działalności w całej UE i oferowania swoich usług ponad
granicami krajowymi, obywatele cieszą się nieporównywalnie mniejszym stopniem
swobody – otwarcie konta w innym państwie członkowskim jest często niemożliwe, a
zmiana banku wiąże się z uciążliwymi formalnościami. Ponadto konsumenci często
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przepłacają za usługi świadczone przez ich bank i mają problemy ze zrozumieniem
struktury i charakteru pobieranych opłat.
W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła 8 maja 2013 r. wniosek dotyczący
dyrektywy w sprawie przejrzystości i porównywalności opłat związanych z
prowadzeniem rachunku płatniczego, w sprawie zmiany rachunku płatniczego
oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „W dzisiejszym
świecie brak dostępu do podstawowego rachunku bankowego sprawia, że nasze
codzienne życie staje się droższe i bardziej skomplikowane. Zaproponowana
dyrektywa zapewni wreszcie wszystkim obywatelom dostęp do podstawowego
rachunku bankowego i umożliwi im pełne uczestniczenie w życiu społecznym oraz
czerpanie korzyści z jednolitego rynku. Ułatwienie porównywania opłat i zmiany
banku powinno również sprawić, że banki będą oferować lepsze warunki i niższe
opłaty. Dyrektywa przyniesie korzyści także branży finansowej, stanowiąc dodatkową
zachętę do oferowania produktów w skali transgranicznej i zdobywania nowych
rynków”.
Tonio Borg, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, dodał: „Proponowane
przepisy zapewniają konsumentom w całej UE dostęp do usług związanych z
rachunkiem bankowym, możliwość porównywania ich warunków oraz – jeżeli nie
będą z nich zadowoleni – łatwiejszą zmianę banku. Chcemy, by konsumenci byli lepiej
informowani o opłatach zarówno przed otwarciem, jak i po otwarciu rachunku, a także
by w razie potrzeby mogli łatwo i szybko zmienić bank. Przepisy te będą również
sprzyjały konkurencji w branży detalicznych usług finansowych, otwierając szanse
przed bankami oferującymi klientom lepsze warunki i niższe ceny”.
Przepisy zaproponowane przez Komisję koncentrują się na trzech obszarach:


porównywalność opłat za prowadzenie rachunku płatniczego: ułatwienie
konsumentom porównywania opłat pobieranych przez banki i innych
dostawców usług płatniczych w UE;



zmiana rachunku płatniczego: ustanowienie prostej i szybkiej procedury dla
konsumentów pragnących zmienić podmiot, który ma prowadzić ich rachunek
płatniczy;



dostęp do rachunku płatniczego: stworzenie konsumentom unijnym
możliwości otwarcia rachunku płatniczego w państwie członkowskim innym
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niż to, w którym mieszkają. Ponadto przepisy te umożliwią każdemu
obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji finansowej, otwarcie rachunku
umożliwiającego dokonywanie podstawowych operacji, jak np. otrzymywanie
wynagrodzenia, emerytury lub świadczeń socjalnych bądź opłacanie
rachunków za media.
Dzięki zwiększeniu przejrzystości i porównywalności opłat oraz uproszczeniu
procedury zmiany banku konsumenci mogą spodziewać się lepszych ofert i niższych
kosztów prowadzenia rachunków bankowych. Jednocześnie branża usług finansowych
skorzysta na zwiększonej mobilności klientów i obniżeniu barier dla wejścia na rynek,
w tym na rynki zagraniczne.
 Kontekst:
Dostęp do rachunku bankowego stał się dziś nieodzownym warunkiem pełnego
uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, gdyż płatności gotówkowe są coraz
rzadziej stosowane. Mimo to w Unii Europejskiej – według przeprowadzonych
ostatnio badań – około 58 mln konsumentów w wieku powyżej 15 lat nie posiada
rachunku płatniczego.
Badania pokazują również, że konsumenci nadal mają problemy z porównywaniem
ofert różnych dostawców usług płatniczych i pobieranych przez nich opłat. Nawet jeśli
takie porównanie jest możliwe, procedura zmiany rachunku jest złożona i może
prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek. Ponadto ciągle zdarzają się sytuacje,
kiedy konsumenci w UE nie mogą otworzyć rachunku poza krajem zamieszkania.
W przeszłości czyniono wprawdzie starania o zaradzenie tym problemom, w tym przez
zachęcanie branży finansowej do samoregulacji oraz w drodze przyjęcia przez Komisję
w lipcu 2011 r. zalecenia w sprawie dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
Osiągnięto jednak tylko nieznaczną poprawę, w związku z czym konieczne są bardziej
kompleksowe i wiążące prawnie środki dotyczące rachunków płatniczych, tak by
zapewnić skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku z korzyścią dla wszystkich
obywateli. Środki te zapisano w postaci dyrektywy, dlatego też nie są one nadmiernie
szczegółowe i nakazowe, tak by uwzględnić odmienne uwarunkowania w
poszczególnych państwach członkowskich.
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 Środki przewidziane w projekcie dyrektywy dotyczą trzech obszarów:
1. Przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku płatniczego
Proponowana dyrektywa stanowi, że każdy dostawca usług płatniczych musi
udostępnić konsumentom następujące dokumenty:


