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1. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Przepływ danych osobowych między UE a USA –
Komisja Europejska wzywa Amerykę do przywrócenia zaufania
Komisja Europejska przedstawiła 27 listopada 2013 r. działania, jakie należy podjąć, aby
przywrócić zaufanie związane z przepływem danych między UE a USA po tym, jak
doniesienia o szeroko zakrojonych programach gromadzenia danych przez amerykańskie
służby wywiadowcze wywołały głębokie zaniepokojenie i negatywnie odbiły się na stosunkach
transatlantyckich. W odpowiedzi na tę sytuację Komisja przedstawiła: 1) dokument
strategiczny (komunikat) dotyczący transatlantyckiego przepływu danych, w którym
określono wyzwania i zagrożenia wynikające z ujawnienia informacji o programach
gromadzenia danych przez amerykański wywiad, a także działania niezbędne do rozwiania
związanych z tym obaw; 2) analizę funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych
osobowych, które regulują przesyłanie danych między UE a USA do celów komercyjnych; 3)
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sprawozdanie z ustaleń specjalnej grupy roboczej UE-USA na temat ochrony danych
powołanej w lipcu 2013 r. Komisja przedstawiła również wyniki oceny istniejących umów w
sprawie danych dotyczących przelotu pasażera oraz Programu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów. Wspomniane umowy i program są podstawą
wymiany danych w tych dziedzinach do celów egzekwowania prawa.
„Masowe szpiegowanie naszych obywateli, przedsiębiorstw i czołowych polityków jest
niedopuszczalne. Obywatele po obu stronach Atlantyku muszą być pewni, że ich dane są
chronione, natomiast przedsiębiorcy powinni móc polegać na tym, że istniejące umowy są
przestrzegane, a ich postanowienia egzekwowane. Komisja Europejska przedstawia dziś
działania, które pomogą przywrócić zaufanie i poprawić ochronę danych w stosunkach
transatlantyckich”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds.
sprawiedliwości. „Mamy teraz okazję do odbudowania zaufania i liczymy na to, że nasi
amerykańscy partnerzy ją wykorzystają, zwłaszcza przez zdecydowane dążenie do szybkiego
zakończenia negocjacji w sprawie umowy ramowej między UE a USA o ochronie danych.
Tego rodzaju porozumienie musi dawać Europejczykom konkretne i możliwe do
wyegzekwowania prawa, zwłaszcza prawo do sądowych środków odwoławczych w Stanach
Zjednoczonych w przypadku, gdy tam właśnie przetwarzane są ich dane osobowe”.
„Sprawa Snowdena podważyła zaufanie naszych obywateli i nadal istnieją poważne obawy co
do domniemanego masowego dostępu amerykańskich służb specjalnych do danych osobowych
obywateli Unii. Przedstawiony dziś plan działania jasno pokazuje, w jaki sposób Stany
Zjednoczone mogą razem z nami odbudować zaufanie obywateli UE i zapewnić ich o ochronie
ich danych osobowych. Na współpracy opartej na solidnych gwarancjach prawnych i zaufaniu,
że są one stosowane, skorzystają tak użytkownicy internetu, jak i organy władzy po obu
stronach Atlantyku”, powiedziała Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw
wewnętrznych.
Ujawnione niedawno informacje o programach gromadzenia danych stosowanych przez
amerykański wywiad nadwyrężyły zaufanie, na którym opiera się ta współpraca. Aby
zachować ciągłość przepływów danych między UE i USA, trzeba zagwarantować wysoki
poziom ochrony danych. W związku z tym Komisja wzywa do podjęcia działań w sześciu
dziedzinach:
1. Szybkie przyjęcie reformy systemu ochrony danych osobowych w UE: bardziej niż
kiedykolwiek potrzebne są stabilne ramy prawne, zgodnie z propozycją Komisji
Europejskiej ze stycznia 2012 r., z jasnymi zasadami, które można egzekwować
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również w sytuacji, gdy dane są przesyłane za granicę i tam przetwarzane. Dlatego też
instytucje UE powinny nadal pracować nad przyjęciem do wiosny 2014 r. reformy
unijnych przepisów o ochronie danych, aby zagwarantować skuteczną i szeroką
ochronę danych osobowych.
2. Ulepszenie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych: Komisja proponuje 13
zaleceń w celu usprawnienia funkcjonowania systemu bezpiecznego transferu danych
osobowych. Z opublikowanej analizy wynika, że ma on kilka niedociągnięć. Środki
zaradcze powinny zostać określone do lata 2014 r. Następnie Komisja dokona oceny
funkcjonowania systemu w oparciu o wdrożenie wspomnianych 13 zaleceń.
3. Wzmocnienie gwarancji ochrony danych w obszarze egzekwowania prawa:
aktualne negocjacje w sprawie umowy ramowej dotyczące przekazywania i
przetwarzania danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej należy szybko
sfinalizować. Umowa musi gwarantować obywatelom po obu stronach Atlantyku taki
sam, wysoki poziom ochrony. Zwłaszcza obywatele UE nie będący rezydentami USA
powinni mieć możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
4. Wykorzystanie istniejących umów o wzajemnej pomocy prawnej i porozumień
sektorowych w celu uzyskania dostępu do danych: zawsze gdy do celów związanych
z egzekwowaniem prawa wymagany jest transfer danych, amerykańska administracja
powinna czuć się zobowiązana, co do zasady, do stosowania ram prawnych, takich jak
umowy o wzajemnej pomocy prawnej i porozumienia sektorowe zawarte między UE a
USA (np. umowa w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera i Program śledzenia
środków finansowych należących do terrorystów). Możliwość bezpośredniego
zwracania się do przedsiębiorstw powinna być zastrzeżona tylko w ściśle określonych,
wyjątkowych i podlegających kontroli sądu sytuacjach.
5. Uwzględnienie europejskich problemów w trwającym procesie reform w USA:
prezydent Obama zapowiedział przegląd działań krajowych władz bezpieczeństwa.
Proces ten powinien przynieść korzyści również obywatelom UE. Do najważniejszych
zmian należy rozszerzenie gwarancji ochrony danych osobowych, z których korzystają
obywatele USA, na obywateli UE niebędących rezydentami w USA, zwiększenie
przejrzystości i usprawnienie nadzoru.
6. Upowszechnianie na całym świecie norm ochrony prywatności: USA powinny
przystąpić do Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym
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przetwarzaniem danych osobowych („konwencja 108”), tak jak przystąpiły do
Konwencji z 2001 r. o cyberprzestępczości.
Komisja wyjaśnia również, że normy ochrony danych nie będą przedmiotem trwających
negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji.
Przedstawiona odpowiedź Komisji opiera się na ustaleniach grupy roboczej UE-USA ds.
ochrony danych, ocenie istniejących umów o wymianie danych dokonanej przez Komisję oraz
na kontynuacji dialogu na szczeblu politycznym odbywającego się między UE i USA,
zwłaszcza na wynikach rozmów europejskich i amerykańskich ministrów sprawiedliwości i
spraw wewnętrznych w czerwcu i listopadzie. W następstwie konferencji ministerialnej w
Waszyngtonie, na której Unię reprezentowały wiceprzewodnicząca Viviane Reding i komisarz
Cecilia Malmström, UE i USA wydały wspólną deklarację, w której potwierdzono gotowość
obu stron do działania na rzecz odbudowy zaufania, w tym w sprawach dotyczących ochrony
danych, oraz wzmocnienia współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych.
Wspólna deklaracja UE i USA:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1010_en.htm
 Kontekst
UE ulepsza obecnie swoje przepisy dotyczące ochrony danych. Wnioski ustawodawcze
Komisji Europejskiej uzyskały niedawno poparcie Parlamentu Europejskiego. W wyniku
głosowania, które odbyło się 21 października 2013 r., Parlament Europejski uzyskał mandat do
prowadzenia negocjacji z drugim prawodawcą Unii – Radą Unii Europejskiej. Szefowie
państw i rządów europejskich podkreślili również znaczenie przyjęcia w odpowiednim czasie
nowych przepisów prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych podczas szczytu w dniach
24 i 25 października 2013 r. Komisja zamierza zakończyć negocjacje do wiosny 2014 r.
http://ec.europa.eu/commission_20102014/reding/multimedia/news/2013/11/20131118_en.htm
Ponadto UE i USA prowadzą obecnie negocjacje w sprawie umowy o ochronie danych w
obszarze współpracy policyjnej i sądowej (tzw. umowa ramowa). Rokowania rozpoczęto 28
marca 2011 r. i do tej pory odbyło się ponad 15 rund negocjacji, które nadal są kontynuowane.
Wymiana danych osobowych między UE i USA do celów egzekwowania prawa, aby m.in.
zapobiegać terroryzmowi i innym formom poważnej przestępczości oraz zwalczać je, opiera
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się na wielu umowach zawartych na poziomie UE. Są to: Umowa o wzajemnej pomocy
prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Umowa o
wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera, umowa o przetwarzaniu i
przekazywaniu danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów, oraz umowa o współpracy między Europolem a USA.
Umowy te regulują ważne kwestie w zakresie bezpieczeństwa i odpowiadają wspólnym dla UE
i USA interesom bezpieczeństwa, a jednocześnie gwarantują ochronę danych osobowych.
Wymiana danych osobowych między UE i USA do celów komercyjnych została uregulowana
w decyzji w sprawie ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani”, stanowiącej
podstawę prawną dla transferów danych osobowych z UE do przedsiębiorstw mających
siedzibę w USA, które zobowiązały się do przestrzegania zasad ochrony prywatności w ramach
„bezpiecznej przystani”.
Umowa o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0040:0041:EN:PDF
Umowa o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera,
Umowa o przetwarzaniu i przekazywaniu danych z komunikatów finansowych do celów
Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0003:0004:en:PDF
Umowa o współpracy między Europolem a USA:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/flags/united_states_of_america.pdf

 Informacje dodatkowe:
Pakiet informacji włącznie ze sprawozdaniami i komunikatami:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm
Sprawozdanie z ustaleń specjalnej grupy roboczej UE-USA na temat ochrony danych
(Report on the findings of the EU-US Working Group) i analiza funkcjonowania tzw. 'Safe
Harbour': http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1059_en.htm
Sprawozdanie średnioterminowe na temat programu (TFTP): MEMO/13/1060
Wyniki oceny istniejących umów w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (Joint
review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agrement):
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1054_en.htm
Analiza funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych osobowych:
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/thridcountries/adequacy-faq1_en.htm
Strona

internetowa wiceprzewodniczącej Viviane

Reding,

komisarza ds.

wymiaru

sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/
Strona internetowa Cecilia Malmström, komisarza ds. wewnętrznych:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/
2. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Umowy UE-USA: informacje od Komisji w sprawie
TFTP i PNR
Komisja przyjęła 27 listopada br. sprawozdanie oceniające na temat Programu śledzenia
środków finansowych należących do terrorystów (TFTP) oraz sprawozdanie na temat
wspólnego przeglądu umowy z USA w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR).
Komisja oceniła wartość danych dotyczących informacji finansowych dostarczonych w ramach
umowy TFTP między UE i USA w walce z terroryzmem oraz to, w jaki sposób dane PNR są
wykorzystywane przez władze USA w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu.
Komisja przyjęła również komunikat w sprawie europejskiego systemu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów (TFTS), uznając, że na obecnym etapie nie przewiduje
się utworzenia takiego systemu.
„Umowy TFTP i PNR regulują przekazywanie i wykorzystywanie danych osobowych i
zapewniają skuteczną ochronę praw podstawowych obywateli UE. Bardzo poważnie
podeszliśmy do zarzutów o rzekomym dostępie USA do danych finansowych SWIFT, które
nie są objęte zakresem umowy TFTP, i – jak obiecaliśmy Parlamentowi Europejskiemu i
obywatelom UE – zwróciliśmy się do USA o wyjaśnienia w tej sprawie. Rząd USA zapewnił
nas, między innymi na spotkaniu w Białym Domu, w którym uczestniczyłam w dniu 18
listopada, że nie naruszył umowy TFTP i nadal będzie w pełni przestrzegał jej postanowień.
Komisja będzie mimo to nadal uważnie monitorować wdrażanie umów między UE i USA w
sprawie przekazywania danych, aby chronić prawa obywateli UE”, powiedziała Cecilia
Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.
Wzmożone zostaną wysiłki mające na celu ścisłe nadzorowanie wykonywania umowy TFTP w
ciągu najbliższych miesięcy oraz w perspektywie długoterminowej. Wcześniejszy przegląd
zostanie przeprowadzony już wiosną 2014 r.
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 Wspólne sprawozdanie na temat umowy UE-USA w sprawie TFTP
Program śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP) zaowocował
istotnymi

