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1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja Europejska i państwa członkowskie ocenią
bariery ograniczające dostęp do zawodów regulowanych
Komisja Europejska przyjęła 2 października 2013 r. komunikat, w którym ogłasza
rozpoczęcie oceny krajowych przepisów regulujących dostęp do zawodów. Zawody
regulowane to takie zawody, do których dostęp uzależniony jest od posiadania określonych
kwalifikacji, lub takie, do których wykonywania potrzebny jest określony chroniony prawem
tytuł (np. zawody farmaceuty lub architekta). Takie ograniczenia mogą być uzasadnione
ważnymi względami, np. ochroną konsumenta. Jednakże zbyt restrykcyjne warunki dostępu
do niektórych zawodów mogą zniechęcać młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy lub
nawet im to uniemożliwiać. Różnice między systemami prawnymi mogą utrudniać
wykwalifikowanym specjalistom ubieganie się o pracę w innych państwach członkowskich.
Gdy państwa członkowskie zwiększą przejrzystość przepisów i ich proporcjonalność do celu,
poprawi się dostęp do zawodów regulowanych, co z kolei ułatwi wykwalifikowanym
specjalistom mobilność na jednolitym rynku. Będą oni mieli także większe możliwości
transgranicznego świadczenia usług. Zmiany te mogą także wywrzeć pozytywny wpływ na
zatrudnienie i pobudzić wzrost gospodarczy, biorąc pod uwagę fakt, że usługi przedstawicieli
wolnych zawodów tworzą ok. 9 proc. PKB w Unii Europejskiej.
Komisja opublikowała także sprawozdanie ze wzajemnej oceny wymagań dotyczących form
prawnych i struktury udziałowej, przeprowadzonej na podstawie dyrektywy usługowej.
Uzupełni ono obraz barier utrudniających dostęp do zawodów regulowanych oraz ich
wykonywanie. Wymagania te, często występujące obok ograniczeń dostępu do zawodów,
mogą hamować tworzenie jednostek zależnych i zakładanie firm, w ramach których
współpracują specjaliści z różnych dziedzin.
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Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym z dnia 12 grudnia 2006 r.:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:pl:pdf
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier oznajmił: „Mimo naszych
intensywnych działań na tym polu mobilność specjalistów w Unii Europejskiej wciąż jest
niewielka. Warunki dostępu do niektórych zawodów są niekiedy bardzo skomplikowane i
wiążą się z wieloma uciążliwościami. Bardzo często występują też znaczne różnice między
warunkami obowiązującymi w poszczególnych państw członkowskich. Zniechęca to
pracowników do poszukiwania i podejmowania pracy w innych państwach członkowskich.
Jestem przekonany, że ustalenie przez państwa członkowskie listy zawodów regulowanych, a
następnie dokonanie przeglądu i oceny barier w dostępie do nich okaże się użyteczne. Nie
chodzi o deregulację wolnych zawodów ani o nakładanie jakichkolwiek sankcji na państwa
członkowskie, lecz o poprawę dostępności usług świadczonych przez osoby wykonujące
takie zawody. W tym celu chcemy sprawdzić, które rozwiązania w zakresie dostępu do
wolnych zawodów są najprostsze, najbezpieczniejsze, najbardziej proporcjonalne i
przejrzyste”.
 Główne elementy komunikatu
W drodze opublikowanego komunikatu zostaną wdrożone wymogi określone w zmienionej
dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jest to jeden z priorytetów Aktu
o jednolitym rynku I z 2011 r. W przedstawionym komunikacie proponuje się najpierw
przeprowadzenie procedury, która zwiększy przejrzystość w tej dziedzinie. Wszystkie
państwa członkowskie będą musiały zgłosić wykaz zawodów regulowanych, w tym objętych
regulacją na poziomie regionalnym. Następnie Komisja opublikuje ten wykaz w postaci
europejskiej mapy zawodów regulowanych, która jasno pokaże, które zawody są regulowane
w poszczególnych krajach. Dzięki tej mapie przedstawiciel wolnego zawodu, który będzie
chciał wykonywać go w innym państwie członkowskim, pozna warunki dotyczące tego
zawodu obowiązujące w danym państwie.
Państwa członkowskie UE stosują bardzo różne warunki dostępu do wolnych zawodów.
Przyczyny takiego stanu rzeczy nie zawsze są jasne. W drugim etapie rozpoczętego procesu
państwa członkowskie mają w ciągu najbliższych dwóch lat wzajemnie ocenić, jakie bariery
ograniczają dostęp do niektórych zawodów. Komunikat określa ambitny plan prac dla
Komisji i krajowych organów administracji uczestniczących we wzajemnej ocenie. Do tego
procesu zostaną w pełni włączone zainteresowane strony, w szczególności podmioty
reprezentujące przedstawicieli wolnych zawodów. Pozwoli to także na dialog między
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państwami członkowskimi stosującymi różne podejście do tych kwestii. Przeanalizowane
zostaną konsekwencje wszelkiego rodzaju formalnych i nieformalnych ograniczeń w dostępie
do działalności zawodowej.
Również opublikowano wyniki specjalnego badania Eurobarometru nt. rynku wewnętrznego
(wyd. 398), dające pogląd na temat postrzegania tych kwestii przez konsumentów.
Wybierając usługodawcę, obywatele UE kierują się nie tylko tym, czy posiada on
odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważna jest również reputacja i doświadczenie zawodowe.
 Kontekst
W konkluzjach Rady z dnia 2 marca 2012 r. wezwano do usunięcia nieusprawiedliwionych
barier regulacyjnych na jednolitym rynku. Rada zwróciła uwagę m.in. na nieproporcjonalne
obciążenia związane z dostępem do zawodów regulowanych. Również Parlament Europejski
wezwał Komisję dnia 14 czerwca 2012 r. do „określenia obszarów, w których państwa
członkowskie w sposób nieproporcjonalny blokują dostęp do zawodów regulowanych”. W
Portugalii, Polsce, we Włoszech, w Słowenii i w Hiszpanii trwają już szeroko zakrojone
reformy ułatwiające dostęp do zawodów regulowanych. Kwestia ta została poruszona
również w indywidualnych zaleceniach skierowanych do niektórych państw członkowskich.
W swoim komunikacie „Partnerstwo na rzecz nowego wzrostu w dziedzinie usług 20122015” z dnia 8 czerwca 2012 Komisja podkreśliła, jak duże znaczenie ma modernizacja ram
regulacyjnych usług świadczonych w ramach wolnych zawodów i zapowiedziała publikację
komunikatu w sprawie zawodów regulowanych.
Omawiany komunikat rozpocznie wdrażanie art. 59 zmienionej dyrektywy w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych - realizację jednego z priorytetów Aktu o jednolitym
rynku I z 2011 r. Wspominany przepis dyrektywy, odnośnie do którego w czerwcu osiągnięto
porozumienie polityczne, zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do przeglądu
przepisów krajowych ograniczających dostęp do wolnych zawodów oraz do udziału w
procesie wzajemnej oceny.
Komunikat opiera się też na wynikach warsztatów, które odbyły się dnia 17 czerwca 2013 r.
z udziałem przedstawicieli ministerstw państw członkowskich i podmiotów reprezentujących
przedstawicieli wolnych zawodów.
W lipcu 2012 r. Rada Europejska zatwierdziła zalecenia Komisji skierowane do kilku państw
członkowskich w sprawie konieczności otwarcia usług świadczonych w ramach wolnych
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zawodów z korzyścią dla gospodarek i konkurencyjności tych państw. Zalecenia te
podtrzymano, a nawet rozszerzono w 2013 r. w stosunku do niektórych państw
członkowskich.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm
 Eurobarometr:
Specjalne badanie Eurobarometru z 2013 r. wyd. 398
Specjalne badanie Eurobarometru z 2011r. wyd. 363
2. SPRAWY SPOŁECZNE

- Praca i sytuacja społeczna w Unii Europejskiej: w

kwartalnym przeglądzie podkreślono kruchość ożywienia gospodarczego i
utrzymujące się różnice w obrębie Europejskiej Unii Walutowej
W Unii Europejskiej zaznacza się kruche ożywienie gospodarcze, ale z najnowszego przeglądu
Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej wynika, że między
państwami, w szczególności w obrębie strefy euro, utrzymują się różnice. W przeglądzie
podkreślono również, że rynek pracy i warunki społeczne pozostają kwestią zasadniczą, a
wzrost zapobiegający wykluczeniu społecznemu będzie wymagał dalszych strategicznych
inwestycji i reform strukturalnych.
Komisja zajęła się tymi różnicami w pakiecie na temat zatrudnienia z kwietnia 2012 r.,
indywidualnych zaleceniach dla poszczególnych państw mających na celu opanowanie
rozdrobnienia rynku pracy, przyśpieszenie reform podatkowych sprzyjających zatrudnieniu
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb pracodawców; „gwarancji dla
młodzieży”; poprzez zespoły robocze pomagające państwom członkowskim w dostosowaniu
wykorzystania funduszy strukturalnych na cele związane z bezrobociem wśród młodzieży oraz
za pomocą środków ułatwiających swobodne przemieszczanie się pracowników, takie jak
reforma internetowego narzędzia poszukiwania zatrudnienia EURES. Środki te zostaną
uzupełnione poprzez kształtowanie społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej,
lepsze monitorowanie i ocenę potencjalnych zaburzeń równowagi zatrudnienia oraz
nierówności społecznych, które są przedmiotem komunikatu, który został przyjęty przez
Komisję w dniu 2 października.
László Andor, komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji,
stwierdził: „Nie możemy pozwolić sobie na spoczęcie na laurach: zbyt wielu ludzi cierpi w
wyniku ostrych społecznych skutków kryzysu i musimy zintensyfikować inwestycje społeczne
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oraz wspierać tworzenie miejsc pracy. Trwała odbudowa wymaga dalszych postępów w
reformowaniu unii gospodarczej i walutowej, w tym zwracania większej uwagi na problemy w
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych oraz ściślejszej koordynacji polityki zatrudnienia i
polityki społecznej. Musimy być w stanie rozpoznawać już na wczesnym etapie największe
wyzwania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych i podejmować działania mające na
celu sprostanie tym wyzwaniom, aby uniemożliwiać pogłębianie się różnic w Europie ”.
Mimo oznak niewielkiego ożywienia gospodarczego w kwartalnym przeglądzie podkreślono,
że rynek pracy i warunki społeczne nadal stanowią wielkie wyzwanie:
 Bezrobocie wśród młodzieży osiągnęło bezprecedensowy poziom — średnio 23 proc. w
całej UE oraz 63 proc. w Grecji.
 Długotrwałe bezrobocie wzrosło w większości państw członkowskich i osiągnęło
rekordowy poziom w UE jako całości. Wzrasta poziom bezrobocia strukturalnego,
rosną też rozbieżności między podażą a popytem zarówno w zakresie jakości, jak i
ilości pracy.
 Likwidacja miejsc pracy netto zbiegła się w czasie z większą niepewnością miejsc pracy
— wzrastał wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwłaszcza
niedobrowolnego, mimo że odsetek umów na czas określony spadł w UE, gdyż padły
one ofiarą recesji.
 Od 2007 r. wzrósł w UE poziom ubóstwa. Dochody gospodarstw domowych
zmniejszyły się i 24,2 proc. ludności UE jest zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem. Skutki bezrobocia są szczególnie mocno odczuwane przez dzieci
wskutek wzrostu liczby gospodarstw domowych bez osób pracujących, a także
narastającym ubóstwem osób pracujących.
 Niezbędne dalsze inwestycje społeczne i reformy
Aktywna polityka rynku pracy, polegająca np. na dofinansowywaniu zatrudnienia,
zmniejszaniu