wykaz najbardziej powszechnych usług oraz opłat pobieranych za każdą z nich;



zestawienie opłat pobranych w ciągu poprzednich 12 miesięcy za usługi
świadczone w ramach danego rachunku płatniczego;



na żądanie klienta – słowniczek pojęć stosowanych w kontekście prowadzenie
rachunku.

Dokumenty te muszą być sporządzone przy użyciu standardowych formatów i
ujednoliconej terminologii, tak by ułatwić porównywanie różnych ofert.
Dyrektywa zawiera również wymóg, by w każdym państwie członkowskim istniała
przynajmniej jedna niezależna strona internetowa zestawiająca informacje o opłatach
pobieranych przez różnych dostawców usług płatniczych. Umożliwi to konsumentom
łatwe porównywanie cen i warunków dostępnych na rynku rachunków płatniczych.
2. Zmiana rachunku płatniczego
Proponowana dyrektywa ułatwi również czynności związane ze zmianą konta. Gdy
klient wystąpi o przeniesienie na inny rachunek wszystkich lub niektórych stałych
zleceń płatniczych (poleceń przelewu lub zapłaty) ustanowionych dla jego rachunku,
dostawca usług płatniczych musi zająć się wszystkimi czynnościami, które są związane
z takim przeniesieniem. Klienci mogą również zażądać przelewu reszty środków
pozostałych na dotychczasowym rachunku i jego zamknięcia.
Dostawca usług płatniczych musi zakończyć całą procedurę w ciągu 15 dni (lub 30 dni,
jeżeli w zmianę rachunku zaangażowane są podmioty z różnych krajów UE) i usługa ta
musi być świadczona bezpłatnie.
Dostawcy usług płatniczych będą też zobowiązani do udostępnienia klientom
stosownych informacji o prawach przysługujących im w związku ze zmianą banku i o
właściwej procedurze.
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3. Dostęp do rachunku płatniczego
Proponowana dyrektywa umożliwi europejskim konsumentom otwarcie rachunku
płatniczego u dowolnego dostawcy usług płatniczych w UE, nawet jeśli nie mieszkają
w kraju, w którym działa ten dostawca.
Ponadto

konsumenci

będą

uprawnieni

do

otwarcia

rachunku

płatniczego

umożliwiającego podstawowe operacje niezależnie od ich miejsca zamieszkania w UE
lub osobistej sytuacji finansowej. Państwa członkowskie muszą dopilnować, by na ich
terytorium co najmniej jeden dostawca usług płatniczych oferował tego rodzaju
rachunki płatnicze, oraz powinny informować obywateli o możliwości korzystania z
takich rachunków. Dostawca usług płatniczych nie będzie mógł odmówić otwarcia
takiego rachunku ze względu na sytuację finansową potencjalnego klienta.
W dyrektywie wymieniono podstawowe usługi, które muszą być dostępne w ramach
takiego rachunku, w tym możliwość wypłaty gotówki i dokonywania przelewów
bankowych oraz kartę debetową. W przypadku tych podstawowych rachunków
płatniczych nie będzie dopuszczalne saldo debetowe (overdraft) ani inne możliwości
zaciągnięcia kredytu.
 Więcej informacji
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