danymi

wywiadowczymi,

które

przyczyniły

się

do

wykrycia

spisków

terrorystycznych i ich autorów, jak stwierdza Komisja w swoim sprawozdaniu w sprawie
wartości danych pozyskanych dzięki TFPT.
Na przykład niedawno informacje uzyskane dzięki TFTP wykorzystano przy okazji
dochodzenia w sprawie wybuchów bombowych podczas maratonu w Bostonie w kwietniu
2013 r., do badania zagrożeń podczas Olimpiady w Londynie oraz w dochodzeniu dotyczącym
obozów szkoleniowych w Syrii dla terrorystów zamieszkałych w UE.
Dane TFTP są źródłem ważnych informacji na temat sieci finansowych organizacji
terrorystycznych, pomagając w identyfikacji nowych metod finansowania terroryzmu oraz
zaangażowanych w to osób w USA, UE i w innych miejscach. Państwa członkowskie UE i
Europol korzystają z tych informacji i znajdują w nich cenne poszlaki śledcze. W ciągu
ostatnich trzech lat w odpowiedzi na 158 wniosków złożonych przez państwa członkowskie i
UE (zgodnie z art. 10) uzyskano z TFTP 924 poszlak śledczych.
Jeśli chodzi o niedawne zarzuty dotyczące dostępu do danych finansowych w UE wbrew
umowie TFTP, otrzymaliśmy zapewnienie na piśmie, że rząd USA nie naruszył umowy i
będzie nadal w pełni przestrzegał jej postanowień.
Na obecnym etapie Komisarz uważa, że nie ma potrzeby prowadzenia dalszych konsultacji z
USA na temat wdrażania umowy TFTP.
 Unijny system śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTS)
Na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zgodnie ze swoim Komunikatem z 2011 r.
Komisja oceniła kwestię ewentualnego utworzenia europejskiego systemu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów (TFTS).
Każdą opcję oceniono pod względem ochrony praw podstawowych, konieczności,
proporcjonalności i efektywności pod względem kosztów, w porównaniu ze stanem obecnym.
Stwierdzono, że na tym etapie nie znaleziono wyraźnych argumentów przemawiających za
ustanowieniem takiego systemu na terytorium Unii Europejskiej, wskazując przede wszystkim
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na fakt, że w celu pobierania danych na terenie UE konieczne byłoby stworzenie nowej bazy
danych zawierającej wszystkie informacje o transferach finansowych obywateli UE, i
zarządzanie taką bazą.
Utworzenie takiej bazy danych przyniosłoby poważne wyzwania w zakresie przechowywania
danych, dostępu i ochrony, nie wspominając o ogromnych nakładach finansowych i
technicznych, które byłyby potrzebne. Jakikolwiek system UE byłby inwazyjny pod względem
danych i wymagałby wprowadzenia solidnego zabezpieczenia danych oraz środków
ochronnych. Byłoby to kosztowne, a utworzenie i utrzymanie takiego systemu byłoby także
wymagające pod względem technicznym i operacyjnym.
Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego utworzenia unijnego programu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów należy teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady UE
do Spraw Wewnętrznych.
 Sprawozdanie na temat wspólnego przeglądu umowy między UE a USA w sprawie
PNR
Obecna umowa w sprawie PNR ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych
dotyczących pasażerów w odniesieniu do lotów z UE do Stanów Zjednoczonych weszła w
życie dnia 1 lipca 2012 r.
W następstwie przeglądu przez ekspertów z UE i USA Komisja stwierdziła, że władze USA
wykonywały umowę zgodnie z zawartymi w niej standardami i warunkami.
Umowa stanowi skuteczne narzędzie zwalczania poważnej przestępczości transgranicznej i
terroryzmu, określając jednocześnie jasno cele, do jakich można wykorzystywać dane PNR, a
także dając mocne gwarancje ochrony danych.
W opublikowanym sprawozdaniu na temat wspólnego przeglądu stwierdza się w
szczególności, że władze USA przestrzegają swoich zobowiązań w zakresie praw dostępu
pasażerów i dysponują mechanizmem regularnego nadzoru w celu zabezpieczenia przed
bezprawną niedyskryminacją. Przestrzega się zasad dotyczących maskowania i usuwania
danych szczególnie chronionych. Wymiana danych zarówno z krajowymi agencjami w
Stanach Zjednoczonych, jak i z państwami trzecimi są zgodne z umową.
Kolejny wspólny przegląd planuje się na drugą połowę 2015 r.
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 Przydatne linki
Mid-term report on the Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP)
Joint review of the U.S. Passenger Name Record (PNR) Agreement
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-isnew/news/news/docs/20131127_tftp_annex_en.pdf
Communication on a European Terrorist Finance Tracking System (TFTS):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0842:FIN:EN:PDF

3. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Uruchomienie systemu EUROSUR: nowe narzędzia
umożliwiające ratowanie życia migrantów i zapobieganie przestępczości na
granicach UE
W dniu 2 grudnia 2013 r. Europejski system nadzoru granic (EUROSUR) będzie gotowy do
działania. System ten w istotnym stopniu pomoże ochronić życie ludzi, którzy narażają się na
niebezpieczeństwo, by dotrzeć do brzegów Europy. Dostarczy on również państwom
członkowskim UE lepszych narzędzi do zapobiegania przestępstwom o charakterze
transgranicznym, takim jak przemyt narkotyków czy handel ludźmi, a jednocześnie do
wykrywania i udzielania pomocy niewielkim statkom z migrantami znajdującym się w
niebezpieczeństwie, przy zapewnieniu pełnej zgodności z europejskimi i międzynarodowymi
zobowiązaniami, w tym zasadą non-refoulement.
„Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie systemu EUROSUR. Jest to prawdziwie europejska
działanie mające na celu ratowanie życia migrantów podróżujących na przeludnionych i
niezdatnych do żeglugi statkach, zapobieżenie kolejnym tragediom w regionie Morza
Śródziemnego, a także przechwytywanie łodzi motorowych transportujących narkotyki.
Wszystkie te inicjatywy są w dużym stopniu uzależnione od terminowej wymiany informacji i
koordynacji działań między krajowymi i europejskimi agencjami. EUROSUR dostarcza ram
dla takiej współpracy, przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych”,
powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.
EUROSUR będzie wdrażany stopniowo: począwszy od 2 grudnia 2013 r. w 18 państwach
członkowskich UE na południowych i wschodnich granicach zewnętrznych oraz w Norwegii,
która jest państwem stowarzyszonym z grupą Schengen. Pozostałe 11 państw członkowskich

10

UE oraz państwa stowarzyszone z grupą Schengen dołączą do systemu EUROSUR od 1
grudnia 2014 r. Poszczególne elementy systemu będą stale ulepszane w nadchodzących latach.
 Współpraca między agencjami, wymiana informacji i wspólne działania
Centralnym elementem EUROSUR są „krajowe ośrodki koordynacji”, za pośrednictwem
których wszystkie krajowe organy odpowiedzialne za nadzór granic (np. straż graniczna,
policja, straż przybrzeżna, marynarka wojenna) są zobowiązane do współpracy i koordynacji
działań. Informacje na temat zdarzeń na zewnętrznych granicach lądowych i morskich, statusu
i pozycji patroli, a także raporty analityczne i dane wywiadowcze będą wzajemnie
udostępniane za pośrednictwem „krajowych obrazów sytuacji” przez wymienione organy
krajowe.
Ta współpraca i wymiana informacji sprawia, że zaangażowane państwa członkowskie mogą
reagować znacznie szybciej na wszelkie zdarzenia związane z nielegalną migracją i
przestępczością transgraniczną lub wiążące się z ryzykiem dla życia migrantów.
Agencja UE ds. granic Frontex odgrywa ważną rolę w gromadzeniu i analizowaniu w ramach
„europejskiego obrazu sytuacji” informacji dostarczanych przez państwa członkowskie, co
pozwala jej wykrywać zmiany tras lub nowe metody stosowane przez siatki przestępcze. Ten
europejski obraz sytuacji zawiera także informacje zebrane podczas wspólnych operacji
Frontex oraz w strefie przygranicznej. Ponadto Frontex wspiera państwa członkowskie w
wykrywaniu małych statków w ścisłej współpracy z innymi agencjami UE, takimi jak
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu oraz Centrum Satelitarne UE.
EUROSUR umożliwia państwom członkowskim szybsze reagowanie nie tylko w przypadku
pojedynczych zdarzeń, ale także w sytuacjach krytycznych na granicach zewnętrznych. W tym
celu zewnętrzne granice lądowe i morskie zostały podzielone na „odcinki graniczne”, którym
przypisywany jest niski, średni lub wysoki „poziom wpływu”, podobnie jak w sygnalizacji
świetlnej. Podejście to pozwala na zidentyfikowanie punktów zapalnych na granicach
zewnętrznych oraz podjęcie standardowych działań na szczeblu krajowym oraz, jeśli to
konieczne, europejskim.
Szczególny nacisk położono na zapewnienie zgodności z podstawowymi prawami oraz
zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Na przykład priorytetowo należy
traktować osoby szczególnie narażone na zagrożenia, takie jak dzieci, osoby nieletnie
pozbawione opieki lub osoby potrzebujące pilnej pomocy medycznej. Rozporządzenie

11

ustanawiające EUROSUR wyraźnie stanowi, że państwa członkowskie i Frontex muszą w
pełni przestrzegać zasady non-refoulement i godności ludzkiej w odniesieniu do osób
potrzebujących ochrony międzynarodowej. Ponieważ wymiana informacji w ramach
EUROSUR ogranicza się do informacji operacyjnych, takich jak miejsca zdarzeń i patroli,
możliwość wymiany danych osobowych jest bardzo ograniczona.
 Przydatne linki
Rozporządzenie ustanawiające europejski system nadzorowania granic EUROSUR:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0011:0026:PL:PDF
Informacje nt. EUROSUR:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/eurosur/eurosur_en.pdf

4. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Zagrożenia w internecie: badanie wykazuje wpływ
cyberprzestępczości
Użytkownicy internetu w UE są bardzo zaniepokojeni zagrożeniami dla bezpieczeństwa w
internecie – jak ujawniono w opublikowanym badaniu Eurobarometru. 76% badanych – więcej
niż w podobnym badaniu z 2012 r. – uznaje, że ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępczości
wzrosło w ostatnim roku Już 12% internautów doświadczyło włamania na swoje konto poczty
elektronicznej lub profil w portalu społecznościowym.
Choć 70% użytkowników internetu w UE jest przeświadczonych, że potrafią robić zakupy czy
korzystać z usług banku przez internet, to rzeczywiście decyduje się na to tylko ok. 50%. Tak
znaczna dysproporcja wskazuje na negatywny wpływ cyberprzestępczości na cyfrowy
jednolity rynek. Dwa najważniejsze obszary obaw co do bezpieczeństwa online dotyczą
nieuczciwego wykorzystywania danych osobowych (co wymienia 37% badanych) i
bezpieczeństwa płatności internetowych (35%).
„Badanie to ujawnia destrukcyjny wpływ cyberprzestępczości na skalę korzystania z internetu
– zbyt wiele osób obawia się w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje nam sieć. Szkodzi
to zarówno naszej cyfrowej gospodarce, jak i naszej aktywności online. Musimy skuteczniej
współpracować w skali europejskiej, wykorzystując działania Europejskiego Centrum ds.
Walki z Cyberprzestępczością, aby przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości internetowej
u samych jej korzeni” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw
wewnętrznych.
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Cieszyć może fakt, że coraz więcej obywateli UE czuje się dobrze poinformowanymi o
zagrożeniach cyberprzestępczości (44% w tym roku wobec 38% w 2012 r.). Nie zawsze
jednak, jak się zdaje, wyciągają oni z tej wiedzy właściwe praktyczne wnioski. Dla przykładu –
mniej niż połowa użytkowników zmieniła w ciągu ostatniego roku którekolwiek ze swoich
haseł internetowych (48%, a więc nieco więcej niż w 2012 r. – 45%).
W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich,
wykazano ponadto, że:
-

87% respondentów unika ujawniania w internecie informacji osobistych (nieco
mniej niż 89% w 2012 r.);

-

większość badanych nadal nie czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach
cyberprzestępczości (52% w tym roku w porównaniu z 59% w 2012 r.);

-

7% padło ofiarą internetowego oszustwa bankowego lub dotyczącego karty
kredytowej;

-

znacznie wzrosła liczba osób korzystających z internetu za pomocą smartfona
(35%, rok temu 24%) bądź tabletu (14%, w zeszłym roku 6%).