opodatkowania

nisko

płatnej

pracy,

zindywidualizowanym

wsparciu

poszukiwania pracy i szkolenia ma kluczowe znaczenie na obecnym etapie ożywienia, aby
pomóc ludziom w znalezieniu pracy i zapobiegać rezygnacji z poszukiwania pracy przez
absolwentów lub osoby długotrwale pozostające bez pracy. Im więcej jest osób aktywnych
zawodowo, w tym większym stopniu przyczyniają się one do zrównoważenia budżetów i tym
większa jest zdolność gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy, dzięki czemu
możliwe jest trwałe ożywienie produkcji.
Szczególnych wysiłków należy dołożyć na rzecz wdrożenia pakietu na rzecz zatrudnienia
młodzieży „gwarancje dla młodzieży”, przyjętego przez Radę Ministrów UE w kwietniu
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2013 roku i zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 27/28 czerwca. Wiele
krajów będzie musiało przeprowadzić reformy strukturalne, takie jak wzmocnienie
publicznych służb zatrudnienia, tworzenie silnych partnerstw między organami publicznymi
odpowiedzialnymi za zatrudnienie oraz edukację, a także większych inwestycji w szkolenia i
programy praktyk zawodowych. Od państw członkowskich oczekuje się przedstawienia w
nadchodzących miesiącach planów realizacji krajowych „gwarancji dla młodzieży”.
Zalecenia Rady ws. ustanowienia gwarancji dla młodzieży:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:PL:PDF
Ponadto państwa członkowskie powinny kontynuować modernizację krajowych systemów
opieki społecznej, aby zwiększyć skuteczność dostępnych zasobów i zapewnić maksymalne
efekty w zakresie włączenia społecznego i integracji gospodarczej. Systemy zabezpieczenia
społecznego muszą wychodzić naprzeciw potrzebom obywateli w najbardziej krytycznych
momentach ich życia. Komisja przedstawiła wytyczne w zakresie lepszych inwestycji
społecznych w swoim pakiecie na ten temat z lutego 2013 r., który zawierał szczegółowe
zalecenia odnoszące się do kwestii ubóstwa dzieci oraz bezdomności.
 Różnice w strefie euro rozsadzają europejską unię walutową
Najnowsze sprawozdanie kwartalne podkreśla utrzymujące się różnice między krajami,
zwłaszcza w strefie euro:
 Stopa bezrobocia na południu i na obrzeżach strefy euro osiągnęła w 2012 r. przeciętnie
poziom 17,3 proc. w porównaniu z 7,1 proc. na północy i w centrum strefy euro.
 Średni wskaźnik młodych ludzi, którzy nie mają pracy ani nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu zawodowym (NEET), wyniósł 22,4 proc. na południu i na obrzeżach
strefy euro w stosunku do 11,4 proc. na północy i w jej centrum.
 Ubóstwo wzrosło w dwóch trzecich państw członkowskich, ale nie w pozostałej jednej
trzeciej.
Różnice gospodarcze i społeczne stanowią główne wyzwania dla unii gospodarczej i
walutowej. Słabość rynków pracy i niska efektywność społeczna dotyczy nie tylko
bezpośrednio państw członkowskich, ale rozlewa się także na kraje osiągające lepsze wyniki
poprzez ograniczenie łącznego popytu — niższą wydajność i wyższe stopy procentowe
powiązane z niestabilnością polityczną i osłabionym zaufaniem do euro i UE.
Solidna unia gospodarcza i walutowa o wymiarze społecznym wymaga lepszego
monitorowania i oceny kluczowych możliwych zaburzeń w zakresie zatrudnienia i sytuacji
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społecznej państw członkowskich. Można to połączyć z lepszą koordynacją polityki
zatrudnienia i polityki społecznej w celu zapewnienia podejmowanej we właściwym czasie i
skutecznej reakcji na takie wyzwania, w interesie całej unii gospodarczej i walutowej.
Zalecenia w ramach „gwarancji dla młodzieży” oraz uzgodnienie dotyczące zapoczątkowania
inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży z budżetem w wysokości 6 mld EUR są
przykładami takich działań zbiorowych, skoncentrowanych na przeciwdziałaniu poważnym
wyzwaniom w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych, które w nieproporcjonalny sposób
dotykają niektórych części unii gospodarczej i walutowej.
Kwestie te omówiono w komunikacie w sprawie społecznego wymiaru unii gospodarczej i
walutowej, przyjętym przez Komisję w dniu 2 października.
 Więcej informacji
Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1974&furtherNews=yes
Pakiet dotyczący inwestycji społecznych:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&furtherNews=yes
Pakiet dotyczący zatrudnienia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
Zatrudnienie i sprawy społeczne:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
3. AGENDA CYFROWA - Z analizy Komisji wynika, że więcej kobiet w sektorze
cyfrowym w Europie = wzrost PKB o 9 mld EUR rocznie
Gdyby udało się zainteresować większą liczbę dziewcząt pracą w sektorze cyfrowym i
zwiększyć zatrudnienie kobiet w tej branży, korzyści odniósłby sektor ICT, kobiety i
europejska gospodarka: tak brzmi najważniejszy wniosek z opublikowanego 3 października
2013 r. badania Komisji Europejskiej na temat kobiet w sektorze technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT).
Z badania wynika, że obecnie zbyt mało kobiet pracuje w branży ICT:
 Na każde 1000 kobiet, które uzyskały licencjat lub inny dyplom wykształcenia wyższego
pierwszego stopnia, tylko 29 legitymuje się dyplomem w dziedzinie ICT (wśród

8

mężczyzn dyplom taki uzyskuje 95 na 1000 absolwentów), i tylko 4 na 1000 kobiet
podejmie w przyszłości pracę w tym sektorze.
 Kobiety częściej niż mężczyźni przerywają karierę w branży cyfrowej i są gorzej
reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i decyzyjnych (w jeszcze większym
stopniu niż w innych sektorach).
 Tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w porównaniu do
45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.
Jak wykazano w badaniu, jeżeli tendencja ta odwróciłaby się, a kobiety były reprezentowane w
tym sektorze tak samo jak mężczyźni, PKB Unii zwiększyłby się rocznie o około 9 mld euro
(1,3 x PKB Malty). Sektor ICT odniósłby korzyści, ponieważ w organizacjach, które sprzyjają
kobietom na stanowiskach kierowniczych, stopa zwrotu z kapitału własnego jest o 35 proc.
wyższa, a ogólna stopa zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. wyższa niż w innych
porównywalnych organizacjach.
Z badania wynika również, że kobiety pracujące w sektorze ICT zarabiają prawie 9 proc.
więcej niż kobiety w innych sektorach gospodarki, mają większe możliwości elastycznego
kształtowania swojego czasu pracy i są mniej narażone na bezrobocie (w 2015 r. w UE będzie
900 000 nieobsadzonych stanowisk w branży ICT).
Wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes powiedziała: „Nie ma
wątpliwości, że więcej kobiet w firmie oznacza jej lepsze funkcjonowanie. Najwyższy czas,
aby firmy ICT przyjęły to do wiadomości i zadbały o to, aby zarówno ta branża, jak i cała
europejska gospodarka skorzystały z ogromnego potencjału kobiet.”
W badaniu wyróżniono cztery obszary priorytetowe, w których należy podjąć działania:
 poprawa wizerunku branży wśród kobiet i w społeczeństwie, np. poprzez
rozpowszechnianie wiedzy o tych aspektach ICT, które są najbardziej atrakcyjne dla
młodych kobiet (ICT jako pasjonująca, zróżnicowana i przynosząca zyski branża itp.);
 wzmocnienie pozycji kobiet w tym sektorze np. poprzez promowanie, wraz z
przedstawicielami branży, zharmonizowanych europejskich programów nauczania, które
przełożą się na jasne i proste ścieżki kariery w dziedzinie ICT;
 zwiększenie liczby kobiet-przedsiębiorców w dziedzinie ICT, np. poprzez poprawę
dostępu do programów kapitału wysokiego ryzyka;
 poprawa warunków pracy w tym sektorze, np. poprzez podkreślanie faktu, że
przedsiębiorstwa zatrudniające kobiety osiągają lepsze wyniki.
 Kontekst
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Niektóre z najważniejszych wyników badania:
 Kobiety zbyt wcześnie przerywają karierę w sektorze: spośród kobiet w wieku 30 lat
legitymujących się dyplomem związanym z ICT w sektorze pracuje 20 proc. Ten sam
wskaźnik dla kobiet w wieku 45 lat wynosi zaledwie 9 proc.
 Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych i
decyzyjnych: tylko 19,2 proc. pracowników sektora ICT ma szefa-kobietę, w
porównaniu do 45,2 proc. pracowników spoza sektora ICT.
 Liczba kobiet-przedsiębiorców w branży ICT jest mniejsza niż w innych sektorach:
kobiety stanowią 31,3 proc. Europejczyków prowadzących własne firmy, lecz w
sektorze ICT wskaźnik ten wynosi zaledwie 19,2 % proc.
W badaniu opisano również czynniki, które uniemożliwiają kobietom pełne uczestnictwo w
sektorze: a) tradycje i stereotypy kulturowe na temat roli kobiet, b) bariery wewnętrzne i
czynniki społeczno-psychologiczne, takie jak brak wiary w siebie, brak umiejętności
negocjowania, niechęć do podejmowania ryzyka i negatywne podejście do konkurencji, oraz c)
bariery zewnętrzne, takie jak zdominowanie środowiska przez mężczyzn, trudności w
osiąganiu równowagi między życiem osobistym a zawodowym i brak wzorców do
naśladowania w tym sektorze.
W badaniu przedstawiono szereg różnorodnych profili kobiet pracujących w dziedzinie
technologii cyfrowych: od projektantki gier wideo i specjalistki w dziedzinie komunikacji
cyfrowej do autorki polityki w dziedzinie ICT. W podsumowaniu autorzy sprawozdania
stwierdzają, że aby większa liczba dziewcząt wzięła pod uwagę pracę w sektorze ICT, należy
przede wszystkim promować sylwetki kobiet, które mogą stanowić dla nich wzór do
naśladowania, i nagłaśniać rolę kobiet w tej branży.
 Przydatne linki
Kobiety w sektorze ICT – streszczenie:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB//EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113433
Kobiety w ICT w erze technologii cyfrowych:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ICTgirls
4. TRANSPORT

-

Wzmacnianie

Partnerstwa

najważniejsze wyniki i planowane działania
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Wschodniego

przez transport:

Ministrowie transportu UE i krajów Partnerstwa Wschodniego1 spotkali się 9 października br.
w Luksemburgu, aby ocenić postępy i zatwierdzić planowane działania na rzecz poprawy
połączeń transportowych. Dwa lata temu Komisja Europejska przedstawiła plan działania w
dziedzinie transportu, którego celem było zbliżenie wschodnich sąsiadów UE do Unii.
Podejście to poparli ministrowie transportu w czasie swojego pierwszego spotkania w
Krakowie w 2011 r.
„Transport nie zatrzymuje się na granicach, lecz tworzy powiązania między ludźmi i
gospodarkami Europy. Celem Partnerstwa Wschodniego jest podzielenie się sukcesami UE z
najbliższymi sąsiadami Unii, aby mogli również korzystać z szybszych, tańszych i
bezpieczniejszych połączeń transportowych”, powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej.
Współpraca w dziedzinie transportu z krajami uczestniczącymi w Partnerstwie Wschodnim ma
kluczowe znaczenie dla zintensyfikowania wymiany handlowej oraz zbliżenia wschodniej i
zachodniej części kontynentu. Lepsze połączenia transportowe są szansą dla przedsiębiorstw i
obywateli. Jest to konkretny przykład korzyści, jakie UE może przynieść krajom objętym
Partnerstwem Wschodnim. UE koncentruje swoją uwagę na pomocy dla krajów partnerskich
w osiągnięciu zgodności z przepisami UE dotyczącymi wszystkich rodzajów transportu, a
także na poprawie infrastruktury transportowej i połączeń między UE i jej najbliższymi
sąsiadami.
W czasie posiedzenia w Luksemburgu ministrowie planują zatwierdzić najważniejsze rezultaty
i przedstawić we wspólnej deklaracji wytyczne dotyczące współpracy w przyszłości.
Pierwsze wyniki ściślejszej współpracy z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim w
dziedzinie transportu można podsumować następująco:
Harmonizacja z prawodawstwem UE i stopniowa integracja rynku: kraje partnerskie
rozpoczęły reformy mające na celu dostosowanie ich systemów transportowych do norm UE.
W układach o stowarzyszeniu, które UE wynegocjowała z kilkoma krajami partnerskimi,
przewidziano osiągnięcie większej zgodności przepisów w sektorze transportu. Największym
sukcesem w procesie integracji rynków jest podpisanie i wdrożenie kompleksowych umów
lotniczych, które UE wynegocjowała z Gruzją i Mołdawią.
Regionalna sieć transportowa Partnerstwa Wschodniego: kraje partnerskie uzgodniły,
które połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie są priorytetowe w regionie Partnerstwa