16. POMOC PAŃSTWA - Komisja warunkowo zatwierdza pomoc dla Polskich
Linii Lotniczych LOT
Komisja Europejska stwierdziła 15 maja 2013 r., że pożyczka na ratowanie Polskich
Linii Lotniczych LOT w wysokości 400 milionów złotych (100 milionów euro),
udzielona przez polski rząd, była zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Komisja uznała w szczególności, że pomocy udzielono na określony czas i w
ograniczonym zakresie. Komisja warunkowo zatwierdziła tę pomoc, do czasu zajęcia
stanowiska odnośnie planu restrukturyzacyjnego, który Polska ma przedłożyć do dnia
20 czerwca 2013 r. (czyli w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia pomocy).
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Polska udzieliła krótkoterminowej pożyczki PLL LOT, by umożliwić spółce
regulowanie zobowiązań oraz działalność operacyjną do czasu wdrożenia planu
restrukturyzacyjnego.
Komisja uznała, że pomoc ta jest zgodna z jej wytycznymi w zakresie ratowania i
restrukturyzacji firm w trudnej sytuacji. Uznano, że pomoc faktycznie ograniczona
była do kwoty niezbędnej na podtrzymanie działalności spółki przez najbliższe 6
miesięcy. Ponadto polskie władze zobowiązały się przedłożyć plan restrukturyzacyjny
mający na celu przywrócenie PLL LOT rentowności.
 Kontekst
LOT jest polskim przewoźnikiem narodowym. Zatrudnia około 2 200 osób i posiada
flotę 47 samolotów. W ostatnich latach firma przeżywała trudności finansowe. Od
2008 roku notuje straty i, wraz z wyczerpywaniem się dotychczasowych źródeł
finansowania (np. sprzedaż mienia), zmagała się z coraz większymi problemami z
płynnością finansową. W listopadzie 2012 roku Komisja uznała, że sprzedaż
podmiotów zależnych LOT-u spółkom Skarbu Państwa nie stanowiła pomocy państwa.

17. POMOC EBI - EBI podwyższa finansowanie dla PKP Intercity na zakup
pociągów wysokiej prędkości
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podwyższa finansowanie dla PKP Intercity z
224 mln EUR do 342 mln EUR na zakup 20 nowoczesnych pociągów wysokiej
prędkości oraz na budowę centrum serwisowego w Warszawie. Zwiększając
wysokość kredytu, Bank chce zapewnić płynną realizację przedsięwzięcia poprzez
wykonanie planu finansowego projektu.
Szybkie połączenia pasażerskie będą dostępne od grudnia 2014 roku na trasie
pomiędzy Gdynią, Warszawą i Krakowem/Katowicami. Ten odcinek jest częścią
transeuropejskiej sieci

transportowej

(TEN-T) łączącej Gdańsk, Warszawę,

Brno/Bratysławę i Wiedeń. Szybka kolej przewidziana jest następnie na trasie do
Gliwic przez Katowice, do Wrocławia przez Opole i do Rzeszowa przez Tarnów.
EBI zachęca do korzystania z transportu kolejowego. Dlatego 20 nowych pociągów
ma zapewnić pasażerom oszczędność czasu oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i
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komfortu. Będą mogły osiągnąć prędkość do 250 kilometrów na godzinę, a jeden
skład ma pomieścić około 400 pasażerów. Budowane już zaplecze techniczne
znajduje się na terenie przeznaczonym na inwestycje kolejowe w pobliżu
warszawskiego Grochowa.
Nowoczesne pociągi współfinansowane przez EBI są skonstruowane zgodnie ze
standardami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, emisji hałasu oraz
dostępu dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zastąpią ponadto przestarzały
sprzęt, mający średnio powyżej 20 lat.
Zwiększone wsparcie dla PKP Intercity jest uzupełnieniem innego kredytu EBI,
dzięki któremu modernizowana jest linia E65 z Warszawy do Gdyni, na której będą
jeździć nowe pociągi.


Uwagi:

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela
kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich
UE. Głównym zadaniem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju
oraz spójności ekonomicznej i społecznej w krajach członkowskich UE poprzez
finansowanie solidnych inwestycji

18. POMOC EBI - EBI wspiera budowę wysokowydajnej elektrociepłowni
gazowej w Stalowej Woli
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udziela kredytu w wysokości 566 mln PLN
Elektrociepłowni Stalowa Wola na budowę bloku gazowo-parowego o mocy
elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240 MWth. Blok gazowo-parowy pracujący w
wysokosprawnej kogeneracji zostanie postawiony na terenie istniejącej już elektrowni
w Stalowej Woli, a oddanie go do eksploatacji planowane jest na drugą połowę 2015
r.
Jednym