 Kontekst
Komisja Europejska czyni starania na rzecz skuteczniejszego zwalczania cyberprzestępczości
przez UE oraz poprawy bezpieczeństwa w internecie dla obywateli.
Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, otwarte w styczniu, propaguje
wspólne działania na szczeblu UE przeciwko zagrożeniom cyberprzestępczości. Głównym
priorytetem EC3 jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich i
innych państw oraz pomoc tym organom.
Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością:
https://www.europol.europa.eu/ec3
W lutym Komisja wraz ze Służbą Działań Zewnętrznych przyjęła również strategię
bezpieczeństwa cybernetycznego dla Unii Europejskiej. Do priorytetów w tym obszarze należy
pomoc państwom członkowskim w określaniu i niwelowaniu braków w zdolności do
zwalczania cyberprzestępczości, a także promowanie współpracy pomiędzy EC3, państwami
członkowskimi i innymi podmiotami.
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Ponadto w sierpniu UE przyjęła nowe przepisy zwiększające skuteczność unijnych środków
obrony przeciwko atakom informatycznym – np. za niezgodne z prawem uznano „botnety”,
czyli sieci zarażonych komputerów, których moc obliczeniowa jest wykorzystywana do ataków
informatycznych, oraz inne narzędzia stosowane przez cyberprzestępców. Wprowadzono
również nowe okoliczności obciążające i surowsze sankcje karne w celu skutecznego
zapobiegania atakom o dużej skali na systemy informatyczne. Ponadto dyrektywa przewiduje
udoskonalenie współpracy transgranicznej pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości i
siłami policyjnymi państw członkowskich UE.
Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu bieżącego roku.
 Przydatne linki
Badanie Eurobarometru z 2013 r. na temat cyberprzestępczości:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_en.pdf
Informacje o Polsce:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_fact_pl_pl.pdf

5. SPRAWY INSTYTUCJONALNE - Rejestr służący przejrzystości: 10% więcej
wpisów, lepsza kontrola
Z najnowszego sprawozdania rocznego na temat rejestru służącego przejrzystości,
prowadzonego wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, opublikowanego
29 listopada br. wynika, że w ostatnim roku zarejestrowano w nim więcej grup interesu, niż
kiedykolwiek wcześniej. Obecnie w rejestrze figuruje prawie 6000 organizacji, co stanowi 10%
wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W niedawno przeprowadzonym badaniu dotyczącym
rejestru zasugerowano, że obejmuje on w tej chwili 60-75% wszystkich podmiotów
działających w Brukseli. Jednocześnie, dzięki krótszym procedurom i nowym narzędziom IT
wprowadzonym w tym roku w celu zwiększenia skuteczności, przeprowadzono ponad 1000
kontroli, z których 783 doprowadziło do poprawy jakości informacji zawartych w rejestrze.
Wiceprzewodniczący Komisji, Maroš Šefčovič, powiedział: „Instytucje UE prowadzące rejestr
dołączyły do niewielkiej grupy krajów, które przodują w pracach mających na celu
uregulowanie grup interesu. Wśród tej grupy nasz rejestr obejmuje najszerszą pulę
zarejestrowanych. Jestem bardzo dumny z naszych dotychczasowych osiągnięć i jestem
przekonany, że umiejętnie wykorzystamy ten sukces, wprowadzając usprawnienia, o których
mowa w sprawozdaniu”.
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Wiceprzewodniczący PE, Rainer Wieland, dodał: „Bardzo cieszy mnie postęp, jakiego
dokonano w ciągu ostatniego roku. Wyjątkowy charakter wspólnego rejestru służącego
przejrzystości polega na ujęciu w nim wielu przedstawicieli właściwych grup interesu i
zapewnieniu równych szans wszystkim rodzajom podmiotów. Szczególnie cieszy mnie ciągły
dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i zaangażowanie ogółu społeczeństwa, które
stanowi cenne wsparcie naszych działań na rzecz dalszego zwiększenia zasięgu rejestru i
poprawy jego funkcjonowania w przyszłości”.
W sprawozdaniu, oprócz statystyk, opisano również ubiegłoroczne działania wspólnego
sekretariatu rejestru służącego przejrzystości. Obejmują one opracowanie trzeciego wydania
wytycznych dla użytkowników, rozpatrywanie skarg i zajmowanie się powiadomieniami,
zapraszanie do rejestracji niezarejestrowanych podmiotów, zewnętrzne działania informacyjne
i komunikacyjne, warsztaty dla asystentów posłów do PE i pracowników Komisji,
angażowanie Rady w roli obserwatora w celu przedyskutowania możliwości jej uczestnictwa w
prowadzeniu rejestru, kontakt z naukowcami, kadrą akademicką i ekspertami oraz z
urzędnikami krajowymi odpowiedzialnymi za podobne systemy w celu porównania i analizy
najlepszych praktyk.
Sprawozdanie wspomina również o trwającym przeglądzie rejestru. Główne analizowane
kwestie obejmują jakość wpisów, egzekwowanie ściślejszego przestrzegania zasad, stałe
zwiększanie liczby rejestracji przez dalsze działania w zakresie informacji i komunikacji
zewnętrznej, dalsze wyjaśnienia i wytyczne, wprowadzenie dodatkowych korzyści i zachęt dla
rejestrujących, „dobrowolny” i „obowiązkowy” charakter wpisu oraz możliwość stosowania
wyjątkowych odstępstw ad hoc dla firm doradczych i prawniczych powołujących się na
konieczność zachowania poufności wobec klienta.
W sprawozdaniu podkreśla się, że w przyszłości, wraz ze stałym wzrostem liczby
zarejestrowanych organizacji, ważne będzie skoncentrowanie się na poprawie jakości danych
oraz zwiększenie świadomości istnienia tego narzędzia. W związku z nadchodzącymi
wyborami do Parlamentu Europejskiego konieczne będzie również przekazanie informacji o
programie nowym pracownikom i posłom. Należy także nadal zachęcać inne organy UE,
urzędy i agencje do stosowania rejestru.
 Kontekst
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Na dzień 31 października 2013 r. w rejestrze służącym przejrzystości zarejestrowanych było
5 952 podmiotów. Połowa z nich (49,93 %) została zarejestrowana w kategorii II (lobbyści
zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe), a około 26 % w
kategorii III (organizacje pozarządowe). Według ostrożnych szacunków każdy zarejestrowany
reprezentuje średnio pięć osób, co oznacza, że do przestrzegania rygorystycznego kodeksu
postępowania rejestru zobowiązało się ok. 30 tys. przedstawicieli różnych grup interesu.
Ramy czasowe


23 czerwca 2011 r.: przewodniczący PE, Jerzy Buzek, i wiceprzewodniczący Komisji,
Maroš Šefčovič, podpisują porozumienie międzyinstytucjonalne między PE i Komisją w
sprawie wspólnego rejestru służącego przejrzystości, co dało początek rejestrowi
służącemu przejrzystości;



1 lipca 2011 r.: pracę rozpoczyna sekretariat rejestru – nowy i nowatorski model
organizacji pracy w instytucjach UE; w skład sekretariatu wchodzą pracownicy z dwóch
różnych instytucji;



marzec 2012 r.: za pośrednictwem rejestru dostępny jest nowy elektroniczny system
składania wniosków o akredytację PE. Zastąpił on poprzednią procedurę składania
wniosków o akredytację na papierze i zapewnił, że tylko osoby zarejestrowane mogą
ubiegać się o prawo wstępu do budynków PE;



7 czerwca 2012 r.: obserwator z Sekretariatu Generalnego Rady zaczyna uczestniczyć w
cotygodniowych posiedzeniach sekretariatu rejestru;



8 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.: konsultacje społeczne na temat funkcjonowania rejestru
z zarejestrowanymi i pozostałymi podmiotami. Ogółem wzięło w nich udział 253 osób i
organizacji;



23 czerwca 2012 r.: poprzedni prowadzony przez Komisję rejestr grup interesu
(założony w 2008 r.) zostaje zamknięty po upływie rocznego okresu przejściowego. W
dniu pierwszych urodzin rejestru służącego przejrzystości zarejestrowanych było w nim
5 150 podmiotów;



listopad 2012 r.: pierwsze sprawozdanie roczne na temat rejestru służącego
przejrzystości;



lipiec 2013 r.: zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym rozpoczyna się
przegląd rejestru w następstwie ogólnoeuropejskich spotkań z zainteresowanymi
stronami

i

przeprowadzonego

porównania

regulacyjnymi na forum OECD.
 Dodatkowe informacje:
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z

innymi

publicznymi

organami

Rejestr służący przejrzystości:
http://europa.eu/transparency-register/
Sprawozdanie roczne:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/aboutregister/reportsAndPublications.do?locale=pl
6. RÓWNOUPRAWNIENIE - Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny
Komisji w sprawie kobiet w zarządach spółek
Parlament Europejski przegłosował 20 listopada 2013 r. zdecydowaną większością (459
przeciw, 148 wstrzymało się 81 od głosu) projekt legislacyjny zaproponowany przez Komisję
Europejską mający na celu poprawę równowagi płci w zarządach spółek w Europie. Silne
poparcie wyrażone przez członków Parlamentu Europejskiego oznacza, iż jeden z dwóch
organów legislacyjnych Unii Europejskiej zatwierdził już wniosek Komisji. Państwa
członkowskie w Radzie muszą dojść do porozumienia z Parlamentem Europejskim i między
sobą w sprawie projektu przepisów, tak aby mogły one wejść do dorobku prawnego UE.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone wyraźnym poparciem dla tej
inicjatywy, wyrażonym przez dwie główne komisje Parlamentu: Komisję Prawną (JURI) i
Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) w dniu 14 października 2013 r. Ostatnie
dane potwierdzają, że w wyniku zdecydowanych działań podjętych przez Komisję w tym
obszarze, w ostatnich trzech latach udział kobiet w zarządach w całej UE rośnie nieprzerwanie
i wynosi obecnie 16,6%, w porównaniu z 15,8% w październiku 2012 r. (zob. załącznik).
„Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego to historyczna chwila dla równości kobiet i
mężczyzn w Europie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds.
sprawiedliwości. Parlament Europejski, wybrany w bezpośrednich wyborach, wyraźnie i jasno
stwierdził: Europa potrzebuje silnych przepisów mających na celu rozwiązanie problemu
nierówności płci w zarządach spółek. Pragnę podziękować naszym sprawozdawcom: Rodi
Kratsie-Tsagaropoulou i Evelyn Regner za ich niestrudzone wysiłki i poparcie dla wniosku
Komisji. Parlament przyczynił się do powstania pierwszych pęknięć w szklanym suficie, który
wciąż blokuje utalentowanym kobietom dostęp do najwyższych stanowisk. Rada Ministrów
UE, drugi organ legislacyjny UE, powinna teraz sprostać wyzwaniu i poczynić szybkie postępy
w pracach nad projektem przepisów, które sprawią, że kwalifikacje i osiągnięcia znajdą się na
pierwszym planie”.
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Oto najważniejsze elementy głosowania w Parlamencie Europejskim, bazujące na głównych
propozycjach z wniosku Komisji:
-

Parlament poparł zaproponowane przez Komisję podejście, koncentrujące się na
przejrzystej i sprawiedliwej procedurze wyboru (tzw. „pułap proceduralny”), a nie na
wprowadzaniu ustalonych pułapów wyrażonych liczbowo.

-

Małe i średnie przedsiębiorstwa są nadal wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy,
ale wzywa się państwa członkowskie do wspierania i zachęcania ich do aktywnych
działań na rzecz zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zarządzania i
w zarządach.

-

W odróżnieniu od propozycji zawartej w pierwotnym wniosku Komisji, państwa
członkowskie nie będą miały możliwości zwolnienia spółek z obowiązku
przestrzegania dyrektywy, w przypadkach, gdy osoby płci niedostatecznie
reprezentowanej stanowią mniej niż 10% siły roboczej.

-

Parlament zaostrzył również przepisy dotyczące sankcji, dodając kilka sankcji,
których stosowanie powinno być obowiązkowe, a nie orientacyjne, jak proponowała
Komisja. W projekcie Parlamentu sankcje za brak poszanowania przepisów
dotyczących procedury selekcji członków zarządu powinny obejmować wykluczenie z
udziału w zamówieniach publicznych i częściowe wyłączenie z przydziału funduszy z
europejskich funduszy strukturalnych.

 Kolejne kroki:
Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie
przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w
Radzie (w głosowaniu większością kwalifikowaną). Głosowanie Parlamentu Europejskiego
na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone pozytywnymi opiniami pięciu komisji
parlamentarnych na temat tej inicjatywy: Komisji Prawnej (JURI) oraz Komisji Praw
Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), Komisji Zatrudnienia (EMPL), Komisji Rynku
Wewnętrznego (IMCO) oraz Komisji Gospodarczej (ECON).
W dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej,
zdrowia i ochrony konsumentów (Rada EPSCO) Rada, która w sprawie tego wniosku stanowi
z Parlamentem Europejskim na równych zasadach, oceniła postępy osiągnięte w czasie
prezydencji irlandzkiej. Ministrowie będą prowadzić rozmowy na temat tego wniosku na
posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2013 r.
 Kontekst
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Dnia 14 listopada 2012 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy, której przepisy
określają 40-procentową obecność słabiej reprezentowanej płci na stanowiskach członków
zarządu niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach giełdowych w Europie jako
minimalny cel do osiągnięcia do 2020 r.; w przypadku publicznych spółek notowanych na
giełdzie wyznaczono termin do 2018 r.
Główne elementy projektu regulacji prawnej:
-

jeśli w spółce giełdowej w Europie nie zasiada w radzie nadzorczej 40 proc. kobiet,
zgodnie z nowymi przepisami spółka będzie musiała wprowadzić nową procedurę
naboru na stanowiska zarządcze, w ramach której pierwszeństwo zostanie przyznane
odpowiednio wykwalifikowanym kobietom.