1

Kraje należące do Partnerstwa Wschodniego to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.
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Wschodniego. Co najważniejsze, sieć ta jest powiązana z transeuropejską siecią transportową
(TEN-T) oraz będzie służyć za punkt odniesienia dla przyszłych inwestycji.
Priorytetowe projekty infrastrukturalne w zakresie regionalnej sieci transportowej:
projektami, które państwa partnerskie uznały za priorytetowe dla poprawy połączeń z UE i w
regionie, są np. przebudowa drogi Krakowiec-Lwów-Brody-Równe na Ukrainie, jak również
modernizacja linii kolejowej łączącej Gruzję z Azerbejdżanem. Projekty te będą mogły
otrzymać finansowanie z istniejących funduszy UE i pożyczki z międzynarodowych instytucji
finansowych.
Działania będą kontynuowane w trakcie szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się
w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Jego uczestnicy mają zatwierdzić niektóre
konkretne i osiągalne cele wynikające ze współpracy w dziedzinie transportu. Po zakończeniu
szczytu panel Partnerstwa Wschodniego ds. transportu będzie nadzorować współpracę
techniczną, aby przyspieszyć osiągnięcie zgodności przepisów i realizację konkretnych
projektów.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/10/easternpartnership_en.htm

5. TRANSPORT - Unia Europejska wspiera kluczowe projekty infrastrukturalne
TEN-T kwotą prawie 1,6 miliarda euro
Komisja Europejska wybrała łącznie 172 projekty, które w ramach programu rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) otrzymają prawie 1,6 mld euro dofinansowania
ze strony UE na poprawę infrastruktury transportowej w całej Europie. Projekty wybrane w
ramach programu wieloletniego z 2012 r. (łącznie 89 projektów) oraz projekty wybrane w
ramach programu rocznego z 2012 r. (łącznie 83 projekty) skorzystają z tego wsparcia
finansowego, aby umożliwić rozwój sieci TEN-T, przeznaczając te środki zarówno na analizy
wstępne nowych projektów, jak i na dotacje uzupełniające w celu wsparcia bieżących
inicjatyw budowlanych, w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport,
powiedział: „Transeuropejskie sieci transportowe to jeden z najlepszych przykładów wartości,
jaką UE może zapewnić swoim państwom członkowskim. Dobrze działająca sieć stanowi
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niezbędny element sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i poprawi konkurencję.
Projekty te pomogą Europie także w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości i
pozwolą na taki sam dostęp do rynku we wszystkich naszych regionach.”
Kwota finansowania przyznana w ramach programu wieloletniego z 2012 r. wynosi 1,348
mld euro, a środki te zostały przeznaczone na finansowanie najważniejszych priorytetów w
ramach sieci TEN-T z naciskiem na sześć następujące dziedzin:
 zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) – wybrano 3 projekty, którym przyznano 58,8
mln euro dofinansowania;
 europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) – wybrano 14
projektów, którym przyznano 68,33 mln euro dofinansowania;
 inteligentne systemy transportowe/europejski elektroniczny system pobierania
opłat

(ITS/EETS) – wybrano 2 projekty, którym przyznano 3,58 mln euro

dofinansowania;
 autostrady morskie (MoS) – wybrano 13 projektów, którym przyznano 169,37 mln
euro dofinansowania;
 usługi informacji rzecznej (RIS) – wybrano 4 projekty, którym przyznano 3,43 mln
euro dofinansowania;
 projekty priorytetowe (PP) – wybrano 53 projekty (39 nowych projektów i 14
projektów bieżących), którym przyznano 1,044 mld euro dofinansowania.
W ramach programu rocznego z 2012 r. dofinansowanie przyznano znacznej liczbie
mniejszych projektów obejmujących różne rodzaje transportu. Łączna kwota dotacji w ramach
tego programu wyniosła 247,20 mln euro, które przeznaczono na cztery główne obszary
priorytetowe:
 priorytet 1 – przyspieszenie/ułatwienie realizacji projektów TEN-T (śródlądowe drogi
wodne, transport multimodalny, morski, kolejowy i drogowy) – wybrano 67 projektów,
którym przyznano 211,36 mln euro dofinansowania;
 priorytet 2 – środki mające na celu wspieranie innowacji i nowych technologii w
odniesieniu do infrastruktury transportowej – wybrano 6 projektów, którym przyznano
13,74 mln euro dofinansowania;
 priorytet 3 – wsparcie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) i innowacyjnych
instrumentów finansowych – wybrano 3 projekty, którym przyznano 5,75 mln euro
dofinansowania;
 priorytet 4 – wsparcie długoterminowej realizacji sieci TEN-T, w szczególności
korytarzy transportowych – wybrano 7 projektów, którym przyznano 16,35 mln euro
dofinansowania;
13

Poszczególne decyzje dotyczące finansowania będą stopniowo przyjmowane przez Komisję
Europejską w okresie od października do grudnia 2013 r. Podczas odbywających się w Tallinie
tegorocznych „Dni TEN-T” ministrom i sekretarzom stanu biorącym udział w tym wydarzeniu
przekazane zostaną 32 decyzje dotyczące finansowania.
Monitorowaniem projektów zajmie się Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci
Transportowej, działająca pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu
Komisji Europejskiej i współpracująca z beneficjentami projektów w państwach
członkowskich.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/tentea lub e-mail: TENT-AGENCY@ec.europa.eu
6. ENERGIA - Komisja przedstawia listę 250 projektów w dziedzinie infrastruktury,
które mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 5,85 mld euro
Nowoczesna infrastruktura złożona z połączeń wzajemnych i niezawodnych sieci ma
zasadnicze znaczenie dla zintegrowanego rynku energii, na którym konsumenci uzyskają
najkorzystniejszą ofertę. Komisja Europejska przyjęła 14 października 2013 r. listę około 250
kluczowych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Te „projekty będące
przedmiotem wspólnego zainteresowania” („PWZ”) będą mogły skorzystać z przyspieszonych
procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz
będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki instrumentowi „Łącząc Europę”,
w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na potrzeby transeuropejskiej infrastruktury
energetycznej w okresie 2014-2020. Dzięki temu zostaną one szybciej wdrożone i będą
bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim
zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i
przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również
gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w
konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.
Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: „Musimy dopilnować, by nasze
ograniczone środki zostały mądrze wykorzystane a unijne pieniądze trafiły tam, gdzie
przysporzą europejskim konsumentom największych korzyści. Mamy również nadzieję, że ta
lista projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i korzyści związane z ich realizacją,
przyciągną większą liczbę inwestorów”.
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Na liście znalazło się 140 projektów z dziedziny przesyłu i magazynowania energii
elektrycznej, około 100 projektów z dziedziny przesyłu gazu, jego magazynowania i LNG,
oraz kilka projektów dotyczących ropy naftowej i inteligentnych sieci. Projekty te będą mogły
skorzystać z szeregu udogodnień:


procedury

w

zakresie

planowania

i

przyznawania

pozwoleń

zostaną

przyspieszone (nieprzekraczalny termin trzech i pół lat);


jeden właściwy organ krajowy będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi
wniosków o pozwolenie;



promotorzy

projektów

i

władze

będą

obciążone

mniejszymi

kosztami

administracyjnymi ze względu na usprawnienie procedur oceny oddziaływania na
środowisko, z poszanowaniem wymogów prawa unijnego;


zwiększy się przejrzystość oraz udział społeczeństwa;



zwiększy się widoczność i atrakcyjność dla inwestorów dzięki wzmocnionym ramom
regulacyjnym, zgodnie z którymi koszty będą przyporządkowywane państwom, które
czerpią największe korzyści z realizacji projektu;



możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc
Europę”. Będzie to miało kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu niezbędnych
środków prywatnych i publicznych, a ewentualne dofinansowanie będzie można
otrzymać już w 2014 r.

Aby projekt został umieszczony na liście, jego realizacja musiała przynieść znaczne korzyści
co najmniej dwóm państwom członkowskim, przyczynić się do integracji rynku i wzrostu
konkurencyjności, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć emisje CO2.
Komisja będzie uważnie monitorować wdrażanie środków w zakresie przyznawania pozwoleń
i realizacji projektów. Ponadto lista PWZ będzie aktualizowana co dwa lata w celu
uwzględnienia nowych projektów, których realizacja okaże się konieczna i usunięcia tych,
które się zdezaktualizowały.
 Kontekst
Ogromne zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę energetyczną to jedna z przyczyn
dla których w 2011 r. przedstawiono wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (wytycznych TEN-E).
Wytyczne TEN-E zapewniają strategiczne ramy dla długoterminowej wizji infrastruktury
energetycznej Unii Europejskiej i wprowadzają ideę projektów będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Określono w nich dziewięć priorytetowych korytarzy
infrastruktury strategicznej w zakresie energii elektrycznej, gazu i ropy, a także trzy
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ogólnounijne priorytetowe obszary infrastrukturalne dla autostrad elektroenergetycznych,
inteligentnych sieci i sieci przesyłu dwutlenku węgla.
Komisja poparła listę w jej ostatecznym kształcie w wyniku procesu szczegółowej
identyfikacji i oceny. Dwanaście regionalnych grup roboczych ad-hoc, z których każda
zajmowała się jednym strategicznym priorytetowym obszarem lub korytarzem, dokonało
oceny przedstawionych projektów i opracowało regionalne listy PWZ w okresie do lipca 2013
r. Przeprowadziły one również konsultacje społeczne i z zainteresowanymi stronami, w tym z
ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, na temat głównych wąskich gardeł w
infrastrukturze oraz projektów list potencjalnych PWZ. W przygotowaniu ostatecznej listy
udział brali – w charakterze członków grup regionalnych – przedstawiciele państw
członkowskich, europejskich sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i
gazu (ENTSO-E oraz ENTSO gazu), krajowych operatorów systemów przesyłowych i
organizatorów projektów, krajowych organów regulacyjnych oraz Agencji ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki (ACER).
 Dodatkowe informacje:
Pełna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w rozbiciu na
poszczególne państwa:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