z

priorytetów

EBI

jest

wspieranie

zrównoważonego

rozwoju,

konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego. Zgodnie z tym, nowa instalacja
charakteryzuje się szczególnie wysoką sprawnością, którą zawdzięcza zastosowaniu
zaawansowanej technologii gazowo-parowej przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła
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użytkowego. Nowoczesna instalacja wyprodukuje więc nie tylko energię elektryczną,
lecz także ciepło dla pobliskich miast oraz zakładów przemysłowych.
EBI dba o środowisko naturalne - wysokosprawna instalacja będzie miała mniej
szkodliwy wpływ na środowisko niż na przykład elektrownie węglowe. Projekt
wspierany przez EBI przyczyni się do zmniejszenia zużycia węgla w elektrowni
Stalowa Wola nawet o 100 000 ton rocznie.
Inwestycja przyczyni się ponadto do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej w Polsce oraz zwiększy konkurencję na polskim rynku energii. Dzięki
zastosowaniu gazu, nowa instalacja będzie miała również pozytywny wpływ na
dywersyfikację paliwa w polskim sektorze energetycznym.

19. SPRAWY GOSPODARCZE I WALUTOWE - Prognoza z wiosny 2013 r.:
gospodarka UE powoli wychodzi z długotrwałej recesji
Po recesji, która miała miejsce w 2012 r., przewiduje się, że w pierwszej połowie 2013
r. nastąpi stabilizacja gospodarki UE. Według prognoz w drugiej połowie roku PKB
ma stopniowo rosnąć do osiągnięcia wartości dodatnich, a następnie w 2014 r. jego
wzrost nabierze tempa. Ponieważ popyt krajowy jest nadal ograniczony szeregiem
przeszkód, które są normalnym następstwem głębokiego kryzysu finansowego, popyt
zewnętrzny ma być głównym motorem wzrostu w tym roku. Oczekuje się, że
utrudnienia spożycia prywatnego i inwestycji będą się stopniowo zmniejszać, co
pozwoli w przyszłym roku na niewielkie ożywienie gospodarcze dzięki popytowi
wewnętrznemu. Prognoza ta jest oparta na założeniu, że dalsze wdrażanie polityk
pozwoli zapobiec ponownemu nasileniu kryzysu zadłużeniowego.
Obecnie przewiduje się, że w bieżącym roku roczny wzrost PKB wyniesie -0,1 proc. w
UE i -0,4 proc. w strefie euro. Według prognoz w 2014 r. działalność gospodarcza
wzrośnie o 1,4 proc. w UE i o 1,2 proc. w strefie euro.
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i
walutowych oraz euro, stwierdził: „Wobec długotrwałej recesji musimy zrobić
wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem kryzysu bezrobocia w Europie.
Strategia polityczna UE jest skoncentrowana na zrównoważonym wzroście
gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Konsolidacja fiskalna jest nadal
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przeprowadzana, ale w coraz wolniejszym tempie. Jednocześnie konieczne jest
zintensyfikowanie reform strukturalnych, aby stymulować wzrost w Europie.”
 Stopniowe zmniejszanie się przeszkód dla popytu krajowego
Obecnie inwestycje i konsumpcja krajowe są nadal utrudnione w wyniku korekty
bilansowej i ograniczeń w zakresie podaży kredytów w niektórych państwach, niskich
oczekiwań dotyczących przyszłych zysków i dochodów, a także wysokiego poziomu
niepewności co do perspektyw gospodarczych. Mimo że sytuacja na rynkach
finansowych uległa znacznej poprawie i ogólnie w całej UE stopy procentowe spadły,
nie przełożyło się to jeszcze na kondycję realnej gospodarki. Dotychczas pojawiły się
tylko nieśmiałe oznaki zmniejszenia rozdrobnienia gospodarczego w poszczególnych
państwach członkowskich, a przedsiębiorstwa w słabszych gospodarkach nadal muszą
sobie radzić z rygorystycznymi warunkami kredytowymi.
Postępuje korekta zaburzeń równowagi zewnętrznej i wewnętrznej, a w przypadku
szeregu podatnych na zagrożenia państw członkowskich oczekuje się w bieżącym roku
nadwyżki na rachunku obrotów bieżących ze względu na poprawę rentowności sektora
eksportu. Jednakże nawet pomimo postępującego delewarowania zadłużenia, w okresie
objętym prognozą prawdopodobnie pozostanie ono utrudnieniem dla wzrostu
gospodarczego. Ponadto oczekuje się, że słaba sytuacja na rynku pracy będzie miała
negatywny wpływ na spożycie prywatne. Przewiduje się zatem, że w okresie objętym
prognozą wzrost popytu krajowego utrzyma się na niskim poziomie.
Oczekuje się, że ożywienie aktywności gospodarczej będzie zbyt małe, aby zmniejszyć
bezrobocie. Bezrobocie ma według prognoz wynosić 11 proc. w całej UE oraz 12 proc.
w strefie euro w 2013 r. i ustabilizuje się na tym poziomie w 2014 r., natomiast różnice
w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi nadal pozostaną bardzo duże. W
2013 r. spodziewane jest dalsze zmniejszenie zatrudnienia, ponieważ w dalszym ciągu
odczuwalny będzie opóźniony wpływ recesji w 2012 r. Do 2014 r. bardziej
dynamiczny wzrost PKB ma jednakże umożliwić wzrost zatrudnienia.
Inflacja cen konsumpcyjnych w ostatnich kwartałach nadal się zmniejszała, zanikał
bowiem wpływ wcześniejszego wzrostu cen energii na inflację. Stopniowy spadek
inflacji ma utrzymać się w bieżącym roku i obecnie przewiduje się, że w 2013 r.
inflacja wyniesie 1,8 proc. w UE i 1,6 proc. w strefie euro, a w 2014 r. odpowiednio –
1,7 proc. i 1,5 proc.
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 Postępująca bardziej stopniowo strukturalna konsolidacja fiskalna
Oczekuje się