-

Przepisy kładą zdecydowany nacisk na kwalifikacje. Nikt nie otrzyma stanowiska w
zarządzie tylko ze względu na przynależność do danej płci. Ale też żadnej kobiecie nie
będzie można odmówić dostępu do stanowiska tylko z tego powodu.

-

Przepisy mają zastosowanie jedynie do rad nadzorczych i dyrektorów niepełniących
funkcji wykonawczych w spółkach notowanych na giełdzie z racji znaczenia
gospodarczego i dużej widoczności tych stanowisk. Nie mają natomiast zastosowania
do małych i średnich przedsiębiorstw.

-

Poszczególne państwa członkowskie UE będą musiały ustanowić odpowiednie i
skuteczne sankcje nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy.

-

Przepisy te są rozwiązaniem tymczasowym. W 2028 r. automatycznie wygasną.

-

W projekcie regulacji prawnej wprowadzono również, jako środek dodatkowy, tzw.
„kwotę elastyczną": obowiązek wyznaczania przez spółki giełdowe własnych
podlegających samoregulacji celów w zakresie reprezentacji obu płci na stanowiskach
dyrektorów wykonawczych. Cele te należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w
przypadku przedsiębiorstw publicznych). Spółki będą zobowiązane do składania
rocznych sprawozdań z osiągniętych postępów.

 Więcej informacji:
Baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie
decyzyjnym:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm
Materiały prasowe –– Kobiety w zarządach spółek:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
Strona

internetowa

wiceprzewodniczącej

Viviane

sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding
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7. BUDŻET - Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r.: Budżet UE coraz częściej
narzędziem inwestowania w UE
Opublikowane 26 listopada 2013 r. przez Komisję Europejską sprawozdanie finansowe za rok
2012 pokazuje, że 94% z ogólnej sumy 135,6 mld EUR budżetu UE w 2012 r. było
przeznaczone dla beneficjentów w Europie, np. naukowców, studentów, małych i dużych
przedsiębiorstw, miast i regionów, a także organizacji pozarządowych.
W roku 2012 budżet UE zwiększył finansowanie w obszarach stymulujących wzrost
gospodarczy, w których powstają miejsca pracy oraz podejmowane są inwestycje badania
naukowe i edukację:
 W zeszłym roku dzięki kwocie 9,6 mld EUR Fundusz Spójności przyczynił się do
budowy 1 274 km dróg i 950 km linii kolejowych.
 W zeszłym roku wpłynęło 17 374 wniosków o finansowanie badań naukowych UE a
dzięki 7. programowi ramowemu w zakresie badań naukowych udostępniono kwotę 7,8
mld EUR.
 Kwotę 1,2 mld EUR zainwestowano w uczenie się przez całe życie.
Sprawozdanie pokazuje także, że UE pozostaje światowym liderem w zakresie pomocy
humanitarnej, dostarczając ją do ponad 122 milionów ludzi w więcej niż 90 krajach poza
granicami UE.
Udział wydatków administracyjnych (wynagrodzenia, emerytury, budynki...) był w 2012 r.
stabilny i utrzymywał się na poziomie 6 % całości budżetu UE.
„W roku naznaczonym problemami finansowymi nie przestawano finansować z budżetu UE na
2012 r. i wspierać inwestycji w obywateli i regiony UE”, powiedział Komisarz ds.
programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. „Wysoki stopień wykonania
budżetu potwierdza rosnące znaczenie finansowania UE w okresie rozpoczynającego się
ożywienia gospodarczego”.
 Główni beneficjenci
W ujęciu bezwzględnym największym odbiorcą finansowania UE była Polska, która otrzymała
kwotę 15,7 mld EUR (a za nią Hiszpania i Francja). Jeżeli porównamy wielkość otrzymanych
funduszy UE do wartości dochodu narodowego brutto, głównym beneficjentem okaże się
Estonia, a następnie Łotwa i Litwa.
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Niemcy (a następnie Francja, Wielka Brytania i Hiszpania) pozostały głównym beneficjentem
unijnych funduszy, które są wykorzystywane w takich dziedzinach jak badania naukowe i
innowacje; Polska zdobyła większość środków z funduszy na rzecz wspierania spójności.
Najwięcej środków z funduszy rolnych otrzymała Francja, a następnie Niemcy, Hiszpania i
Włochy. Niderlandy zostały sklasyfikowane, jako główny odbiorca w przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, podczas gdy Włochy, a w dalszej kolejności Belgia,
znajdują się na czele sekcji „Obywatelstwo” w budżecie UE.
 Składki państw członkowskich do budżetu UE
Sprawozdanie tradycyjnie zawiera informacje dotyczące „operacyjnego salda budżetu”,
różnicy między kwotą wnoszoną przez państwa członkowskie do budżetu UE, a wysokością
funduszy UE, które otrzymują. Obliczenia te stanowią jedynie niepełny obraz kosztów w
stosunku do korzyści wynikających z członkostwa w UE, ponieważ nie uwzględniają one
różnych parametrów, takich jak korzyści finansowe, które każde państwo członkowskie czerpie
z rynku wewnętrznego lub z jego przedsiębiorstw prywatnych, które otrzymały zlecenia w
ramach finansowanych przez UE projektów w innych krajach.
Państwa członkowskie dotknięte kryzysem (Grecja, Portugalia i Hiszpania) należą do
głównych beneficjentów netto w 2012 r., podczas gdy największymi płatnikami netto są
Szwecja, Dania i Niemcy.
Największe gospodarki mają największy wkład w budżecie UE. W 2012 r. majątek (wyrażony
wskaźnikiem DNB) płatników netto wzrósł średnio o 2,4 %, podczas gdy wskaźnik DNB
beneficjentów netto pozostał praktycznie na tym samym poziomie z powodu kryzysu
gospodarczego. Fakt, że budżet UE ma wbudowaną solidarność, wyjaśnia dlaczego, w
niektórych przypadkach, składki netto wzrosły.
Ponadto większość państw członkowskich udoskonaliła wdrażanie funduszy polityki spójności
i innych przyznanych im programów inwestycyjnych i otrzymała więcej środków z polityki
rolnej; czynniki te również wyjaśniają niewielki wzrost wkładów od płatników netto.
Sprawozdanie finansowe budżetu UE za 2012 r. jest dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/budget/financialreport/index_en.html
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Załącznik
Budżet UE za 2012 r. - wykorzystane środki na płatności (mln EUR)

Dochody UE w 2012 r.

8. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - Prawo do rzetelnego procesu sądowego. Komisja
chce lepszych zabezpieczeń dla obywateli w postępowaniu karnym
Komisja Europejska przedstawiła 27 listopada br. pakiet wniosków legislacyjnych mających
wzmocnić gwarancje procesowe dla obywateli w postępowaniu karnym. Celem jest
zagwarantowanie prawa do sprawiedliwego procesu wszystkim obywatelom, niezależnie od
ich miejsca pobytu na terenie Unii. Przedstawione propozycje mają zapewnić poszanowanie
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zasady domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie; przewidują specjalne
gwarancje dla dzieci w postępowaniach karnych; mają również zagwarantować podejrzanym i
oskarżonym dostęp do tymczasowej pomocy prawnej na wczesnym etapie postępowania, w
szczególności w przypadku osób objętych europejskim nakazem aresztowania. To kolejne
ważne wnioski legislacyjne dotyczące praw procesowych, które uzupełniają zbiór trzech
dyrektyw uzgodnionych od 2010 r.: dyrektywy w sprawie tłumaczenia pisemnego i ustnego,
o prawie do informacji oraz o prawie do kontaktu z adwokatem. Promują one zasadę
równości stron i zapewniają im ochronę w postaci rzetelnego procesu sądowego. Ich przyjęcie
przyczyni się do
poszczególnych

zwiększenia wzajemnego zaufania

państw

członkowskich,

a

w

do

systemów sądowniczych

konsekwencji

–

do

sprawniejszego

funkcjonowania europejskiej przestrzeni sprawiedliwości.
„Nie wystarczy, by sprawiedliwości stało się zadość – ludzie muszą to jeszcze zobaczyć.
Obejmując stanowisko unijnej komisarz ds. sprawiedliwości w 2010 r., obiecałam zmianę
kierunku polityki w tej dziedzinie. Przed tą datą Temida trzymała dwa miecze, nie miała jednak
wagi. Od tego czasu Komisja podjęła działania mające wprowadzić równowagę do polityki
sprawiedliwości dzięki wzmocnieniu praw i wolności naszych obywateli. Komisja Europejska
dotrzymała swoich obietnic: wprowadzamy szereg praw procesowych, z których będą mogli
korzystać obywatele w całej Unii Europejskiej. Budujemy prawdziwie sprawiedliwą Europę”,
powiedziała

wiceprzewodnicząca

Komisji

Viviane

Reading,

komisarz

UE

ds.

sprawiedliwości. „Dzięki dzisiejszym propozycjom obywatele będą mieli odpowiedni dostęp
do pomocy prawnej – w szczególności ci, którzy wymagają szczególnego traktowania, dzieci
podejrzane o popełnienie przestępstwa uzyskają specjalne gwarancje, a kluczowa zasada
domniemanej niewinności będzie skutecznie

stosowana we wszystkich państwach

członkowskich. Obywatele mogą oczekiwać, że poziom ochrony w innych państwach UE
będzie podobny do tego, jaki gwarantowany jest w ich kraju ojczystym”.
Przyjęty pakiet obejmuje pięć wniosków legislacyjnych. Są to:
1. Dyrektywa mającą na celu wzmocnienie zasady domniemania niewinności i prawa
do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym: Dyrektywa ta ma
zagwarantować poszanowanie zasady domniemanej niewinności w odniesieniu do
wszystkich obywateli podejrzanych lub oskarżonych przez policję lub organy sądowe
dzięki następującym zasadom: 1) nie można wnioskować o winie, w oficjalnej decyzji
lub oświadczeniu, przed ostatecznym skazaniem; 2) ciężar dowodu spoczywa na
prokuraturze i wszelkie wątpliwości są interpretowane na korzyść osoby podejrzanej
lub oskarżonej; 3) szanuje się prawo do odmowy zeznań i prawa tego nie można
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wykorzystać do skazania podejrzanego; 4) oskarżony ma prawo uczestniczyć w
rozprawie (więcej szczegółowych informacji w załączniku).
2. Dyrektywa dotycząca specjalnych gwarancji dla dzieci podejrzanych lub
oskarżonych o przestępstwo: Dzieci wymagają szczególnego traktowania ze względu
na swój wiek. Będą miały zatem obowiązkowy kontakt z adwokatem na wszystkich
etapach postępowania. Oznacza to, że nie będą mogły się zrzec prawa do adwokata,
ponieważ istnieje duże ryzyko, że w przypadku zrzeczenia się tego prawa nie będą
rozumiały konsekwencji swoich działań. Dzieci będą również korzystać z innych
gwarancji, m.in. będą niezwłocznie informowanie o przysługujących im prawach, będą
im towarzyszyć rodzice (lub inne właściwe osoby), nie będą przesłuchiwane publicznie,
będą uprawnione do badań lekarskich, a w przypadku pozbawienia wolności - nie będą
osadzane razem z dorosłymi więźniami.
3. Dyrektywa dotycząca prawa do tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub
oskarżonych oraz osób zatrzymanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania:
Dyrektywa ta ma zapewnić podejrzanym dostęp do pomocy prawnej na wczesnym
etapie postępowania karnego (w przypadku, gdy oskarżeni znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji, zwłaszcza w sytuacji pozbawienia wolności). Zagwarantuje ona
również pomoc prawną osobom zatrzymanym na podstawie europejskiego nakazu
aresztowania (szczegółowe informacje w załączniku).
Wyżej wymienionym wnioskom legislacyjnym towarzyszą dwa zalecenia Komisji skierowane
do państw członkowskich.
4. Zalecenie w sprawie gwarancji procesowych dla osób wymagających szczególnego
traktowania podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym: Zalecenie to ma
pomóc w prawidłowym rozpoznawaniu osób wymagających szczególnego traktowania
(np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo) i uwzględnieniu w
postępowaniu karnym ich szczególnych potrzeb. Zasada równości stron nie jest
respektowana, jeśli obywatel nie rozumie postępowania, ani konsekwencji działań, np.
złożenia zeznania. W zaleceniu proponuje się, by osoby wymagające szczególnego
traktowania mogły korzystać ze specjalnych gwarancji takich jak: obowiązkowy
kontakt z adwokatem, pomoc właściwej osoby trzeciej oraz pomoc medyczna.
5. Zalecenie dotyczące prawa do pomocy prawnej osób podejrzanych lub oskarżonych
w postępowaniu karnym: W zaleceniu tym wskazano czynniki, jakie należy wziąć pod
uwagę przy ocenie tego, czy danej osobie przysługuje prawo do pomocy prawnej.
Zalecenie to ma zapewnić dobrą jakość i skuteczność służb świadczących pomoc
prawną i administracji.
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 Kontekst
Każdego roku w Unii Europejskiej prowadzonych jest ponad 9 milionów postępowań karnych.
W dniu 9 marca 2010 r. Komisja Europejska podjęła pierwszy krok, będący częścią całej serii
środków, zmierzający do ustanowienia wspólnych standardów unijnych we wszystkich
postępowaniach karnych. Komisja zaproponowała przepisy, które zobowiązywałyby państwa
UE do zapewnienia podejrzanym pełnego zakresu usług związanych z tłumaczeniem ustnym i
pisemnym. Wniosek w tej sprawie został przyjęty w rekordowym czasie dziewięciu miesięcy
przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie. Państwa członkowskie UE
miały trzy lata na przyjęcie tych przepisów, a nie jak zwykle dwa. Miało to zapewnić władzom
czas na wprowadzenie przetłumaczonych informacji.
Dyrektywa w sprawie prawa do tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia ustnego w
postępowaniu karnym gwarantuje obywatelom prawo do bycia przesłuchiwanym,
uczestniczenia w rozprawach oraz uzyskiwania porady prawnej w języku ojczystym na każdym
etapie postępowania karnego, we wszystkich sądach UE.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:pl:PDF
W 2012 r. przyjęto kolejną dyrektywę, tym razem dotyczącą prawa do informacji
w postępowaniu karnym, a w 2013 r. - dyrektywę o prawie dostępu do adwokata oraz prawie
do powiadomienia osoby trzeciej i organów konsularnych w przypadku zatrzymania. Przyjęte
właśnie propozycje Komisji są kontynuacją harmonogramu działań dotyczących wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych – zgodnie z tym, co przewidziano w programie
sztokholmskim.
Rezolucja Rady nt. harmonogramu działań:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:pl:PDF
Bez wspólnych minimalnych standardów gwarantujących rzetelne postępowanie organy
sądowe będą niechętnie przekazywały podejrzanych do innego kraju, w którym miałby odbyć
się proces. Może to spowodować, że środki stosowane przez UE w celu zwalczania
przestępczości, takie jak europejski nakaz aresztowania, nie będą w pełni stosowane.
 Szczegółowe informacje
Najczęściej zadawane pytania: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1046_en.htm
Informacje prasowe: prawa procesowe
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm
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Komisja Europejska – prawo do rzetelnego procesu sądowego
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Viviane Reding
http://ec.europa.eu/reding

Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States
When suspect is
first questioned
(not necessarily
at police station)
and before
detention

Prior to
questioning
(generally at
police station),
may be before
arrest or charge

When suspect
is arrested or
detained at
police station

Following first
identification as
suspect or after
formal charge or
accusation

On formal arrest
or charging (e.g.
in court), may be
after detention
and questioning

At pre-trial
questioning
before the court

x

AT
X

BE

x

BG

X

CY
X

CZ

X

DE
x

DK

X

EE

X

EL

X

ES

X

FI
x

FR
X

HU
HR

x

IE

X

IT
X

LT

X

LU

x

LV
X

MT
NL

X

PL

X

PT

X

RO
X

SE

x

SI
SK
UK (England
& Wales)
UK (Scotland)

x
x
x
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Annex1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence
('PoI')
Absence of public
references to guilt

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK E&
W
UK SC

How is this
enshrined in law
:
Explicitly in
constitution,
criminal
procedural code
or case law - ○
Derived from
the PoI ● 1

Existen
ce of
specific
remedi
es
Yes – ○
No, but
can be
derived
from
general
PoI - ●

○
○
●
○
○
○

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to coope
privilege against self-incriminatio
Right not to cooperate and
privilege against selfincrimination in national
law - ○
E
The right is qualified:
Right to
- where the information
remain silent
requested from the
Y
is explicitly
suspect exists
provided in
independently of his will in
law - ●
◊
Adverse
- In certain additional
Y
inferences
circumstances ♦
permitted - ◊
No specific right not to
cooperate and no privilege
against self-incrimination●
Adverse inferences
permitted - ■
●
○◊
●◊
●
●
○◊
●◊
○◊
●
○◊
●
○◊■

The burden of
proof always on
the prosecution
–○
Reverse
burdens of proof
in certain
circumstances ●

Existen
ce of
specific
remedi
es
Yes – ○
No, but
can be
derived
from
general
PoI - ●

Possibility to
challenge
the proof
when
reversed
Yes – ○
No - ●

○
●
●
●
●
●

○
●
○
○
○
○

○
●
●
●
●
●

N/A
○
N/A
N/A
N/A
N/A

○
●
●
○
○
○
○
●

●
●
●
○
●
●
●
●

●
●
●
○
●
●
○
●

●
●
●
○
○
●
●
●

○
○
○
N/A
○
○
N/A
○

●
●
●
●◊
●
●
●
●◊

●
●
○◊
○◊
○◊
○◊
○◊
○◊■

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
○
●
●
○
●

○
●
●
●
○
●
●

●
●
●
●
●
●
●

N/A
○
○
○
N/A
○
○

●
○

●
●

○
N/A

●
●
●◊
●
●◊
●
●
●
●◊
●

○◊
○◊
○
○◊
●
○
●
○◊
○◊■
○◊

●

○

○

◊♦

○◊♦

●

○

○

◊♦

○◊♦

●

●

Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the
right to be present at trial in criminal proceedings. No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.
1'
Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can
be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').
2
The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.
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9. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - Komisja proponuje ułatwienia dla konsumentów
i MŚP dotyczące drobnych roszczeń
Kupiłeś nowy telewizor 3D z płaskim ekranem i nigdy go nie dostałeś? A może zakupiłeś
towar w innym kraju, a zagraniczny sprzedawca dostarczył Ci wadliwy produkt? Nie martw
się, można niewielkim kosztem uzyskać zwrot pieniędzy. Komisja Europejska przedstawiła
propozycję przepisów pozwalających wzmocnić pozycję konsumentów i przedsiębiorców w
przypadku sporów transgranicznych dotyczących drobnych roszczeń. Od 2007 r. w UE istnieje
postępowanie umożliwiające rozwiązywanie w bezstresowy sposób sporów dotyczących
drobnych roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych: europejskie postępowanie w sprawie
drobnych roszczeń. Opierając się na zdobytym sześcioletnim doświadczeniu, Komisja pragnie
uczynić postępowanie jeszcze prostszym i tańszym dla konsumentów i przedsiębiorstw oraz
zwiększyć jego znaczenie. Proponowana główna zmiana polega na zwiększeniu do
10 000 euro pułapu, od którego można wnieść roszczenie w ramach postępowania – obecnie
pułap ten wynosi 2 000 euro. Największe korzyści zmiana ta przyniesie małym
przedsiębiorstwom – gdyż aktualnie jedynie 20 proc. roszczeń wnoszonych przez firmy
dotyczy kwot poniżej progu 2 000 euro.
Europejskie postępowania ws. drobnych roszczeń - strona internetowa:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l16028_pl.htm
„Żadne roszczenia konsumentów czy przedsiębiorstw nie są zbyt małe, by nie mógł się nimi
zająć wymiar sprawiedliwościˮ, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz
UE ds. sprawiedliwości. „Po uwzględnieniu głosu konsumentów i przedsiębiorstw Komisja
proponuje przepisy, które sprawią, że prawdziwie europejskie postępowanie będzie
skuteczniejsze i lepiej dostosowane do codziennych potrzeb. W chwili gdy Unia Europejska
stoi w obliczu wielkich wyzwań gospodarczych, zwiększanie skuteczności wymiaru
sprawiedliwości w UE ma decydujące znaczenie dla przywrócenia wzrostu gospodarczego i
wsparcia handlu. Podejmujemy dziś działania w celu uproszczenia procedury rozstrzygania
sporów dotyczących drobnych roszczeń w obrębie jednolitego rynku. Konsumenci i MŚP
powinni czuć się jak u siebie, kiedy robią zakupy za granicąˮ.
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, które zostało przyjęte w 2007 r. i jest
stosowane od 2009 r., to przydatne i sprawdzone narzędzie. Przyczyniło się do obniżenia do 40
proc. kosztów rozstrzygania transgranicznych sporów dotyczących drobnych roszczeń oraz
skrócenia czasu trwania postępowania sądowego z 2 lat i 5 miesięcy do przeciętnie 5 miesięcy.
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Możliwe są jednak dalsze usprawnienia. W opublikowanym sprawozdaniu na temat
europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Komisja Europejska stwierdziła, że
pułap w wysokości 2 000 euro dotyczący możliwości wniesienia roszczenia wyklucza zbyt
wiele spornych roszczeń dotyczących niższych kwot, zwłaszcza roszczeń małych i średnich
przedsiębiorstw. Poza tym wiele sporów jest wyłączonych z zakresu definicji sporu
„transgranicznego“, która w rzeczywistości jest zbyt wąska. I tak na przykład postępowanie
nie ma obecnie zastosowania do wypadków drogowych w regionie przygranicznym innego
państwa członkowskiego ani do umów najmu rezydencji wakacyjnych.
Dlatego Komisja podejmuje teraz działania, by zwiększyć przydatność tej procedury,
wprowadzając praktyczne zmiany w sposobie jej przeprowadzania. Wniosek Komisji
dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie drobnych roszczeń będzie skutkował przede
wszystkim:
 podniesieniem pułapu umożliwiającego wniesienie „drobnego roszczenia“: z
2000 do 10 000 euro. Będzie to szczególnie korzystne dla MŚP, ponieważ
procedura będzie mieć zastosowanie do 50 proc. roszczeń wysuwanych przez firmy
(w porównaniu z 20 proc. obecnie). Również konsumenci odniosą korzyści, jako że
około jedna piąta ich roszczeń przekracza wartość 2000 euro;
 poszerzeniem zakresu pojęcia „transgraniczne“, aby pomóc większej liczbie
konsumentów i przedsiębiorstw w rozwiązywaniu sporów transgranicznych;
 ograniczeniem wysokości opłat sądowych: w ramach istniejącego postępowania w
sprawie drobnych roszczeń opłaty sądowe mogą być nieproporcjonalne i w
niektórych

przypadkach

przekraczać

nawet

wartość

samego

roszczenia.

Przedłożony wniosek pozwoli zagwarantować, że opłaty sądowe nie przekroczą
10 proc. wartości roszczenia, a minimalna opłata nie będzie wyższa niż 35 euro.
Nowe przepisy wprowadzą również możliwość dokonywania opłat sądowych
przez internet za pomocą karty kredytowej;
 ograniczeniem biurokracji i kosztów podróży: nowe przepisy umożliwią
skarżącym wszczęcie postępowania online: e-mail stanie się prawowitym środkiem
komunikacji między zainteresowanymi stronami, a w stosownych przypadkach
telekonferencje