7. POMOC PAŃSTWA - Komisja zatwierdza pomoc w wysokości 465 mln EUR na
rozwój sieci gazowej w Polsce
Komisja Europejska uznała 16 października 2013 r. pomoc w wysokości 1 950 mln PLN
(około 465 mln EUR) na budowę szeregu gazociągów i prace modernizacyjne w różnych
częściach Polski za zgodną z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja stwierdziła, że
projekt przyczyni się do dalszej realizacji UE w zakresie energii i nie zakłóca nadmiernie
konkurencji na rynku wewnętrznym.
W marcu 2013 r. Polska zgłosiła Komisji plany wsparcia dla rozwoju polskiej sieci przesyłu
gazu. Pomoc finansowaną z funduszy strukturalnych UE otrzyma GAZ-SYSTEM, państwowy
operator systemów przesyłowych gazu w Polsce.
GAZ-SYSTEM stworzy sieć nowych gazociągów, które będą stanowić część „korytarza
Północ-Południe” umożliwiającego dostawy gazu ziemnego w Polsce. Korytarz jest siecią
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infrastruktury, której celem jest ułatwienie dostępu do źródeł zaopatrzenia w gaz na północy
(tj. do gazu norweskiego i terminala LNG w Świnoujściu) oraz lepsza integracja polskiego
rynku gazu z rynkami gazu w Niemczech, Republice Czeskiej i na Słowacji.
Większe zdolności przesyłowe rurociągów umożliwią dostęp do sieci większej liczbie
dostawców gazu zgodnie z zasadą „dostępu stron trzecich” określoną w unijnych zasadach
dotyczących rynku wewnętrznego. To z kolei pobudzi konkurencję na rynku dostaw gazu. W
świetle tych korzyści Komisja uznała pomoc za zgodną z zasadami UE, które zezwalają na
pomoc państwa na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych (art. 107 ust. 3 lit. c)
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — TFUE).
 Kontekst
Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.34982 w rejestrze
pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu kwestii
poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w
internecie i Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w biuletynie State Aid Weekly eNews.
8. KONSUMENCI - Poprawa transgranicznej ochrony konsumentów: Komisja
Europejska chce poznać opinie obywateli
Pięćset milionów obywateli UE powinno w taki sam sposób korzystać ze swych praw
konsumenckich niezależnie od tego czy robią zakupy w domu, w innym państwie Unii
Europejskiej, czy w Europie za pośrednictwem internetu. W dniu 11 października 2013 r.
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje z konsumentami, organizacjami ochrony
konsumentów i przedsiębiorcami w celu ustalenia najlepszych sposobów wzmocnienia
transgranicznej ochrony konsumentów.
Komisarz unijny ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: „Poprawa
skutecznego wykonywania praw konsumenckich jest jednym z moich priorytetów. Obecnie
cała Europa jest jednym wielkim pasażem handlowym. Chcę poznać opinię konsumentów,
właścicieli sklepów i przedsiębiorców na temat sposobu wzmocnienia ochrony, zwłaszcza w
wymiarze transgranicznym, bez zwiększania obciążeń administracyjnych”.
Komisja wykorzysta wyniki tego przeglądu w toczących się aktualnie, otwartych pracach nad
poprawą ogólnoeuropejskiej sieci organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów
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prawnych w dziedzinie ochrony konsumentów. Sieć ta ma kluczowe znaczenie dla
zapewnienia ludziom w całej UE korzystania z równych praw, bez względu na to, gdzie lub od
kogo dokonują zakupów. Konsultacje potrwają do 31 stycznia 2014 za pośrednictwem strony
internetowej.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm
 Szczegółowe pytania w ramach konsultacji publicznych
Konsultacje mają na celu zebranie opinii na następujące tematy:
 Jakie środki dochodzenia i interwencji są potrzebne krajowym organom egzekwowania
prawa, aby mogły one skuteczniej współpracować w zwalczaniu naruszeń prawa
konsumenckiego dotyczących kilku krajów?
 Jakie sankcje są konieczne do lepszego zapobiegania praktykom naruszania prawa?
 W jaki sposób organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą działać skuteczniej
i zapewnić lepsze egzekwowanie prawa w celu zwalczania nadużyć, które występują
powszechnie w UE, bądź których sprawcą jest ten sam przedsiębiorca działający w
wielu państwach członkowskich?
Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w zakresie możliwości finansowania publicznego,
zasadniczą kwestią w tych konsultacjach jest odpowiedź na pytanie czy – i w jaki sposób –
ewentualne, bardziej skoordynowane podejście na szczeblu UE mogłoby pomóc w łączeniu
zasobów i wiedzy specjalistycznej oraz przyczynić się do odniesienia sukcesu w skutecznym
wspólnym reagowaniu na naruszenia prawa, które przynoszą szkodę konsumentom i
przedsiębiorcom w UE. Na poziomie praktycznym przegląd powinien pomóc w opracowaniu
lepszych wskaźników, wskazać możliwości udostępniania danych i doprowadzić do poprawy
sposobów egzekwowania prawa.
 Kontekst
Na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów 2
ustanowiono ogólnoeuropejską sieć egzekwowania prawa, którą tworzą krajowe organy
ochrony konsumentów. Przedmiotem działań sieci są naruszenia prawa UE, w które
zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie. Konkretnym przykładem jest
przedsiębiorca z danego kraju prowadzący sprzedaż na odległość, który w stosunku do
klientów w innych krajach stosuje nielegalne, agresywne praktyki handlowe. Od czasu wejścia
2

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
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w życie rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w 2007 r.
organ krajowy w kraju UE, gdzie interesy konsumenta są naruszane, może zwrócić się do
swojego odpowiednika na terytorium państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma
swoją siedzibę, i wezwać go do działania w celu zaprzestania naruszania prawa. Organy te
mogą również przekazywać sobie nawzajem ostrzeżenia na temat wykrytych nadużyć, które
mogą objąć swym zasięgiem terytorium innych państw.
W coraz większym stopniu przedsiębiorcy konkurujący w tym samym sektorze stosują
podobne techniki marketingowe, wskutek czego związane z nimi nadużycia rozprzestrzeniają
się w całej UE. Ponadto w miarę rozwoju nowych kanałów sprzedaży internetowej oraz handlu
mobilnego potencjalne nadużycia mogą również rozpowszechniać się szybciej i dotykać wielu
konsumentów w UE (ponad 50 proc. konsumentów twierdzi, że najprawdopodobniej zetkną
się z nielegalnymi praktykami handlowymi w Internecie).3
 Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm
 Strona internetowa komisarza Mimicy
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

9. KONSUMENCI - Lepsza ochrona unijnych konsumentów, którzy pobierają z
internetu gry, e-booki, filmy i muzykę
W wyniku wspólnej akcji państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej
116 stron internetowych, które sprzedają gry, książki, filmy i muzykę w formie cyfrowej,
zostało dostosowanych do unijnych przepisów ochrony konsumenta.
Neven Mimica, unijny komisarz ds. polityki konsumenckiej, powiedział: „Egzekwowanie
praw konsumentów, także w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym, jest moim
priorytetem. Cieszę się, że w ramach tej akcji kontrolnej rozwiązano niektóre z
najistotniejszych problemów związanych z pobieraniem treści cyfrowych. Jeszcze rok temu
sytuacja była nie do zaakceptowania - niezgodnych z przepisami było ponad 50 proc. stron
internetowych. Odsetek ten spadł obecnie do 20 proc. i oczekujemy dalszej poprawy. To duży
postęp, ale będziemy starali się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty.”.

3

Zestawienie wyników badania warunków konsumenckich
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Tę poprawę ochrony konsumenta zawdzięczamy tzw. „akcji kontrolnej”, czyli ogólnounijnej
kontroli stron internetowych, która ma na celu wykrycie przypadków naruszenia prawa
ochrony konsumentów oraz zapewnienie jego przestrzegania. Kontrola stron internetowych
sprzedających treści cyfrowe odbyła się latem 2012 r. Organy krajowe sprawdziły łącznie 330
stron internetowych mających znaczny udział w rynku. W wyniku szczegółowego badania
tych stron organy krajowe stwierdziły, że w sumie 172 spośród nich jest niezgodnych z
przepisami o ochronie konsumenta. Krajowe urzędy skontaktowały się z firmami
prowadzącymi te strony i wezwały je do dostosowania tych serwisów do przepisów UE.
Dotychczas poprawiono 116 stron internetowych. W przypadku 49 stron prowadzone jest
dalsze postępowanie, w 5 przypadkach naruszenia prawa były mniejszej wagi, więc nie
wszczynano postępowania, natomiast 2 strony już nie istnieją. W wyniku tej interwencji, którą
przeprowadziły organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich
UE, obecnie 80 proc. z 330 stron internetowych jest zgodnych z unijnym prawem ochrony
konsumenta.
 Co dokładnie kontrolowano?
Sprawdzano, czy na stronach internetowych można łatwo znaleźć informacje o głównych
cechach produktów i czy informacje te nie są podane „drobnym drukiem”. Kontrola dotyczyła
też zamieszczania na stronach adresów e-mail, na które można zgłaszać pytania i skargi, a
także stosowania uczciwych warunków umów. Wykryto następujące główne problemy:


nieuczciwe warunki umów pozbawiające konsumenta prawa do podejmowania
środków prawnych lub prawa do odszkodowania w przypadku gdy produkt nie działa;



niejasne informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy: ze względu na
kwestie techniczne związane z pobieraniem treści cyfrowych ich sprzedawcy powinni
informować konsumentów przed zakupem, że nie można anulować rozpoczętego
pobierania - takich informacji brakowało na 42 proc. sprawdzonych stron
internetowych;



brak obowiązkowych informacji o tożsamości sprzedawcy, w szczególności brak jego
adresu e-mail, co pozbawia konsumentów skutecznej możliwości kontaktu.

Oprócz

przeprowadzenia

akcji

kontrolnej

Komisja

Europejska

zleciła

wykonanie

uzupełniającego badania, które wykazało, że na stronach internetowych nie podaje się
informacji o możliwych ograniczeniach geograficznych lub też informuje się o nich tylko w
ograniczonym zakresie. Takie informacje są niezbędne dla konsumentów podróżujących do
innych państw UE, gdyż zwykle osoby te spodziewają się, że będą miały dostęp do swoich
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treści cyfrowych i będą mogły z nich korzystać bez przeszkód w obrębie całego jednolitego
rynku.
Badanie ujawniło również, że gry reklamowane jako „bezpłatne” często wymagały
wniesienia opłaty na dalszym etapie, chociaż nie było to jasno powiedziane na samym
początku. Takie praktyki często skierowane są bezpośrednio do najbardziej wrażliwej grupy
konsumentów - do dzieci, doprowadzając do sytuacji, w których rodzice musieli zapłacić
ogromne rachunki, po tym jak pozwolili dzieciom grać na swoich telefonach.
 Dalsze działania
W stosunku do 49 stron internetowych, które nadal nie są zgodne z przepisami, toczą się
krajowe postępowania administracyjne lub sądowe. Ponadto analizowana jest kwestia płatności
w trakcie gry, aby zapewnić konsumentom lepsze informacje i uniknąć nieproporcjonalnych i
niespodziewanych opłat, które powstają w przypadku korzystania z gier w tym systemie
płatności przez dzieci.
 Kontekst
„Akcja kontrolna” polega na ogólnounijnej kontroli stron internetowych, która ma na celu
wykrycie przypadków naruszenia prawa ochrony konsumentów oraz zapewnienie jego
przestrzegania. Komisja koordynuje takie akcje, prowadzone równolegle przez krajowe organy
odpowiedzialne ze egzekwowanie przepisów. Akcja kontrolna dotycząca treści cyfrowych
odbyła się w 26 państwach członkowskich UE, w Norwegii i Islandii w czerwcu 2012 r. To już
szósta taka akcja od 2007 r.
Coraz więcej konsumentów w Europie kupuje treści cyfrowe: w ciągu ostatnich 12 miesięcy
średnio 79 proc. konsumentów europejskich korzystało z usług muzycznych w internecie, a 60
proc. korzystało z gier internetowych. Według źródeł branżowych w 2010 r. w UE pobrano z
internetu muzykę o łącznej wartości 677 mln euro. Jeżeli chodzi o gry internetowe,
konsumenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Belgii wydali
na nie w 2011 r. 16,5 mld euro. Gry przeznaczone dla dzieci i reklamowane jako „darmowe”
stanowią coraz większy segment na unijnym rynku gier internetowych (50 proc. wszystkich
gier w ciągu ostatnich 12 miesięcy).
Załącznik - Liczba sprawdzonych stron internetowych i liczba stron zgodnych z przepisami
wg stanu na 9 października 2013 r.:
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Faza pierwsza - przegląd (2012
r.)

Faza druga - egzekwowanie
przepisów
(wyniki z października 2013 r.)

Liczba stron
zgodnych
z
przepisami
wg stanu na 9
października
2013 r., jako
odsetek stron
internetowych
sprawdzonych
w 2012 r.

Strony
internetowe, na
których wykryto
nieprawidłowości

Strony
internetowe
zgodne
z
przepisami
w dniu 9
października
2013 r.

Strony
internetowe
objęte dalszym
postępowaniem,
strony,
na
których
stwierdzono
nieprawidłowości
małej wagi i
strony, które już
nie istnieją

2

8

6

4

60%

11

7

4

7

4

64%

Bułgaria

10

10

0

10

0

100%

Cypr

3

0

3

3

0

100%

Republika Czeska

11

9

2

11

0

100%

Dania

10

4

6

9

1

90%

Estonia

10

7

3

10

0

100%

Finlandia

10

2

8

9

1

90%

Francja

27

16

11

23

4

85%

Niemcy

26

14

12

23

3

89%

Grecja

10

2

8

8

2

80%

Węgry

6

1

5

6

0

100%

Islandia

10

1

9

10

0

100%

Włochy

10

4

6

7

3

70%

Łotwa

10

0

10

8

2

80%

Litwa

10

10

0

10

0

100%

Luksemburg

8

7

1

7

1

88%

Malta

10

2

8

6

4

60%

Niderlandy

11

8

3

10

1

91%

Norwegia

9

6

3

6

3

67%

Polska

10

8

2

8

2

80%

Portugalia

20

11

9

11

9

55%

Rumunia

10

5

5

9

1

90%

Słowacja

10

3

7

8

2

80%

Słowenia

4

1

3

4

0

100%

Hiszpania

26

5

21

19

7

68%

Państwo

Liczba
sprawdzonych
stron

Strony
internetowe
zgodne
z
przepisami
podczas
kontroli

Austria

10

Belgia
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Szwecja

17

2

15

15

2

89%

Zjednoczone Królestwo

11

11

0

11

0

100%

Suma

330

158

172

274

56

83%

10. ROZSZERZENIE UE - Priorytety na 2014 r.
W przyjętym dnia 16 października 2013 r. zestawie rocznych sprawozdań Komisja
Europejska zaleciła przyznanie Albanii statusu kraju kandydującego i – po raz piąty z rzędu
– otwarcie negocjacji akcesyjnych z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Komisja
przedstawiła również ocenę postępów osiągniętych w zeszłym roku w procesie przystąpienia
do UE przez inne państwa Bałkanów Zachodnich i Turcję. Ze względu na decyzję rządu
Islandii o wstrzymaniu negocjacji akcesyjnych uproszczone sprawozdanie dotyczące Islandii
obejmuje obecny stan dostosowania jej prawa krajowego do prawa UE.
Prezentując tegoroczny pakiet „rozszerzenie”, komisarz Štefan Füle stwierdził: „Rozszerzenie
to ciągły proces, który pomimo kryzysu gospodarczego jest dobrą strategią, bowiem stanowi
część

rozwiązania

istniejących

problemów.