dalszego obniżania deficytu

sektora instytucji

rządowych i

samorządowych. Według prognoz w 2013 r. nominalny deficyt budżetowy spadnie do
-3,4 proc. w UE i -2,9 proc. w strefie euro. Tempo konsolidacji budżetowej w
odniesieniu do salda strukturalnego ma być wolniejsze niż w 2012 r. W świetle słabych
perspektyw dla działalności gospodarczej w bieżącym roku wskaźniki zadłużenia
według prognoz mają wynosić 89,8 proc. w UE i 95,5 proc. w strefie euro.
Podczas gdy zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego stały się bardziej
zrównoważone w związku z ważnymi decyzjami politycznymi, które zostały podjęte od
lata ubiegłego roku, wciąż istnieją inne rodzaje ryzyka pogorszenia sytuacji. Bardzo
wysoki poziom bezrobocia w niektórych państwach członkowskich mógłby mieć
wpływ na spójność społeczną i nabrać trwałego charakteru, jeżeli nie zastaną
wprowadzone dalsze reformy. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczne wdrożenie środków
dostosowawczych oraz działania polityczne mające na celu wzmocnienie struktury
UGW mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania ponownym napięciom na rynkach
finansowych. Z drugiej jednak strony korzystna sytuacja na rynkach finansowych lub
szybsze od zakładanych postępy w zakresie korekty i reformy mogą umożliwić szybsze
przywrócenie zaufania oraz ożywienie gospodarcze. Gospodarka światowa może
okazać się bardziej dynamiczna niż oczekiwano, np. ze względu na wprowadzone
niedawno środki o charakterze ekspansywnym. Ryzyko wzrostu inflacji zasadniczo jest
nadal ograniczone.
Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm
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20. Pieniądz elektroniczny - Komisja wzywa Polskę do wdrożenia unijnych
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Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom
państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko
państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z
prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie
właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla
przedsiębiorstw. Komisja przyjęła 143 decyzje, w tym 15 uzasadnionych opinii i 5
decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Pieniądz elektroniczny: Komisja wzywa POLSKĘ do wdrożenia unijnych
przepisów
Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego
oraz nadzoru nad takimi instytucjami (dyrektywa 2009/110/WE). Przedmiotowa
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dyrektywa, zwana potocznie drugą dyrektywą w sprawie pieniądza elektronicznego,
zastąpiła dyrektywę 2000/46/WE i miała zostać wprowadzona w życie we wszystkich
państwach członkowskich do 30 kwietnia 2011 r.
Wezwanie Komisji przyjęło formę dodatkowej uzasadnionej opinii w ramach unijnego
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Pierwsza uzasadniona opinia została wydana pod koniec kwietnia 2012 r., po tym, jak
Polska nie zgłosiła, że dokonała transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.
Następnie Polska powiadomiła Komisję, że dokonała części wymaganej transpozycji
przepisów i że pełnej transpozycji należało spodziewać się przed końcem 2012 r.
Wobec braku powiadomienia przez Polskę o pełnej transpozycji dyrektywy od tego
czasu Komisja postanowiła wydać dodatkową uzasadnioną opinię. W przypadku braku
zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy środków pełnej transpozycji prawa UE,
Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału
Sprawiedliwości UE.
Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/transposition/index_en.htm

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska10

10

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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