lub wideokonferencje staną się naturalnymi narzędziami

wykorzystywanymi do przesłuchań.
Celem przedstawionego wniosku Komisji jest ułatwienie konsumentom i przedsiębiorstwom
faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, tak aby z większym zaufaniem mogli oni
korzystać z jednolitego rynku. Wniosek dotyczy jednego z 12 konkretnych działań
określonych na początku tego roku w drugim sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE.
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Działanie to przewidywało pomoc obywatelom w lepszym korzystaniu z przysługujących im
praw np. przy robieniu zakupów w innych krajach. Na potrzebę działania w tym zakresie
zwrócono również uwagę w europejskim programie na rzecz praw konsumentów.
Usprawnione europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi odpowiedź na
realne problemy obywateli: jak wynika np. z przeprowadzonego niedawno badania
Eurobarometru, jedna trzecia respondentów przyznała, że byłaby bardziej skłonna do
wystąpienia z roszczeniem, jeśli postępowanie można by przeprowadzić wyłącznie na piśmie
bez konieczności stawiania się w sądzie. Sprawniejsza procedura wychodzi też naprzeciw
zastrzeżeniom ze strony przedsiębiorstw: w ramach konsultacji społecznych i w badaniu opinii
publicznej Eurobarometru 45 proc. firm oświadczyło, że nie kieruje sprawy do sądu, gdyż
koszty postępowania sądowego przewyższają wartość roszczenia. Ponadto przedmiotowy
wniosek jest również odpowiedzią na wezwania Parlamentu Europejskiego do podjęcia działań
z myślą o zapewnieniu konsumentom i przedsiębiorstwom skuteczniejszego korzystania z
postępowania w sprawie drobnych roszczeń.
Rezolucja PE nt. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych,
handlowych i rodzinnych:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110449+0+DOC+XML+V0//PL
 Kontekst
Celem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie (WE) nr
861/2007) jest poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez uproszczenie
rozstrzygania transgranicznych sporów dotyczących drobnych roszczeń w sprawach cywilnych
i handlowych, a także obniżenie kosztów takich sporów. Postępowanie zostało opracowane
tak, aby pomóc konsumentom w dochodzeniu swoich praw i zapewnić im dostęp do wymiaru
sprawiedliwości w sprawach transgranicznych. Procedura weszła w życie dnia 1 stycznia 2009
r.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami „drobne roszczenia“ to sprawy dotyczące kwot
nieprzekraczających 2 000 euro, z wyłączeniem odsetek, wydatków i nakładów (w momencie
gdy właściwy sąd otrzymuje formularz pozwu). Orzeczenie jest wydawane w państwie
zamieszkania konsumenta lub w państwie pozwanego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy tak
zdecyduje konsument. Prawa proceduralne obu stron są przestrzegane, a wydane orzeczenie
staje się bezpośrednio wykonalne w kraju strony przegrywającej i w każdym innym kraju UE.
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Postępowanie prowadzone jest w głównej mierze w formie pisemnej przy użyciu
standardowych formularzy. Nie jest wymagane zastępstwo prawne.
Konsultacje społeczne dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń
prowadzono od marca do czerwca tego roku.
 Szczęśliwe zakończenie sprawy, które pokazuje, jak działa postępowanie w sprawie
drobnych roszczeń
Przykład dotyczący konsumenta: Austriacki konsument zamówił sprzęt narciarski na
niemieckiej stronie internetowej. Zapłacił z góry przelewem bankowym kwotę 1 800 euro.
Sprzedawca nigdy nie dostarczył sprzętu ani nie zwrócił zapłaconej kwoty. Konsument
wszczął zatem europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Sąd austriacki w
Linzu wydał orzeczenie na korzyść konsumenta, które zostało wykonane przez władze
niemieckie w Charlottenburgu. Konsument otrzymał zwrot ceny zakupu.
Przykład dotyczący MŚP: Portugalski sprzedawca kosmetyków na potrzeby remontu
swojego sklepu zamówił u hiszpańskiego producenta kafelki o wartości 8 000 euro.
Portugalskie MŚP zapłaciło za otrzymany towar. W chwili rozpoczęcia remontu okazało się
jednak, że prawie połowa dostarczonych kafelków była krzywa, co uniemożliwiało ich
wykorzystanie.
Portugalski sklepikarz poprosił o wymianę kafelków, ale hiszpańskie przedsiębiorstwo
odmówiło wymiany, zareagowało odmową również na prośbę o zwrot kosztów zakupu.
Następnie portugalski sprzedawca złożył w miejscowym sądzie (ponieważ miejscem realizacji
umowy była Portugalia) wniosek w sprawie drobnych roszczeń, do którego dołączył rachunek,
i zażądał odszkodowania w wysokości 3 000 euro. Sąd przedstawił ten wniosek hiszpańskiej
firmie, która podważyła roszczenie i oświadczyła, że dostarczone kafelki są dobrej jakości.
Sąd zasięgnął opinii eksperta, który potwierdził złą jakość płytek.
Sąd orzekł, że przedstawione dowody są odpowiednie i wystarczające i nakazał hiszpańskiej
firmie wypłatę odszkodowania w wysokości 3 000 euro powiększonego o koszty
postępowania.
 Dodatkowe informacje
Komisja Europejska – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/small_claims
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Portal e-Justice – formularze dotyczące drobnych roszczeń
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-pl.do
Sprawozdanie Europejskiej Sieci Centrów Konsumenckich
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm
Badanie Eurobarometru dotyczące postępowania w sprawie drobnych roszczeń:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_395_sum_en.pdf
Strona

internetowa

wiceprzewodniczącej

Viviane

Reding,

unijnej

komisarz

sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding
Załącznik: Infografika: przebieg procedury w sprawie drobnych roszczeń
European Small Claims Procedure

Jak będzie wyglądać przebieg procedury w praktyce?

?

Krok 1
Wpisz szczegóły dotyczące Twojego
roszczenia w standardowym formularzu
(„formularz A”).

Krok 2
Wyślij
wypełniony
formularz
do
właściwego sądu (miejscowy sąd albo
sąd, w miejscu, w którym znajduje się
siedziba pozwanego).

Krok 1
Po wydaniu decyzji przez sąd możesz domagać się jej
wykonania w każdym państwie członkowskim UE. W tym
celu musisz przedłożyć kopię orzeczenia i formularz D.
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10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – Komisja Europejska podejmuje działania
przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych
Z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet Komisja Europejska
ogłosiła 25 listopada br. – w dokumencie strategicznym – nowe działania na rzecz zwalczania
okaleczania narządów płciowych kobiet w Unii Europejskiej i poza nią. Przyjmuje się, że
praktyka ta, uznawana na poziomie międzynarodowym za naruszenie przysługujących
kobietom praw człowieka oraz za formę znęcania się nad dzieckiem, dotyka 500 tys. kobiet w
samej UE i ponad 125 mln na całym świecie. Do walki z obrzezaniem kobiet Komisja w pełni
wykorzysta przyszłe środki finansowe UE, aby pomóc zapobiegać temu zjawisku, udzielić
lepszej pomocy ofiarom, wesprzeć pracowników służby zdrowia, skuteczniej egzekwować
przepisy zakazujące okaleczania żeńskich narządów płciowych, a także zwiększyć ochronę
zagrożonych kobiet w ramach unijnych przepisów dotyczących azylu. Komisja i Europejska
Służba Działań Zewnętrznych angażują się również – za pomocą dwustronnego i
wielostronnego dialogu – we wspieranie działań w celu wyeliminowania na całym świecie
praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych. Poza tym Komisja będzie wspierać
bardziej intensywne badania dotyczące liczby kobiet i dziewcząt będących w grupie ryzyka.
Ogłoszony 25 listopada br. plan działania jest następstwem konsultacji społecznych
zainicjowanych przez Komisję w marcu, dotyczących problemu okaleczania kobiecych
narządów płciowych.
„Na początku tego roku Komisja Europejska razem z pełnymi zapału aktywistami
zaangażowała się w kampanię, która miała na celu wezwanie do zerowej tolerancji dla
okaleczania żeńskich narządów płciowych”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane
Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Dzisiaj podejmujemy konkretne kroki. W planie
działania Komisja ponownie przypomina o swoim zobowiązaniu na rzecz zwalczania
przemocy wobec kobiet i wyeliminowania okaleczania żeńskich narządów płciowych,
zarówno w UE, jak i na całym świecie. Powiedzmy to jednak wyraźnie: Komisja sama tego
nie dokona. Będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi, z ONZ,
organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami dotkniętymi tym problemem. Jestem
przekonana, że wspólnie możemy sprawić, że obrzezanie kobiet odejdzie do przeszłości”.
„Unia Europejska dokłada wszelkich starań, by w ramach swoich działań zewnętrznych
prowadzić politykę zerowej tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych.
Wspólnie z naszymi z krajami partnerskimi na całym świecie działamy na rzecz
wyeliminowania tej praktyki, która narusza prawa kobiet i dziewcząt i szkodzi ich zdrowiu w
różny sposób. Przyjęcie tej strategii jest wyrazem naszego wspólnego zaangażowania.
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Narzędzia i zasoby UE, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne, będą wykorzystywane do
wspierania inicjatyw i propagowania przepisów prawnych pomocnych w stworzeniu świata,
w którym żadna dziewczynka nie będzie musiała być poddawana tego rodzaju brutalnym i
niedopuszczalnym praktykom”, powiedziała wysoka przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Catherine Ashton.
W opublikowanym komunikacie Komisji określono szereg działań, jakie należy podjąć, aby
wyeliminować okaleczanie kobiecych narządów płciowych. Do działań tych należą:
-

lepsze

zrozumienie

tego

zjawiska:

opracowanie

wskaźników

(z

pomocą

Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz na poziomie
krajowym), aby lepiej poznać liczbę kobiet i dziewcząt, które padły ofiarą obrzezania
lub są nim zagrożone;
-

zapobieganie okaleczaniu żeńskich narządów płciowych i udzielanie pomocy
ofiarom: wykorzystanie instrumentów finansowych UE (takich jak unijne programy
„Daphne”, „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu” oraz przyszły
Fundusz Migracji i Azylu), aby wspierać działania zapobiegające obrzezaniu kobiet,
zwiększać świadomość tego problemu, wspomagać kobiety i dziewczęta ze środowisk
emigracyjnych oraz zapewniać odpowiednie szkolenia dla pracowników służby
zdrowia i osób zajmujących się ofiarami okaleczenia. W 2013 r. Komisja przeznaczyła
2,3 mln euro na projekty dotyczące walki z okaleczaniem żeńskich organów
płciowych (zob. przykłady w załączniku 1);

-

skuteczniejsze ściganie sprawców takich czynów w państwach członkowskich:
wsparcie dla egzekwowania obowiązujących przepisów krajowych, które zakazują
okaleczania żeńskich narządów płciowych, przez analizowanie prawa karnego i spraw
wniesionych dotychczas do sądu, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych wśród
prawników oraz zapewnienie ofiarom specjalistycznego wsparcia przysługującego im
zgodnie z przepisami UE;

-

ochrona kobiet z grupy ryzyka na obszarze UE: zapewnienie odpowiedniego
stosowania zasad UE dotyczących azylu (zwłaszcza zmienionej dyrektywy w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych i dyrektywy dotyczącej procedur azylowych),
aby zagwarantować ochronę kobietom narażonym na obrzezanie; informowanie o tym
zjawisku pracowników zajmujących się osobami ubiegającymi się o azyl i zachęcanie
państw członkowskich do przesiedlania zagrożonych dziewcząt i kobiet, za pomocą
wsparcia z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców oraz przyszłego Funduszu
Migracji i Azylu;
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-

dążenie do eliminacji zjawiska okaleczenia narządów płciowych kobiet na całym
świecie: poruszanie tematyki dotyczącej obrzezania kobiet podczas dwustronnych
rozmów z odpowiednimi krajami partnerskimi, współpraca z Unią Afrykańską i
Organizacją Narodów Zjednoczonych, aby wspierać inicjatywy o zasięgu globalnym
podejmowane przeciwko okaleczeniu żeńskich narządów płciowych, popieranie
doskonalenia

przepisów

krajowych

i

wspieranie

inicjatyw

społeczeństwa

obywatelskiego w krajach, których dotyczy omawiany problem, organizowanie
szkoleń i udzielanie doradztwa z przedmiotowego zakresu dla pracowników delegatur
UE.
Aby zagwarantować ciągłość różnych inicjatyw i zapewnić im stałe miejsce w programie
działań, Komisja zobowiązała się m.in. do monitorowania i podsumowania rocznych
postępów około 6 lutego – Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania
Narządów Płciowych Kobiet.
 Kontekst
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia obrzezanie kobiet obejmuje całość
zabiegów mających na celu częściowe lub całkowite usunięcie zewnętrznych żeńskich
narządów płciowych lub inny rodzaj okaleczenia żeńskich narządów płciowych bez
medycznego uzasadnienia.
Proceder ten ma podłoże kulturowe, religijne lub społeczne i są mu poddawane młode
dziewczęta w okresie między niemowlęctwem a 15. rokiem życia. Jest to forma znęcania się
nad dzieckiem oraz stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Okaleczanie narządów
płciowych ma poważne krótko- i długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i
fizycznego ofiary.
W państwach członkowskich Unii, gdzie mieszkają kobiety i dziewczęta, które padły lub mogą
paść ofiarą okaleczenia, praktyka ta ma miejsce głównie podczas pobytu w kraju pochodzenia,
ale istnieją też przesłanki, że sporadycznie jest stosowana na obszarze UE.
Z opublikowanego niedawno raportu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i
Mężczyzn wynikało, że ofiarami lub potencjalnymi ofiarami tej praktyki są kobiety i
dziewczęta w co najmniej 13 państwach członkowskich Unii: Austrii, Belgii, Danii,
Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Szwecji i
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Wielkiej Brytanii. W raporcie zwrócono jednak uwagę na potrzebę dysponowania bardzo
dokładnymi danymi jako podstawy walki z tym problemem.