Rozszerzenie

jest

nadal

jedną

z

najskuteczniejszych polityk UE. Ponieważ obejmuje ono w pierwszym rzędzie „podstawowe
kwestie” — takie jak walka z korupcją, należyte zarządzanie gospodarcze, wolność słowa i
mediów, prawa człowieka i ochrona mniejszości — wzmacnia tym samym stabilność
polityczną i gospodarczą zarówno w krajach aspirujących do członkostwa jak i w całej Unii
Europejskiej”.
Przyjęta strategia rozszerzenia potwierdza nieustające znaczenie podstaw kopenhaskich
kryteriów członkostwa uzgodnionych przez UE 20 lat temu. Należy do nich praworządność,
która nadal znajduje się w centrum procesu rozszerzenia. Państwa zainteresowane
członkostwem muszą już na początku negocjacji w sprawie przystąpienia zmierzyć się z
wyzwaniami takimi jak reforma wymiaru sprawiedliwości oraz walka z przestępczością
zorganizowaną i korupcją w celu wykazania trwałych rezultatów.
Światowy kryzys gospodarczy uwydatnił potrzebę poprawy zarządzania gospodarczego i
konkurencyjności we wszystkich krajach. Komisja przedstawiła szereg propozycji na rzecz
wsparcia tego celu, w tym wprowadzenie strategii krajowych reform gospodarczych i planów
działania na rzecz zarządzania finansami publicznymi.
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Niedawne wydarzenia w wielu krajach objętych procesem rozszerzenia podkreśliły wagę
wzmacniania instytucji i procesów demokratycznych oraz sprzyjania włączeniu społecznemu.
Wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich i Turcja powinny kontynuować reformy mające na
celu zapewnienie, że wolność wyrażania opinii oraz prawa osób należących do mniejszości, w
tym Romów, są przestrzegane w praktyce. Potrzebne są bardziej zdecydowane środki w celu
ochrony innych wrażliwych grup przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na
orientację seksualną. Komisja zwiększy znaczenie tych zagadnień w ramach procesu
akcesyjnego, w tym poprzez lepsze ukierunkowanie funduszy przedakcesyjnych i zwiększenie
pomocy przeznaczonej na wsparcie integracji Romów za pomocą specjalnego instrumentu
finansowego.
 Szczegółowe ustalenia i zalecenia dla poszczególnych krajów:
Czarnogóra: MEMO/13/893
Serbia: MEMO/13/894
była jugosłowiańska republika Macedonii: MEMO/13/890
Albania: MEMO/13/888
Bośnia i Hercegowina: MEMO/13/889
Kosowo*: MEMO/13/892
Turcja: MEMO/13/895
Islandia: MEMO/13/891
* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z
rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
 Kontekst
STATUS POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW
CZARNOGÓRA: kraj kandydujący – złożył wniosek o członkostwo w 2008 r. Negocjacje
akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. Dwa rozdziały zostały otwarte i tymczasowo
zamknięte. Zakończono spotkania w ramach przeglądu zgodności prawa krajowego z prawem
wspólnotowym. W czerwcu Czarnogóra przyjęła plany działania dotyczące rozdziałów
negocjacyjnych nr 23 (wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe) i 24 (sprawiedliwość,
wolność i bezpieczeństwo). Po wydaniu pozytywnej oceny przez Komisję, we wrześniu UE
zwróciła się do Czarnogóry z wnioskiem o przedstawienie stanowisk negocjacyjnych
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dotyczących tych rozdziałów. Czarnogóra przedłożyła swoje stanowiska negocjacyjne na
początku października.
SERBIA: kraj kandydujący ─ złożył wniosek o członkostwo w 2009 r. i w marcu 2012 r.
otrzymała status państwa kandydującego. W marcu 2011 r. zainicjowano dialog pomiędzy
Prisztiną i Belgradem, prowadzony z pomocą UE. Pierwsza umowa w sprawie zasad
dotyczących normalizacji stosunków została zawarta z Kosowem w kwietniu 2013 r.
Zwiększyło się również tempo reform w Serbii. W czerwcu 2013 r. Rada Europejska podjęła
decyzję dotyczącą otwarcia negocjacji w sprawie przystąpienia. Pierwsza konferencja
międzyrządowa w sprawie negocjacji akcesyjnych Serbii odbędzie się najpóźniej w styczniu
2014 r. po przyjęciu przez Radę ram negocjacyjnych, zaproponowanych przez Komisję w
lipcu 2013 r. W międzyczasie, we wrześniu 2013 r., rozpoczęto przegląd zgodności prawa
krajowego z prawem wspólnotowym. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wszedł w życie w
dniu 1 września.
BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII: kraj kandydujący – złożył
wniosek o członkostwo w 2004 r. Państwo to w dalszym ciągu spełnia w sposób zadowalający
kryteria polityczne. Kryzys polityczny trwający od końca zeszłego roku wskazuje na potrzebę
rozwoju bardziej konstruktywnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu polityki. Dialog na
wysokim szczeblu w sprawie przystąpienia przyczynił się do większego skupienia się na
reformach związanych z przystąpieniem do UE i na ich wdrażaniu. Należy zwrócić większą
uwagę na skuteczną realizację reform poprzez zajęcie się kwestiami związanymi z wolnością
słowa i zwiększenie niezależności i uprawnień sądów. Przez pięć lat z rzędu Komisja zalecała
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Rada jednak nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.
Komisja uważa, że pozytywna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych
pomogłaby również rozwiązać kwestię nazwy kraju oraz przyczyniłaby się do poprawy
stosunków dobrosąsiedzkich.
ALBANIA: potencjalny kraj kandydujący ─ złożył wniosek o członkostwo w 2009 r. Wybory
parlamentarne w czerwcu zasadniczo zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób. Albania
przyjęła szereg ważnych instrumentów prawnych, w tym przepisy spełniające niezbędne
wymogi dla nadania jej statusu kraju kandydującego, a także kontynuowała starania na rzecz
walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. W związku z powyższym Komisja [zaleca
przyznanie Albanii statusu kraju kandydującego, przy założeniu, że Albania w dalszym ciągu
będzie podejmowała działania w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją]. Zanim
Komisja będzie mogła zalecić rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, Albania będzie musiała
zintensyfikować reformy w kluczowych obszarach priorytetowych, w szczególności w
zakresie praworządności.
BOŚNIA I HERCEGOWINA: potencjalny kraj kandydujący z perspektywami europejskimi,
podobnie jak pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich. Zainicjowanie dialogu na wysokim
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szczeblu z Bośnią i Hercegowiną w zeszłym roku było pozytywnym wydarzeniem, ale efekty
osiągnięte przez przywódców Bośni i Hercegowiny są poniżej oczekiwań. Stosunki z UE
znajdują się w martwym punkcie, niezbędne jest podjęcie znaczących starań w celu spełnienia
warunków umożliwiających wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz
wiarygodnego wniosku o członkostwo.
KOSOWO: potencjalny kraj kandydujący z perspektywami europejskimi, podobnie jak
pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich. W marcu 2011 r. zainicjowano dialog pomiędzy
Prisztiną i Belgradem, prowadzony z pomocą UE. Pierwsza umowa w sprawie zasad
dotyczących normalizacji stosunków została podpisana z Serbią w kwietniu 2013 r. W
czerwcu 2013 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie układu o
stabilizacji i stowarzyszeniu z Kosowem. Negocjacje wkrótce się rozpoczną.
TURCJA: kraj kandydujący – złożył wniosek o członkostwo w 1987 r. Negocjacje akcesyjne
rozpoczęły się w październiku 2005 r. Otwarto 13 rozdziałów negocjacyjnych, z których jeden
tymczasowo zamknięto. W czerwcu 2013 r. Rada wyraziła zgodę na otwarcie negocjacji w
sprawie rozdziału 22 w obszarze polityki regionalnej i koordynacji instrumentów
strukturalnych, z zastrzeżeniem zatwierdzenia wspólnego stanowiska przez Radę do Spraw
Ogólnych po przedstawieniu przez Komisję rocznego sprawozdania z postępów. Komisja
podkreśla znaczenie, jakie dla UE stanowi zwiększenie zaangażowania w Turcji, tak aby
pozostało ono punktem odniesienia dla reform w tym kraju.
ISLANDIA: kraj kandydujący ─ złożył wniosek o członkostwo w 2009 r. Negocjacje
akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2010 r. i zostały wstrzymane przez Islandię w maju 2013
r. 27 rozdziałów zostało otwartych, a 11 spośród nich zostało tymczasowo zamkniętych.
Islandia jest członkiem EOG oraz strefy Schengen i duża część jej prawodawstwa jest już
zgodna z prawodawstwem UE.
 Szczegółowe informacje
Dokumenty znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm
11. Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego
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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 108 decyzji, w tym 12 uzasadnionych opinii i 5 decyzji dotyczących
skierowania

spraw

do

Trybunału

Sprawiedliwości

Unii

Europejskiej.

Poniżej

przedstawiono streszczenie głównych decyzji.


Zamówienia publiczne: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału w związku ze
stosowaniem niezgodnych z prawem przyczyn wykluczenia kandydatów z procedur
udzielania zamówień publicznych.

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce
w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i
usługi. Komisja uważa, że polska Ustawa Prawo zamówień publicznych może znacząco
utrudnić dostęp do rynków zamówień publicznych.
Uzasadnione opinie


Środowisko:

Komisja wzywa

POLSKĘ do wprowadzenia

przepisów UE

dotyczących emisji przemysłowych
Komisja Europejska ponagla Polskę do przesłania informacji o sposobie, w jaki
prawodawstwo UE dotyczące emisji przemysłowych jest wprowadzane do polskiego
ustawodawstwa krajowego. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, która
zastępuje i aktualizuje starsze przepisy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom
wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie najszerszym zakresie
wyeliminowania, miała zostać wprowadzona do ustawodawstwa krajowego do dnia 7
stycznia 2013 r. Mimo iż w dniu 21 marca 2013 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie
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do usunięcia uchybienia, Polska nadal nie zgłosiła Komisji środków krajowych
wdrażających tę dyrektywę. Komisja kieruje zatem do Polski uzasadnioną opinię. Jeżeli
Polska nie podejmie odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać
skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

12. SPRAWY WEWNĘTRZNE - UE nasila walkę z przestępstwami z użyciem broni
palnej
W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie uwagę przyciągały tragiczne w skutkach napaści
z bronią w ręku szczególnie w takich krajach jak Norwegia, Belgia, Finlandia, Francja czy
Włochy. Problem ten dotyczy wszystkich krajów, a w całej Unii co roku ofiarą morderstw z
użyciem broni palnej pada ponad tysiąc osób, nie wiadomo też co się dzieje z pół milionem
sztuk broni palnej, która zarejestrowano jako zgubioną lub skradzioną na terenie UE.
W dniu 21 października 2013 r. Komisja przedstawi propozycje dotyczące sposobów
ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Komisja określi działania na
szczeblu UE – ustawodawcze, operacyjne, szkoleniowe i finansowe – na rzecz
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z problemem nielegalnej broni palnej.
Z tej okazji Komisja Europejska opublikowała też wyniki sondażu Eurobarometru (nr 383), z
których wynika, że sześciu na dziesięciu Europejczyków rzeczywiście uważa, że poziom
przestępczości z użyciem broni palnej w ciągu najbliższych pięciu lat raczej wzrośnie. Z
badania wynika również, że w ujęciu ogólnym 55 proc. Europejczyków opowiada się za
bardziej rygorystycznymi przepisami określającymi, komu wolno posiadać, sprzedawać lub
kupować broń.
„Co tydzień słyszymy o kolejnych aktach przemocy popełnionych przy użyciu broni palnej.
Tymczasem debata na temat nielegalnego używania broni i handlu nią w Europie jest
niepokojąco mało ożywiona. Często bardziej widoczna jest już amerykańska debata na temat
walki z tym zjawiskiem, mimo że powinniśmy skupić się na własnym problemie. W Europie
pozostaje wiele do zrobienia, aby zagwarantować, że pistolety, karabiny i broń bojowa nie
trafią w ręce przestępców”, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw
wewnętrznych.
Komisja przedstawia w związku z tym propozycje mające zaradzić niedociągnięciom
istniejącym w UE. Dotyczą one całego cyklu życia broni: jej produkcji, sprzedaży, posiadania,