Dnia 21 września 2010 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn na
lata 2010–2015, w której określone zostały priorytety w dziedzinie równości płci, w tym
położenie kresu przemocy ze względu na płeć. W strategii odniesiono się konkretnie do walki
z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. W obchodzonym 6 lutego 2013 r.
Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet
Komisja Europejska potwierdziła swoje zdecydowane zaangażowanie w walkę przeciwko tej
brutalnej praktyce.
Dnia 6 marca 2013 r. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding oraz
komisarz Cecilia Malmström przyłączyły się do apelu obrońców praw człowieka o zero
tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet. Apel wystosowano na spotkaniu
wysokiego szczebla poświęconemu temu, w jaki sposób Unia Europejska może pomóc
państwom członkowskim walczyć z praktykami okaleczania. Komisja zapowiedziała, że
przeznaczy 3,7 mln euro na wsparcie działań państw członkowskich mających na celu
pogłębienie wiedzy na temat przemocy przeciwko kobietom oraz kolejne 11,4 mln euro dla
organizacji pozarządowych i innych organizacji zajmujących się ofiarami tego rodzaju
przemocy. Poza tym Komisja zainicjowała konsultacje społeczne dotyczące walki z
okaleczaniem narządów płciowych kobiet. Wyniki konsultacji pomogły w opracowaniu
przedstawionego komunikatu.
Według raportu wyeliminowanie praktyki obrzezania kobiet wymaga podjęcia szeregu działań
skoncentrowanych na gromadzeniu danych, działaniach prewencyjnych, ochronie dziewcząt
będących w grupie ryzyka, ściganiu sprawców oraz zapewnianiu ofiarom odpowiednich
świadczeń. Ofiary okaleczania mogą liczyć na ochronę przewidzianą w unijnej dyrektywie w
sprawie praw ofiar przyjętej dnia 4 października 2012 r., w której wyraźnie odniesiono się do
tego problemu, jako formy przemocy ze względu na płeć.
Choć we wszystkich państwach członkowskich Unii obowiązują przepisy prawne
umożliwiające ściganie sprawców okaleczania, zawarte w ogólnych lub konkretnych ustawach
karnych, to sprawy rzadko trafiają do sądu. Przyczyną tego stanu rzeczy są trudności
związane z wykrywaniem spraw i zebraniem dostatecznych dowodów, opór przed
powiadamianiem o przestępstwie, ale przede wszystkim brak wiedzy na temat tego zjawiska.
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W oddzielnym sprawozdaniu Europejskiego Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
określono szereg dobrych praktyk zwalczania obrzezania kobiet, stosowanych w dziewięciu
państwach członkowskich. Wśród najlepszych praktyk znalazły się m.in.:
-

holenderski projekt dotyczący zapobiegania zjawisku obrzezania kobiet poprzez
współpracę

między

pracownikami

służby

zdrowia,

policją,

szkołami,

przedstawicielami służb ochrony dzieci oraz organizacjami migrantów;
-

działająca we Francji organizacja zajmująca się przede wszystkim zaskarżaniem
przypadków okaleczania i występująca w rozprawach sądowych jako strona cywilna;

-

wyspecjalizowana służba zdrowia w Wielkiej Brytanii dysponująca 15 klinikami, w
których kobiety będące ofiarą okaleczenia narządów płciowych mogą liczyć na
profesjonalną opiekę.

 Więcej informacji
Komisja Europejska – Położenie kresu przemocy ze względu na płeć:
http://ec.europa.eu/justice/gender-violence
Raport Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – Okaleczanie żeńskich
narządów płciowych w UE i Chorwacji:
http://eige.europa.eu/content/document/female-genital-mutilation-in-the-european-union-andcroatia-report
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds.
sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

11. RÓWNOUPRAWNIENIE - Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny
Komisji w sprawie kobiet w zarządach spółek
Parlament Europejski przegłosował 20 listopada 2013 r. zdecydowaną większością (459
przeciw, 148 wstrzymało się 81 od głosu) projekt legislacyjny zaproponowany przez Komisję
Europejską mający na celu poprawę równowagi płci w zarządach spółek w Europie. Silne
poparcie wyrażone przez członków Parlamentu Europejskiego oznacza, iż jeden z dwóch
organów legislacyjnych Unii Europejskiej zatwierdził już wniosek Komisji. Państwa
członkowskie w Radzie muszą dojść do porozumienia z Parlamentem Europejskim i między
sobą w sprawie projektu przepisów, tak aby mogły one wejść do dorobku prawnego UE.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone wyraźnym poparciem dla tej
inicjatywy, wyrażonym przez dwie główne komisje Parlamentu: Komisję Prawną (JURI) i
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Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) w dniu 14 października 2013 r. Ostatnie
dane potwierdzają, że w wyniku zdecydowanych działań podjętych przez Komisję w tym
obszarze, w ostatnich trzech latach udział kobiet w zarządach w całej UE rośnie nieprzerwanie
i wynosi obecnie 16,6%, w porównaniu z 15,8% w październiku 2012 r. (zob. załącznik ).
„Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego to historyczna chwila dla równości kobiet i
mężczyzn w Europie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds.
sprawiedliwości. Parlament Europejski, wybrany w bezpośrednich wyborach, wyraźnie i jasno
stwierdził: Europa potrzebuje silnych przepisów mających na celu rozwiązanie problemu
nierówności płci w zarządach spółek. Pragnę podziękować naszym sprawozdawcom: Rodi
Kratsie-Tsagaropoulou i Evelyn Regner za ich niestrudzone wysiłki i poparcie dla wniosku
Komisji. Parlament przyczynił się do powstania pierwszych pęknięć w szklanym suficie, który
wciąż blokuje utalentowanym kobietom dostęp do najwyższych stanowisk. Rada Ministrów
UE, drugi organ legislacyjny UE, powinna teraz sprostać wyzwaniu i poczynić szybkie
postępy w pracach nad projektem przepisów, które sprawią, że kwalifikacje i osiągnięcia
znajdą się na pierwszym planie”.
Oto najważniejsze elementy głosowania w Parlamencie Europejskim, bazujące na głównych
propozycjach z wniosku Komisji:
-

Parlament poparł zaproponowane przez Komisję podejście, koncentrujące się na
przejrzystej i sprawiedliwej procedurze wyboru (tzw. „pułap proceduralny”), a nie na
wprowadzaniu ustalonych pułapów wyrażonych liczbowo.

-

Małe i średnie przedsiębiorstwa są nadal wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy,
ale wzywa się państwa członkowskie do wspierania i zachęcania ich do aktywnych
działań na rzecz zwiększenia obecności kobiet na wszystkich szczeblach zarządzania i
w zarządach.

-

W odróżnieniu od propozycji zawartej w pierwotnym wniosku Komisji, państwa
członkowskie nie będą miały możliwości zwolnienia spółek z obowiązku
przestrzegania dyrektywy,

w przypadkach gdy osoby płci niedostatecznie

reprezentowanej stanowią mniej niż 10% siły roboczej.
-

Parlament zaostrzył również przepisy dotyczące sankcji, dodając kilka sankcji,
których stosowanie powinno być obowiązkowe, a nie orientacyjne, jak proponowała
Komisja. W projekcie Parlamentu sankcje za brak poszanowania przepisów
dotyczących procedury selekcji członków zarządu powinny obejmować wykluczenie z
udziału w zamówieniach publicznych i częściowe wyłączenie z przydziału funduszy z
europejskich funduszy strukturalnych.
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 Kolejne kroki:
Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie
przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w
Radzie

(w

głosowaniu

większością

kwalifikowaną).

Głosowanie

Parlamentu

Europejskiego na posiedzeniu plenarnym było poprzedzone pozytywnymi opiniami pięciu
komisji parlamentarnych na temat tej inicjatywy: Komisji Prawnej (JURI) oraz Komisji
Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), Komisji Zatrudnienia (EMPL), Komisji
Rynku Wewnętrznego (IMCO) oraz Komisji Gospodarczej (ECON).
W dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu ministrów ds. zatrudnienia, polityki społecznej,
zdrowia i ochrony konsumentów (Rada EPSCO) Rada, która w sprawie tego wniosku stanowi
z Parlamentem Europejskim na równych zasadach, oceniła postępy osiągnięte w czasie
prezydencji irlandzkiej. Ministrowie będą prowadzić rozmowy na temat tego wniosku na
posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2013 r.
 Kontekst
Dnia 14 listopada 2012 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy, której przepisy
określają 40-procentową obecność słabiej reprezentowanej płci na stanowiskach członków
zarządu niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach giełdowych w Europie jako
minimalny cel do osiągnięcia do 2020 r.; w przypadku publicznych spółek notowanych na
giełdzie wyznaczono termin do 2018 r.
Główne elementy projektu regulacji prawnej:
-

jeśli w spółce giełdowej w Europie nie zasiada w radzie nadzorczej 40 proc. kobiet,
zgodnie z nowymi przepisami spółka będzie musiała wprowadzić nową procedurę
naboru na stanowiska zarządcze, w ramach której pierwszeństwo zostanie
przyznane odpowiednio wykwalifikowanym kobietom.

-

Przepisy kładą zdecydowany nacisk na kwalifikacje. Nikt nie otrzyma stanowiska w
zarządzie tylko ze względu na przynależność do danej płci. Ale też żadnej kobiecie nie
będzie można odmówić dostępu do stanowiska tylko z tego powodu.

-

Przepisy mają zastosowanie jedynie do rad nadzorczych i dyrektorów
niepełniących funkcji wykonawczych w spółkach notowanych na giełdzie z racji
znaczenia gospodarczego i dużej widoczności tych stanowisk. Nie mają natomiast
zastosowania do małych i średnich przedsiębiorstw.

-

Poszczególne państwa członkowskie UE będą musiały ustanowić odpowiednie i
skuteczne sankcje nakładane na spółki naruszające przepisy dyrektywy.
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-

Przepisy te są rozwiązaniem tymczasowym. W 2028 r. automatycznie wygasną.

-

W projekcie regulacji prawnej wprowadzono również, jako środek dodatkowy, tzw.
„kwotę elastyczną": obowiązek wyznaczania przez spółki giełdowe własnych
podlegających samoregulacji celów w zakresie reprezentacji obu płci na stanowiskach
dyrektorów wykonawczych. Cele te należy osiągnąć do 2020 r. (lub do 2018 r. w
przypadku przedsiębiorstw publicznych). Spółki będą zobowiązane do składania
rocznych sprawozdań z osiągniętych postępów.

 Więcej informacji:
Baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie
decyzyjnym:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm
Materiały prasowe –– Kobiety w zarządach spółek:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm
Strona

internetowa

wiceprzewodniczącej

Viviane

Reding,

unijnej

komisarz

sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding

Załącznik 1 — udział kobiet w zarządach dużych przedsiębiorstw notowanych na
giełdzie, UE-27, w latach 2010-2013: Ciągły postęp w następstwie działań Komisji

40

ds.

Załącznik 2 — reprezentacja kobiet i mężczyzn w zarządach dużych przedsiębiorstw
notowanych na giełdzie, stan na kwiecień 2013 r.

Źródło: Komisja Europejska, Baza danych dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym

12. POMOC PAŃSTWA - Komisja otwiera postępowanie w sprawie 200 mln euro
pomocy restrukturyzacyjnej dla Polskich Linii Lotniczych LOT
Komisja Europejska wszczęła 6 listopada 2013 r. szczegółowe postępowanie, aby ocenić, czy
przyznanie spółce LOT 804 mln zł (około 200 mln euro) pomocy restrukturyzacyjnej jest
zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja zbada przede wszystkim, czy
planowana pomoc pozwoli LOT-owi odzyskać rentowność bez ciągłego finansowania
publicznego, i czy spółka zaproponowała odpowiednie środki wyrównawcze, aby złagodzić
zakłócenia konkurencji spowodowane pomocą państwa. Komisja sprawdzi również, czy wkład
własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający. Wszczęcie szczegółowego
postępowania daje zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na
temat badanych środków pomocy. Nie przesądza jednak o ostatecznym wyniku postępowania.
Problemy LOT-u trwają od kilku lat. W maju 2013 r. Komisja wydała tymczasową zgodę na
pożyczkę na ratowanie w wysokości 100 mln euro, a Polska zobowiązała się do
przedstawienia planu restrukturyzacji, który może przywrócić długoterminową rentowność
przedsiębiorstwa.
W dniu 20 czerwca 2013 r. Polska zgłosiła Komisji podwyższenie kapitału o 200 mln euro,
aby pomóc LOT-owi w sfinansowaniu restrukturyzacji. Zgodnie z planem okres
restrukturyzacji ma potrwać dwa i pół roku i do 2015 r. przywrócić spółce rentowność.
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Komisja ma wątpliwości, czy plan restrukturyzacji LOT-u jest zgodny z wytycznymi UE w
sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw z 2004 r. Komisja obawia się
przede wszystkim, że prognozy dotyczące długoterminowej rentowności spółki mogą być
nierealistyczne i że zaproponowane ograniczenie zdolności przewozowych może nie
wystarczyć, aby zrekompensować zakłócenia konkurencji. Komisja ma też wątpliwości, czy
wkład własny LOT-u w koszty restrukturyzacji jest wystarczający.
Komisja zbada też, czy LOT kwalifikuje się do otrzymania pomocy restrukturyzacyjnej, biorąc
pod uwagę ewentualną pomoc, którą spółka mogła wcześniej otrzymać od polskich portów
lotniczych należących do państwa, kiedy już znajdowała się w trudnej sytuacji. Zgodnie z
unijnymi zasadami pomocy państwa przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji mogą
otrzymać pomoc na ratowanie i restrukturyzację tylko raz w ciągu dziesięciu lat. Ma to na celu
uniknięcie sytuacji, w której upadające przedsiębiorstwa utrzymują się na rynku dzięki
ciągłemu finansowaniu ze środków publicznych.
 Kontekst
LOT jest głównym polskim przewoźnikiem lotniczym. Zatrudnia około 1 800 osób, a jego
flota składa się z 45 samolotów. Od 2008 r. spółka odnotowuje straty w każdym roku
obrotowym i ma coraz większe problemy z płynnością finansową, gdyż stosowane dotąd
źródła finansowania (np. sprzedaż spółek zależnych) zostały wyczerpane. Trudności finansowe
osiągnęły punkt kulminacyjny w grudniu 2012 r., kiedy spółka była zmuszona wystąpić o
pomoc państwa, aby uniknąć bankructwa.
Komisja niedawno wszczęła również inne postępowania dotyczące wsparcia publicznego
udzielonego narodowym przewoźnikom lotniczym: Air Baltic, Adria Airways, Estonian Air i
SAS-owi. W listopadzie 2012 r. Komisja stwierdziła, że sprzedaż trzech spółek zależnych
LOT-u podmiotom należącym do państwa nie stanowiła pomocy państwa.
Zgodnie z unijnymi wytycznymi w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji mogą otrzymać pomoc państwa pod
pewnymi warunkami. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że taka pomoc może zakłócić
konkurencję na unijnym rynku wewnętrznym, gdyż sztucznie utrzymuje przy życiu
przedsiębiorstwa, które w innym przypadku nie utrzymałyby się na rynku. Pomoc można
przyznać na okres 6 miesięcy („pomoc na ratowanie”). Po przekroczeniu tego okresu należy
zwrócić pomoc albo zgłosić do Komisji plan restrukturyzacji w celu zatwierdzenia pomocy
(„pomoc restrukturyzacyjna”). Plan musi gwarantować, że spółka odzyska długoterminową
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rentowność, tak aby nie potrzebowała dalszego wsparcia publicznego. Konieczne jest też
wprowadzenie środków wyrównawczych w celu złagodzenia zakłóceń konkurencji
spowodowanych przez pomoc państwa. Ponadto spółka musi wnieść wkład własny w koszty
restrukturyzacji. Wreszcie pomoc restrukturyzacyjną można przyznać tylko raz w okresie
dziesięciu lat (zasada „pierwszy i ostatni raz”).