28

handlu nią, jej magazynowania i pozbawiania cech użytkowych. Propozycje uwzględniają
jednocześnie silne tradycje legalnego używania broni, np. w sporcie czy do polowania.
Bardziej rygorystyczne ogólnounijne przepisy określające sposób, w jaki broń palna powinna
być pozbawiana cech użytkowych, mogą zagwarantować, że wycofana broń nie będzie
działała.
Komisja przyjrzy się wspólnej metodzie znakowania broni palnej za pomocą numerów
seryjnych w trakcie produkcji, co pozwoliłoby śledzić broń używaną przez przestępców.
Konieczne jest rozważenie unijnych przepisów określających wspólne normy minimalne w
odniesieniu do sankcji karnych. Dzięki temu zapewniony zostanie odstraszający skutek we
wszystkich państwach członkowskich oraz zlikwidowane luki prawne, które mogliby
wykorzystać handlarze. Takie przepisy mogłyby określać, które przestępstwa z użyciem broni
palnej powinny podlegać sankcjom karnym (nielegalna produkcja, handel, manipulowanie
oznaczeniami, nielegalne posiadanie broni palnej i zamiar dostarczania broni palnej), oraz
określać właściwy poziom sankcji nakładanych przez państwa członkowskie.
Przemoc z użyciem broni palnej można również ograniczyć poprzez zaostrzenie przepisów
unijnej dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego dotyczących posiadania broni w
państwach członkowskich, na przykład poprzez ograniczenie dostępu do szczególnie
niebezpiecznych modeli broni w przypadku użytkowania cywilnego. W celu znalezienia
konkretnych rozwiązań dokonany zostanie również przegląd procedur udzielania licencji na
broń.
Należy również odpowiednio kontrolować sprzedaż i nielegalną produkcję broni palnej.
Komisja zgromadzi również więcej informacji na temat nowych wyzwań technologicznych,
takich jak sprzedaż broni przez internet lub drukowanie przestrzenne części, jak również na
temat tego, jak zmniejszyć ryzyko nielegalnego dostarczania broni palnej przez służby
pocztowe.
Komisja sprawdzi też, w jaki sposób można ograniczyć zagrożenia związane z przepływem
broni z państw trzecich poprzez pomoc techniczną, w tym poprzez wzmocnienie systemów
kontroli eksportu broni w tych państwach, zamknięcie szlaków przemytniczych i lepsze
zarządzanie zapasami broni wojskowej.
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Sugestie te zostaną teraz przedyskutowane z Parlamentem Europejskim, państwami
członkowskimi i zainteresowanymi stronami w celu dokonania oceny poszczególnych
możliwości, w tym podjęcia działań legislacyjnych.
Priorytety wybrano w oparciu o konsultacje z organami ścigania, ofiarami przemocy
z użyciem broni palnej, organizacjami pozarządowymi oraz autoryzowanymi producentami,
dystrybutorami i użytkownikami broni, jak również w oparciu o wyniki badania
Eurobarometru i odpowiedzi uzyskane w wyniku konsultacji publicznych.
 Przydatne linki
Komunikat KE: „Broń palna a bezpieczeństwo wewnętrzne UE: ochrona obywateli i
zakłócanie nielegalnego handlu”, COM (2013) 716
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0716:FIN:PL:PDF
Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

13. PODATKI

-

Standardowa

deklaracja

VAT:

ułatwienia

działalności

dla

przedsiębiorstw i poprawa przestrzegania przepisów podatkowych
Komisja zaproponowała 23 października 2013 r. nową standardową deklarację VAT, która
może przyczynić się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstw UE o 15 mld euro rocznie.
Celem tej inicjatywy jest ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw, ułatwienie
przestrzegania przepisów podatkowych i zwiększenie wydajności administracji podatkowych
w całej Unii. Taka inicjatywa w pełni odzwierciedla zaangażowanie Komisji na rzecz
inteligentnych regulacji; należy ona również do inicjatyw określonych w niedawnym
programie sprawności i wydajności regulacyjnej, zmierzających do uproszczenia zasad i
ograniczenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. Przedstawiony wniosek
przewiduje utworzenie jednolitego zestawu wymogów dla przedsiębiorstw w zakresie
wypełniania deklaracji VAT, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym się to
odbywa. Zastąpienie krajowych deklaracji VAT standardową deklaracją VAT zagwarantuje,
że w całej UE przedsiębiorstwa zgłaszać będą takie same podstawowe informacje w tym
samym okresie. Mając na uwadze, że stosowanie i egzekwowanie uproszczonych procedur jest
łatwiejsze, przedstawiony wniosek powinien również przyczynić się do poprawy
przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i zwiększenia dochodów publicznych.
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Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, powiedział: „Wprowadzenie standardowej
deklaracji VAT stwarza korzystną sytuację. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z
uproszczonych procedur, zmniejszenia kosztów oraz ograniczenia biurokracji. Rządy
otrzymają nowe narzędzie służące do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku
VAT, które powinno przyczynić się do zwiększenia ich dochodów. Omawiany wniosek
oznacza zatem potwierdzenie naszego zaangażowania w stworzenie jednolitego rynku
sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również dążenia do poprawy
przestrzegania przepisów podatkowych w UE.”
Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji
VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy
sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego
względu składanie deklaracji VAT w odniesieniu do transgranicznej działalności gospodarczej
jest obciążone kosztownymi i uciążliwymi procedurami. Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim uskarżały się ponadto na trudności w
utrzymaniu zgodności z przepisami o VAT z powodu zawiłości tego procesu.
Zaproponowana standardowa deklaracja VAT upraszcza informacje, które przedsiębiorstwa
będą musiały przedłożyć organom podatkowym. Deklaracja obejmować będzie jedynie 5
obowiązkowych do wypełnienia przez podatników rubryk. Państwa członkowskie mają
możliwość złożenia wniosku o wprowadzenie pewnej liczby dodatkowych, standardowych
elementów, nie przekraczającej jednak 26 rubryk informacyjnych. Stanowi to znaczną
poprawę w stosunku do obecnej sytuacji, w której niektóre państwa członkowskie wymagają
od podatników wypełnienia nawet 100 rubryk informacyjnych.
Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do comiesięcznego wypełniania standardowej deklaracji
VAT, natomiast mikroprzedsiębiorstwa będą musiały je składać w ujęciu kwartalnym.
Obowiązek złożenia podsumowującej rocznej deklaracji VAT, który został wprowadzony
przez niektóre państwa członkowskie, zostałby zniesiony. We wniosku zawarto również
zachęty do składania dokumentów drogą elektroniczną, ponieważ standardowa deklaracja
VAT będzie mogła zostać złożona w postaci elektronicznej w całej Unii. To znaczne
uproszczenie procesu składania deklaracji VAT odzwierciedla zobowiązanie Komisji do
zmniejszenia obciążeń administracyjnych i przeszkód w handlu na jednolitym rynku.
Przedstawiony wniosek stanowi również istotny wkład w stworzenie skuteczniejszego i
bardziej odpornego na nadużycia systemu podatku VAT, jak określono w strategii Komisji
dotyczącej reformy podatku VAT. Podatek VAT stanowi około 21 % dochodów państw
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członkowskich; niemniej jednak w 2011 r. nie pobrano należności w kwocie około 193 mln
EUR. Poprzez stworzenie prostszego systemu zarówno dla podatników, jak i dla organów
administracji, standardowa deklaracja VAT może wpłynąć na poprawę przestrzegania
przepisów podatkowych i ograniczenia ubytku podatku VAT. Omawiany wniosek może w
istotny sposób przyczynić się do konsolidacji budżetowej w całej UE poprzez zwiększenie
dochodów w budżetach publicznych.
 Kontekst
W grudniu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie przyszłości podatku
VAT. W komunikacie tym określono podstawowe cechy, jakie muszą charakteryzować nowy
system VAT — w szczególności musi być on łatwiejszy w obsłudze, skuteczniejszy i bardziej
stabilny – w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi, jak również lepiej dostosowany do
potrzeb jednolitego rynku.
Koncepcja wprowadzenia standardowej deklaracji VAT była promowana przez grupę
wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych. Konsultacje publiczne potwierdziły duże
zainteresowanie i wsparcie tej inicjatywy ze strony przedsiębiorstw.
W komunikacie w sprawie inteligentnych regulacji w Unii Europejskiej podkreślono również,
że dyrektywa VAT – a deklaracja VAT w szczególności – to drugi najbardziej uciążliwy akt
prawny UE. Celem wniosku jest poprawa tej sytuacji.
 Przydatne linki
Wniosek jest dostępny na stronie:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_
en.htm
Strona internetowa komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną,
audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

14. AGENDA CYFROWA - Komisja Europejska robi kolejny duży krok, aby
stymulować rozwój usług w chmurze obliczeniowej
Komisja Europejska utworzyła 28 października 2013 r. grupę ekspertów, która ma opracować
bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej, w
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oparciu o dobrowolny instrument prawny. Zadaniem grupy jest wskazanie najlepszych
praktyk, które pozwolą rozwiać obawy konsumentów i małych przedsiębiorstw, zwykle
niechętnie decydujących się na zakup tego typu usług ze względu na niejasność umów.
Utworzenie grupy ekspertów wpisuje się w działania podejmowane przez Komisję w celu
zwiększenia zaufania do usług w chmurze obliczeniowej i wykorzystania ich potencjału do
pobudzenia wzrostu produktywności gospodarki w Europie. To jedno z kluczowych działań
przewidzianych w przyjętej w ubiegłym roku strategii Komisji na rzecz wykorzystania
potencjału chmury obliczeniowej. Ma ono przyczynić się do rozwiązania pewnych kwestii
związanych z chmurą obliczeniową, wykraczających poza wspólne europejskie przepisy
dotyczące sprzedaży będące obecnie przedmiotem negocjacji.
„Na posiedzeniu Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu przywódcy UE wezwali do działań,
które przyczyniłyby się do stworzenia jednolitego rynku usług w chmurze obliczeniowej.
Komisja wywiązuje się ze swojego zadania. Pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje
chmura obliczeniowa, mogłoby pomóc stworzyć 2,5 mln dodatkowych miejsc pracy w
Europie i przyczynić się do wzrostu produktu krajowego brutto UE o ok. 1% rocznie do 2020
r.”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.
„Zwróciliśmy się do ekspertów o opracowanie wyważonego zestawu warunków umownych,
które pozwoliłby konsumentom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom z większym
zaufaniem korzystać z tego rodzaju usług. Zaufanie daje wymierne zyski – obywatele muszą
mieć zaufanie co do tego, że usługi, z których korzystają, są świadczone w sposób uczciwy i
wiarygodny”.
W skład grupy ekspertów ds. chmury obliczeniowej wchodzą przedstawiciele dostawców
usług przetwarzania w chmurze, konsumentów i MŚP, środowisk akademickich i prawniczych
(zob. załącznik). Pierwsze posiedzenie grupy ma się odbyć w dniach 19-20 listopada 2013 r., a
jej sprawozdanie spodziewane jest na wiosnę 2014 r. Wyniki pracy grupy zostaną
uwzględnione w dokumencie strategicznym, który zainicjuje szerokie konsultacje publiczne na
temat przyszłych działań w kwestii umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej na
rzecz konsumentów i MŚP.
 Kontekst
W dniu 27 września 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz wykorzystania
potencjału chmury obliczeniowej w Europie. Strategia ma na celu zwiększenie wykorzystania
chmury obliczeniowej w całej gospodarce. Grupa ekspertów stanowi kluczowy element tej
strategii i wysiłków podejmowanych przez Komisję w celu dalszego pobudzenia rozwoju
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jednolitego rynku cyfrowego. Opiera się ona na innych już przedłożonych inicjatywach
legislacyjnych, takich jak reforma unijnych przepisów o ochronie danych oraz proponowane
wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży.
Grupa ekspertów ma za zadanie pomóc Komisji przeanalizować możliwości udoskonalenia
ram prawnych dotyczących umów o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej dla
konsumentów i MŚP, tak by zwiększyć ich zaufanie do tego rodzaju umów.
Pojęcie „chmury obliczeniowej” odnosi się do przechowywania – na znajdujących się w innej
lokalizacji komputerach – danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) oraz
oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za pomocą
wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i
potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych zlokalizowanych na miejscu.
Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook czy Spotify, w tym usługi przeglądania
poczty elektronicznej za pośrednictwem stron www, wykorzystuje już technologie chmur
obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia
wykorzystania rozwiązań opartych na modelu chmury obliczeniowej wśród przedsiębiorców
i podmiotów sektora publicznego.
Strategia Komisji na rzecz chmury obliczeniowej obejmuje trzy kluczowe działania, z
których jedno zakłada określenie bezpiecznych i uczciwych warunków umów dotyczących
usług w chmurze obliczeniowej. Wzorcowe warunki umów mogą ułatwić ustalenia umowne
między dostawcami usług w chmurze obliczeniowej a konsumentami i małymi
przedsiębiorstwami. Mogą one również ułatwić stosowanie unijnych przepisów o ochronie
danych w zakresie, w jakim jest to istotne dla umów dotyczących usług w chmurze
obliczeniowej.
Wnioski Komisji Europejskiej dotyczące reformy przepisów o ochronie danych
osobowych, które Parlament Europejski poparł w zeszłym tygodniu przeważającą
większością głosów, stworzą również warunki, które będą zachęcać do rozwoju usług w
chmurze obliczeniowej. Sprawne przyjęcie reformy przepisów o ochronie danych
wspierałoby rozwój jednolitego rynku cyfrowego i pozwoliłoby konsumentom oraz MŚP w
pełni korzystać z rozwoju usług cyfrowych, w tym usług w chmurze obliczeniowej.
Wnioskiem w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży
Komisja zainicjowała prace nad udoskonaleniem ram prawnych dotyczących umów o
świadczenie usług w chmurze obliczeniowej. Wspólne europejskie przepisy dotyczące
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sprzedaży będą obowiązywać w całej UE na zasadzie dobrowolności. Będą one obejmować
sprawiedliwe i wyważone zasady, z których będą mogli skorzystać konsumenci i MŚP przy
zakupie produktów cyfrowych, takich jak np. muzyka czy oprogramowanie, poprzez
pobranie ich z chmury. Grupa ekspertów wykona określone zadania uzupełniające w
kwestiach wykraczających poza wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży, aby
zadbać o uwzględnienie innych kwestii umownych, istotnych z punktu widzenia usług w
chmurze obliczeniowej, w podobnym dobrowolnym instrumencie prawnym.
 Dodatkowe informacje:
Komisja Europejska – prawo zobowiązań:
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm
Komisja Europejska - ochrona danych:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
Komisja Europejska – chmura obliczeniowa:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing
Strona

internetowa

wiceprzewodniczącej

Viviane

Reding,

unijnej

komisarz

ds.

sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/reding
Członkowie grupy ekspertów ds. bezpiecznych i sprawiedliwych warunków umów o
świadczenie usług w chmurze obliczeniowej:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID
=2922

15. RYBOŁÓWSTWO - Porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego: inwestycja w zrównoważoną przyszłość
Komisja Europejska przyjęła z satysfakcją wynik głosowania 23 października 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2014-2020.
Wynik głosowania to wielki krok w stronę osiągnięcia politycznego porozumienia przed
końcem roku, dzięki czemu fundusz mógłby zacząć działać już od stycznia 2014 r.
Komisja z zadowoleniem odnotowuje, że Parlament Europejski nie wyraził zgody na
przyznawanie pomocy publicznej na budowę statków oraz wyraźnie określił wysokość kwot
finansowania publicznego, jakie państwa członkowskie mogą przeznaczyć na floty.
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Unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, z zadowoleniem
przyjęła wynik głosowania: „Bardzo cieszy mnie ogólny rezultat głosowania. W szczególności
z zadowoleniem przyjmuję decyzję o odrzuceniu planów wydawania pieniędzy unijnych
podatników na budowę nowych statków oraz ograniczenie środków, jakie państwa
członkowskie mogą przeznaczyć na potrzeby floty rybackiej. Dzięki temu EFMR będzie mógł
w głównej mierze służyć finansowaniu projektów promujących zrównoważoną przyszłość dla
sektora rybołówstwa i społeczności nadbrzeżnych. Z zadowoleniem przyjmuję również fakt,
że Parlament Europejski postanowił, iż wszystkie zainteresowane strony powinny móc
korzystać ze wsparcia przyczyniającego się do ich udziału w komitetach doradczych”.
EFMR będzie wspierać wdrażanie zatwierdzonej ostatnio reformy wspólnej polityki
rybołówstwa (WPRyb), w szczególności w zakresie odbudowy zasobów rybnych,
ograniczenia wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, a także stopniowej eliminacji
nieracjonalnej praktyki odrzutów. Fundusz umożliwi zwiększenie nakładów inwestycyjnych
na drobne rybołówstwo i akwakulturę stanowiące podstawę przyszłego rozwoju oraz
przyczyni się do poprawy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, dzięki czemu
decyzje w tym zakresie będą podejmowane w oparciu o rzetelne dane. Pozwoli on również
zwiększyć wsparcie UE na rzecz programów kontroli rybołówstwa w celu zagwarantowania
realizacji i przestrzegania zasad dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego
rybołówstwa.
Środki z EFMR będą służyć finansowaniu projektów wraz z krajowymi źródłami
finansowania. Każde państwo członkowskie otrzyma część całkowitego budżetu. Państwa
członkowskie opracują programy operacyjne, określając w jaki sposób zamierzają wydać
przyznane im pieniądze i, po zatwierdzeniu przez Komisję, władze krajowe będą mogły
zdecydować, które z projektów zamierzają wesprzeć.

16. RYBOŁÓWSTWO - Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2014 r. dla
Atlantyku i Morza Północnego
Komisja Europejska przedstawiła 30 października 2013 r. uprawnienia do połowów na 2014 r.
dla Atlantyku i Morza Północnego, jak również dla wód międzynarodowych. Jest to coroczny
wniosek dotyczący ilości ryb, jakie będą mogli w przyszłym roku odłowić rybacy UE z
głównych zasobów ryb poławianych przemysłowo. We wniosku określono poziomy
całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) oraz nakładu połowowego, zarówno dla stad
zarządzanych wyłącznie przez UE, jak i dla stad zarządzanych wraz z państwami trzecimi,
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takimi jak Norwegia, czy też za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem w morzach i oceanach na całym świecie.
Międzynarodowe negocjacje dotyczące wielu spośród tych stad wciąż jeszcze trwają. W
związku z powyższym, na tym etapie, niniejszy wniosek zawiera wyłącznie dane liczbowe dla
około połowy TAC. Zostanie on uzupełniony po zakończeniu negocjacji ze stronami trzecimi i
organizacjami.
W odniesieniu do stad, które nie są eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi, Komisja
proponuje zwiększenie lub utrzymanie poziomu TAC dla 36 stad oraz zmniejszenie TAC dla
36 stad, w oparciu o opinie naukowe.
Celem Komisji i jednym z filarów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)
jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie stada poławiane były na poziomach
zapewniających zrównoważenie, czyli osiągnięcie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego
połowu. Zawsze gdy jest to możliwe, naukowcy doradzają, w jaki sposób doprowadzić stada
do poziomów zapewniających zrównoważenie. W tym roku opinie dotyczące maksymalnego
podtrzymywalnego połowu wydano dla 22 stad. Jest to znaczny krok naprzód, jeśli chodzi o
dostępność i jakość danych naukowych.
Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała:
„Wniosek Komisji zawiera dobre wiadomości dla niektórych stad, podczas gdy w odniesieniu
do innych wymagane będą pewne cięcia. Ogólnie rzecz biorąc, nasza wiedza na temat wielu
stad uległa poprawie, co umożliwia podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie
zarządzania. W przypadku stad, w odniesieniu do których trwają negocjacje, jak zawsze
będziemy dokładać wszelkich starań, aby uzyskać dla naszych rybaków jak najlepszy rezultat.
Mamy nadzieję, że nasi partnerzy i wspólnota międzynarodowa podzielą nasze zaangażowanie
na rzecz zrównoważonego rybołówstwa”.
Przedmiotowy wniosek będzie omawiany przez ministrów państw członkowskich na
grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa i wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r.
 Szczegóły dotyczące wniosku
W przypadku niektórych stad unijnych utrzymujących się na poziomie maksymalnego
podtrzymywalnego połowu, takich jak stado śledzia atlantyckiego w Morzu Irlandzkim,
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morszczuka północnego i smuklic w wodach Półwyspu Iberyjskiego lub gładzicy w Morzu
Celtyckim, TAC mogą zostać podniesione.
Jednocześnie w odniesieniu do niektórych stad znajdujących się w złym stanie, sytuacja nie
uległa niestety znacznej poprawie od zeszłego roku. Stada dorsza atlantyckiego w Morzu
Irlandzkim i cieśninie Kattegat są nadal w złym stanie, a brak danych utrudnia zarządzanie
tymi stadami. Zasoby soli w Morzu Irlandzkim znajdują się na bardzo niskim poziomie.
Według opinii dotyczących plamiaka w Morzu Celtyckim konieczne jest znaczne obniżenie
TAC, aby można było doprowadzić stado do poziomu maksymalnego podtrzymywalnego
połowu. Dorsz atlantycki i witlinek w wodach na zachód od Szkocji, będące przedmiotem
bardzo wysokich odrzutów, zagrożone są ryzykiem wyczerpania stada.
W odniesieniu do stad, dla których jakość dostępnych danych nie wystarcza do oszacowania
wielkości, wniosek Komisji odpowiada opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES),
która zaleca zwiększenie lub zmniejszenie TAC maksymalnie o 20 %. W następstwie
zeszłorocznej decyzji Rady w sprawie ograniczeń przezornościowych, dla 21 takich stad
proponuje się TAC na poziomie takim samym jak w 2013 r.
Dla ograniczonej liczby stad unijnych opinie naukowe niejednokrotnie otrzymano dopiero
niedawno lub zostaną one udostępnione pod koniec tego miesiąca. W przypadku tych stad
opinie wymagają dalszej analizy przed zaproponowaniem TAC późną jesienią.
W odniesieniu do stad eksploatowanych wspólnie z państwami trzecimi (Norwegią, Wyspami
Owczymi, Grenlandią, Islandią, Rosją), Komisja Europejska, w imieniu UE, negocjuje z tymi
krajami pod koniec każdego roku ilości ryb, które będą poławiane w następnym roku, w
oparciu o opinie naukowe.
W przypadku stad w wodach międzynarodowych i w odniesieniu do gatunków masowo
migrujących, takich jak tuńczyk, Komisja Europejska, reprezentująca UE, prowadzi negocjacje
dotyczące uprawnień do połowów w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania
rybołówstwem. Uprawnienia te należy następnie wprowadzić do prawa Unii Europejskiej.
 Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące wniosków w odniesieniu do Atlantyku i Morza
Północnego można znaleźć w załączonych tabelach.
TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm
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Opinie naukowe: limity połowowe zostały zaproponowane na podstawie opinii naukowych
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i
Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), zob.:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm
Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu
konsultacyjnego Komisji przyjętego w maju.
Wieloletnie plany zarządzania:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm
Mapa obszarów połowowych:
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_pl.pdf
Uwaga: w tabelach poniżej wymieniono wyłącznie stada UE, które nie są eksploatowane
z państwami trzecimi.
Tabela 1: Stada, dla których proponuje się zwiększenie TAC
Nazwa łacińska

Nazwa
zwyczajowa

Caproidae
Clupea

Lepidorhombus
Lepidorhombus

Kaproszowate
Śledź
atlantycki
Śledź
atlantycki
Smuklice
Smuklice

Lepidorhombus

Smuklice

Lophius

Żabnicowate

Merluccius

Morszczuk

Merluccius

Morszczuk
(całkowity
TAC
północny)
Gładzica
Ostrobok

Clupea

Pleuronectes
Trachurus

Obszar,
którego
dotyczy TAC

TAC w
2013 r.

TAC
w
2014 r.

(Zob. mapa)
VI, VII, VIII WE
VIIa

82000
4993

127509
5251

Proc.
proponowanych
zmian TAC na
lata 2013–2014
55 %
5%

VIIghjk

17200

22360

30 %

IIa (WE), IV (WE)
Vb(WE), VI, XII,
XIV
VIIIc,IX,
X,
CECAF34.1.1(WE)
VIIIc,IX,X,CECAF
34.1.1
VIIIc, IX, X, CECAF
34.1.1 (WE)
całkowity
TAC
północny (IIIa / IIa i
IV / Vb, VI, VII, XII i
XIV / VIIIabde)
VIIfg
IX

1937
3387

2083
4074

8%
20 %

1214

2257

86 %

2475

2629

6%

14144

16266

15 %

55105

81846

49 %

369
30000

443
35000

20 %
17 %

Tabela 2: Stada, dla których TAC nie ulega zmianie

Nazwa łacińska

Nazwa zwyczajowa

Ammodytes
Argentina silus

Dobijakowate
Argentyna wielka

Obszar,
TAC

którego

dotyczy

(Zob. mapa)
IV (wody Norwegii)
I, II wody WE + wody
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TAC
2013 r.
0
90

w

TAC
2014 r.
0
90

w

Argentina silus

Argentyna wielka

Brosme brosme
Brosme brosme
Brosme brosme
Clupea
Engraulis
Gadus morhua
Gadus morhua
Lamna nasus
Lophius
Lophius
Molva dypterigia

Brosma
Brosma
Brosma
Śledź atlantycki
Sardele
Dorsz atlantycki
Dorsz atlantycki
Żarłacz śledziowy
Żabnicowate
Żabnicowate
Molwa niebieska

Molva dypterigia

Molwa niebieska

Molva molva

Molwa

Molva molva

Molwa

Pleuronectes
Pleuronectes
Pleuronectes
Pollachius pollachius
Pollachius pollachius
Pollachius virens

Gładzica
Gładzica
Gładzica
Rdzawiec
Rdzawiec
Czarniak

Psetta
maxima
i
Scopthalmus rhombus
Solea solea

Turot i nagład

Solea solea
Solea spp.

Sola
Sola

Sprattus
Squalus

Szprot
Koleń

Squalus

Koleń

Squalus

Koleń

Sola

międzynarodowe
III,IV wody WE + wody
międzynarodowe
IIIa oraz UE 22-32
I,II,XIV
wody WE obszaru IV
VIIef
IX,X,CECAF 34.1.1.
VIb (podobszar Rockall) …
VIa, Vb…
wszystkie obszary
VII
VIIIabde
wody
UE
i
wody
międzynarodowe obszarów II
oraz IV
wody
UE
i
wody
międzynarodowe obszaru III
wody
WE
i
wody
międzynarodowe obszarów I
oraz II
wody
WE
i
wody
międzynarodowe obszaru V
Vb (wody WE), VI, XII, XIV
VIIbc
VIII,IX,X,CECAF 34.1.1
Vb(WE), VI, XII, XIV
IX,X,CECAF 34.1.1 (WE)
VII, VIII, IX, X, CECAF
34.1.1 (WE)
IIa (WE), Morze Północne
(WE)
VI,
Vb,
wody
międzynarodowe
obszarów
XII oraz XIV
VIIbc
VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1
(WE)
VIIde
wody
WE
i
wody
międzynarodowe obszarów I,
V, VI, VII, VIII, XII, XIV
wody WE obszarów IIa oraz
IV
IIIa

1028

1028

29
21
235
931
8778
74
0
0
29144
7809
53

29
21
235
931
8778
74
0
0
29144
7809
53

8

8

36

36

33

33

658
74
395
397
282
3176

658
74
395
397
282
3176

4642

4642

57

57

42
1072

42
1072

5150
0

5150
0

0

0

0

0

Tabela 3: Stada, dla których proponuje się zmniejszenie TAC
Nazwa łacińska

Nazwa
zwyczajowa

Argentina silus

Argentyna
wielka

Gadus morhua

Dorsz
atlantycki

Obszar,
którego
dotyczy TAC
(Zob. mapa)
V,VI,VII wody WE +
wody
międzynarodowe
VIIb,c,e-k,
VIII,IX,X,CECAF
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TAC w
2013 r.

TAC w
2014 r.

4316

3798

Proc.
proponowanych
zmian TAC na
lata 2013–2014
-12 %

10200

6848

-33 %

Gadus morhua

Lepidorhombus
Lepidorhombus
Lophius

Dorsz
atlantycki
Dorsz
atlantycki
Smuklice
Smuklice
Żabnicowate

Melanogrammus
Melanogrammus

Plamiak
Plamiak

Melanogrammus
Merlangius

Plamiak
Witlinek

Merlangius
Merlangius
Molva dypterigia

Witlinek
Witlinek
Molwa
niebieska

Molva molva

Molwa

Nephrops
Nephrops

Homarzec
Homarzec

Nephrops

Homarzec

Nephrops
Pleuronectes
Pleuronectes
Pollachius pollachius
Pollachius pollachius
Pollachius pollachius
Rajidae

Homarzec
Gładzica
Gładzica
Rdzawiec
Rdzawiec
Rdzawiec
Rajowate

Rajidae

Rajowate

Rajidae

Rajowate

Rajidae
Rajidae
Solea solea
Solea solea
Solea solea
Solea solea
Solea solea
Solea solea
Trachurus

Rajowate
Rajowate
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Sola
Ostrobok

Gadus morhua

34.1.1 (WE)
cieśnina
Kattegat
(IIIa(S))
VIIa
VII
VIIIabde
Vb (WE), VI, XII,
XIV
VIIa
VIIb-k, VIII, IX, X,
CECAF 34.1.1 (WE)
Vb,VIa
Vb (wody WE), VI,
XII, XIV
VIIa
VIII
wody
międzynarodowe
obszaru XII
IIIa;
wody
WE
obszarów IIIb, IIIc,
IIId
VIIIabde
IIa
(WE),
Morze
Północne (WE)
IX i X oraz wody WE
CECAF 34.1.1
VIIIc
VIIhjk
VIIde
VII
VIIIabde
VIIIc
wody WE obszarów
VI, VIIa-c, VIIe-k
wody WE obszarów
VIII, IX
IIa (WE), IV - Morze
Północne (WE)
IIIa
VIId
VIIhjk
IIIa, IIIbcd (WE)
VIIa
VIId
VIIfg
VIIe
VIIIc

100

80

-20 %

285

228

-20 %

17385
1716
4924

13908
1373
3939

-20 %
-20 %
-20 %

1189
14148

951
3602

-20 %
-75 %

4211
292

3988
234

-5 %
-20 %

84
3175
774

67
2540
619

-20 %
-20 %
-20 %

87

70

-20 %

3899
17350

3200
15038

-18 %
-13 %

246

221

-10 %

74
141
6400
13495
1482
231
8924

67
135
5322
10796
1186
185
7139

-9 %
-4 %
-17 %
-20 %
-20 %
-20 %
-20 %

3800

3040

-20 %

1256

1005

-20 %

52
798
402
560
140
5900
1100
894
25011

42
638
322
353
95
3251
920
832
15034

-20 %
-20 %
-20 %
-37 %
-32 %
-45 %
-16 %
-7 %
-40 %

Tabela 4: Stada, dla których wartość wynosi pm, np. z powodu opinii, które zostaną
wydane w okresie późniejszym
Nazwa łacińska

Nazwa
zwyczajowa

Obszar, którego
dotyczy TAC
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TAC
2013 r.

w

TAC
2014 r.

w

Merlangius
Nephrops

Śledź
atlantycki
Witlinek
Homarzec

Nephrops
Pleuronectes
Solea solea

Homarzec
Gładzica
Sola

Clupea

(Zob. mapa)
VIa(S), VIIbc
VIIb-k
Vb (wody UE i
wody
międzynarodowe),
VI
VII
VIIa
VIIIab

1500

pm

24500
16690

pm
pm

23065
1627
4100

pm
pm
pm

Tabela 5: Stada, dla których TAC określają poszczególne państwa członkowskie

Nazwa
łacińska

Nazwa
zwyczajowa

Obszar,
TAC

którego

dotyczy
Odpowiedzialne
członkowskie

państwo

(Zob. mapa)
Clupea

Śledź atlantycki

VIa Clyde

Zjednoczone Królestwo

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Madera)

Portugalia

Trachurus

Ostrobok

X, CECAF (Azory)

Portugalia

Penaeus

Krewetki Penaeus

Gujana Francuska

Francja

Merlangius

Witlinek

IX,X,CECAF 34.1.1.(UE)

Portugalia

17. ROLNICTWO - Pięć państw członkowskich przekroczyło kwotę mleczną na
dostawy w 2012/2013
Pięć państw członkowskich — Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr — przekroczyło
kwotę mleczną na dostawy w 2012/2013 r. W związku z tym będą one musiały zapłacić karę
w postaci dodatkowej opłaty o łącznej wartości około 46 mln euro. Pomimo przekroczenia
kwot w wymienionych państwach, poziom dostaw UE ogółem utrzymał się na poziomie dużo
niższym od całkowitej wielkości kwoty (-6,0 proc.), również w porównaniu z okresem
2011/2012, kiedy wynosił -4,7 proc. Ponadto Niderlandy przekroczyły o 1100 t. (1,4 proc.)
kwotę sprzedaży bezpośredniej i w związku z tym będą musiały uiścić dodatkowa opłatę w
wysokości 301 000 euro.
Według krajowych deklaracji obejmujących rok rozliczeniowy kończący się 31 marca 2013
r., Austria, Niemcy, Dania, Polska i Cypr przekroczyły krajowe kwoty o 163 700 ton,
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pomimo zwiększenia kwot o 1 proc. w roku 2012/2013, o którym zadecydowano w ramach
oceny funkcjonowania WPR w 2008 r.
Podobnie jak w ubiegłych latach, liczba państw członkowskich, które przekroczyły
przyznane im kwoty, jest ograniczona, a nadwyżka produkcji stanowi 0,1 proc. całkowitej
ilości mleka dostarczonego lub objętego sprzedażą bezpośrednią (w poprzednim okresie
rozliczeniowym wskaźnik ten wynosił 0,2 proc.). Około 22 państw członkowskich nie
wykorzystało swoich kwot, w tym w 13 państwach nie wykorzystano ponad 10 proc. kwot na
dostawy mleka.
System kwot mlecznych zostanie zniesiony z dniem 1 kwietnia 2015 r. W ramach oceny
funkcjonowania WPR w 2008 r. uzgodniono, że aby ułatwić funkcjonowanie systemu w
okresie przejściowym, należy stopniowo zwiększać kwoty (o 1 proc. rocznie) do roku
rozliczeniowego 2013/14. W połowie 2014 r. Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące
sytuacji na rynku, zawierające m.in. szczegółową analizę procesu wdrażania przez państwa
członkowskie pakietu dotyczącego mleka z 2012 r. (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milkpackage/index_en.htm). Jeżeli okaże się to konieczne, w sprawozdaniu zaproponowane
zostaną odpowiednie zmiany. W zeszłym tygodniu Komisja zorganizowała konferencję
zainteresowanych

stron

dotyczącą

sektora

mleczarskiego

(http://ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm).

po

2015

r.

Sprawozdanie

zawierające wnioski z tej konferencji będzie omawiane przez Komisję Rolnictwa Parlamentu
Europejskiego oraz przez ministrów w Radzie jeszcze w tym roku. Wnioski z tej debaty
zostaną uwzględnione w sprawozdaniu Komisji Europejskiej.


Jak działa system kwot

System kwot mlecznych wprowadzono w latach 80-tych, aby rozwiązać problem nadwyżek
produkcji. Każdemu państwu członkowskiemu przydzielane są dwie kwoty — jedna określa
dostawy do mleczarni (97,6 proc. w skali całej UE), a druga sprzedaż bezpośrednią na
poziomie gospodarstw (2,4 proc.). Te ilości są następnie rozdzielane między poszczególnych
producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim.

Jeżeli państwo

członkowskie przekroczy przyznane mu kwoty, producenci w tym państwie uiszczają opłatę
z tytułu nadwyżek w wysokości 27,83 euro za każde 100 kg. Opłata jest proporcjonalna do
udziału danego producenta w nadwyżce w danym roku rozliczeniowym (od 1 kwietnia do 31
marca). Wysokość opłat jest ustalana po redystrybucji kwot, których nie wykorzystali
pozostali producenci.
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 Załączniki
 Załącznik 1: Wstępne dane liczbowe za rok 2012/2013
 Załącznik 2: Dane liczbowe za rok 2011/2012

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska4

4

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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