13. POMOC PAŃSTWA - Komisja przyjmuje nowe zasady wspierania przemysłu
filmowego
Komisja Europejska przyjęła 14 listopada 2013 r. zmienione kryteria oceny programów
stosowanych przez państwa członkowskie w celu wspierania produkcji filmów oraz innych
dzieł audiowizualnych na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa. Nowy
komunikat dotyczący przemysłu filmowego zezwala na udzielanie pomocy na szerszy zakres
działań i podkreśla swobodę państw członkowskich w określaniu działań kulturalnych
zasługujących na wsparcie. Wprowadza także możliwość zwiększenia pomocy dla produkcji
transgranicznych i promuje dziedzictwo filmowe. Komisja wzięła pod uwagę komentarze
otrzymane podczas trzech konsultacji społecznych z państwami członkowskimi i
zainteresowanymi stronami.
Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji, powiedział: „Celem tych zmienionych
zasad jest zachęcenie do dynamicznego tworzenia dzieł audiowizualnych w Europie
zachowując różnorodność kulturową na całym obszarze UE. Wspomniany komunikat stanowi
wspólne unijne ramy prawne dotyczące pomocy państwa przyznawanej przez państwa
członkowskie. Uwzględnia się w nim wymiar europejski sektora audiowizualnego oraz
dążenie do zapewnienie trwałej rentowności i konkurencyjności.ˮ
Nowe zasady rozszerzają zakres komunikatu dotyczącego kinematografii z 2001 r., który miał
zastosowanie jedynie do pomocy państwa dla produkcji filmowych, tak aby obejmował
wszystkie etapy powstawania dzieła audiowizualnego od koncepcji do dostawy do odbiorców.
Intensywność pomocy, jaka może zostać przyznana na produkcję filmową, ogranicza się
zasadniczo do 50% budżetu produkcji. Koszty dystrybucji i promocji mogą być
dofinansowywane z taką samą intensywnością pomocy. Jednakże koprodukcje finansowane
przez więcej niż jedno państwo członkowskie mogą obecnie otrzymać pomoc w wysokości do
60% budżetu produkcji. Z drugiej strony nie ma ograniczeń dotyczących pomocy w przypadku
kosztów pisania scenariuszy, rozwoju projektu filmowego lub trudnych dzieł audiowizualnych,
określonych jako takie przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości.
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Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie nadal mają możliwość nakładania
warunków dotyczących terytorialnego wykorzystania środków na beneficjentów środków
pomocy dla branży audiowizualnej. W rzeczywistości, takie ograniczenie zasad jednolitego
rynku UE jest uzasadnione koniecznością propagowania różnorodności kulturowej, która
wymaga zachowywania zasobów oraz wiedzy i umiejętności branży na poziomie krajowym
lub lokalnym. Zmienione zasady zapewniają proporcjonalność takich obowiązków
terytorialnych do wspomnianych powyżej celów. Państwa członkowskie mogą w
szczególności wymagać, aby 160 % kwoty przyznanej pomocy wydatkowane było na ich
terytorium. Niezależnie od wysokości przyznanej pomocy państwa członkowskie mogą także
wymagać minimalnego poziomu działalności produkcyjnej na ich terytorium jako warunku
otrzymania pomocy. Nie może on przewyższać 50% budżetu produkcji. W każdym razie, jak
poprzednio, obowiązek terytorialnego wykorzystania środków nie może nigdy objąć więcej
niż 80% budżetu produkcji.
Nowy komunikat dotyczący kinematografii podkreśla także znaczenie celów w zakresie
dziedzictwa filmowego związanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem
filmów europejskich. Państwa członkowskie powinny zachęcać i wspierać producentów do
deponowania kopii dzieł objętych pomocą w celu ich przechowywania i użycia do celów
niehandlowych.
Państwa członkowskie powinny dostosować swoje istniejące programy wsparcia do nowego
komunikatu w ciągu dwóch lat.
 Kontekst
Szacuje się, że państwa członkowskie UE przekazują rocznie 3 mld EUR na wsparcie branży
filmowej: 2 mld EUR w postaci dotacji i pożyczek uprzywilejowanych oraz 1 mld EUR w
postaci zachęt podatkowych. Około 80% tej kwoty przeznacza się na produkcję filmową.
Większość tego wsparcia stanowi pomoc udzielana przez takie kraje, jak: Francja, Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania.
Kryteria oceny pomocy państwa, które były stosowane od 2001 r., wygasły w dniu 31 grudnia
2012 r. Po tej dacie, Komisja wciąż oceniała nowe programy wspierania branży filmowej
bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 3 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zezwala
na pomoc w celach kulturowych. Tam gdzie było to możliwe, Komisja kierowała się także
swoją ustaloną praktyką, opartą na komunikacie dotyczącym przemysłu filmowego z 2001 r.
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Nowy komunikat dotyczący kinematografii odzwierciedla opinie otrzymane w trakcie trzech
społecznych konsultacji, które zorganizowano odpowiednio w latach 2011, 2012 i 2013 r.
Pełny tekst komunikatu dotyczącego kinematografii jest dostępny na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

14. Główne listopadowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia
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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.
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Komisja przyjęła 248 decyzji, w tym 58 uzasadnionych opinii i 12 decyzji dotyczących
skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono
streszczenie głównych decyzji dotyczących Polski.
 Poważne przypadki naruszeń ze strony państw członkowskich
Komisja wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zgodności z prawem UE przy
regulacji usług związanych z grami hazardowymi
Komisja Europejska wezwała część państw członkowskich do zapewnienia zgodności
krajowych ram prawnych dotyczących gier hazardowych z podstawowymi swobodami
zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mają w
zasadzie swobodę ustalania celów polityki w zakresie gier hazardowych on line.
Po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi podjęto decyzje dotyczące
pierwszej serii toczących się spraw. Komisja:


zwróciła się do Szwecji o zapewnienie zgodności z przepisami unijnymi dotyczącymi
swobodnego przepływu usług w zakresie regulacji jej monopolu hazardowego i nadzoru
nad nim;



zamknęła prowadzone przeciwko Finlandii postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące zgodności przepisów krajowych
ustanawiających wyłączne prawa w zakresie oferowania usług hazardowych z prawem
unijnym;



podjęła decyzję o skierowaniu do Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Litwy, Polski i
Rumunii oficjalnych wniosków o udzielenie informacji na temat krajowych przepisów
ograniczających świadczenie gier hazardowych on line.



Uzasadnione opinie

Sfałszowane

produkty

CZŁONKOWSKICH

lecznicze:

Komisja zwraca

się

do

CZTERECH

PAŃSTW

o przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów

Komisja Europejska wystąpiła z oficjalnym wnioskiem do Włoch, Polski, Słowenii i
Finlandii, wzywając je do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie
sfałszowanych produktów leczniczych3. Celem tej dyrektywy jest ochrona pacjentów przed
3

Dyrektywa 2011/62/UE w sprawie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do
legalnego łańcucha dystrybucji: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf
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sfałszowanymi produktami leczniczymi. Ustanawia ona zharmonizowane, ogólnoeuropejskie
środki bezpieczeństwa i kontroli, które zapewniają łatwiejsze wykrywanie sfałszowanych
produktów leczniczych i poprawę weryfikacji i kontroli na granicach UE oraz w obrębie UE.
Te cztery kraje UE nie dokonały jeszcze transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego,
mimo iż ostateczny termin transpozycji upłynął 2 stycznia 2013 r. Państwa te mają teraz dwa
miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej
zgodności z przepisami UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich
środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej.
Ryby hodowlane: Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących
wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury
Komisja Europejska skierowała do Polski formalny wniosek wzywający do zapewnienia
pełnej zgodności z dyrektywą 2012/31 w sprawie zdrowia ryb utrzymywanych w
gospodarstwie rybackim. Celem tej dyrektywy jest udoskonalenie istniejących przepisów
dotyczących zwierząt akwakultury. Dyrektywa ta odnosi się w szczególności do (i)
egzotycznej choroby - zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS), której nie uznaje się już za
potencjalnie szkodliwą chorobę ponieważ w Unii nie odnotowano ognisk zakaźnego zespołu
owrzodzeniowego; (ii) dodania gatunku ryb - poskarpa oliwkowego (Paralichtlys olivaceus)
do wykazu gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną, ponieważ w niektórych
regionach Azji potwierdzono kliniczne przypadki tej choroby.
Polska nadal nie dokonała transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego, mimo że powinna
była to uczynić do dnia 1 stycznia 2013 r. Polska ma 2 miesiące na poinformowanie Komisji o
środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE. Niedopełnienie
obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania
sprawy przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Komisja wzywa państwa członkowskie do zapewnienia zgodności regulacji dotyczących
gier hazardowych z prawem UE
Komisja Europejska wezwała 20 listopada 2013 r. szereg państw członkowskich do
zapewnienia zgodności swoich krajowych ram regulacyjnych dotyczących usług hazardowych
z podstawowymi swobodami zapisanymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Co do zasady państwa członkowskie mają swobodę w ustalaniu celów polityki dotyczącej
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hazardu w internecie. Mogą ograniczyć transgraniczne świadczenie wszystkich lub niektórych
rodzajów usług hazardowych, powołując się na cele leżące w interesie publicznym, np.
ochronę konsumentów lub zapobieganie nadużyciom finansowym oraz innym formom
przestępczości. Jednak krajowe systemy gier hazardowych muszą być zgodne z prawem UE.
Państwa członkowskie muszą udowodnić, że wprowadzenie danego środka jest stosowne i
konieczne – a przede wszystkim wykazać istnienie problemu związanego z celem leżącym w
interesie publicznym oraz spójność systemu regulacyjnego. Państwa członkowskie muszą
również dowieść, że cele leżące w interesie publicznym realizowane są w sposób spójny i
systematyczny. Nie mogą podejmować, ułatwiać ani tolerować środków, które miałyby
niekorzystny wpływ na osiągnięcie tych celów.
W przyjętym w dniu 23 października 2012 r. komunikacie „W stronę kompleksowych
europejskich ram dla hazardu online” Komisja zapowiedziała, że przyspieszy zakończenie
oceny przepisów krajowych w ramach toczących się postępowań w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozpatrywanych skarg oraz w razie konieczności
podejmie działania w celu wyegzekwowania przepisów. Po konsultacji z zainteresowanymi
państwami członkowskimi podjęto decyzje dotyczące pierwszej serii toczących się
postępowań. W szczególności Komisja:
- wezwała Szwecję do zapewnienia zgodności regulacji dotyczących monopolu
hazardowego i nadzoru nad tym monopolem z przepisami UE w sprawie swobodnego
przepływu usług;
- zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
przez Finlandię dotyczące zgodności z prawem UE krajowych przepisów
przyznających wyłączne prawa do oferowania usług hazardowych;
- podjęła decyzję o skierowaniu do Belgii, Cypru, Czech, Litwy, Polski i Rumunii
oficjalnych wezwań o udzielenie informacji na temat przepisów krajowych
ograniczających świadczenie usług hazardowych.
Komisja zamknęła również dochodzenia i postępowania przeciwko kilku państwom
członkowskim, które nie osiągnęły etapu formalnego postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Postępowania przeciwko innym państwom
członkowskim pozostają otwarte – ponieważ przepisy, których dotyczą, albo są nadal
analizowane, albo są właśnie znacząco zmieniane.
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Komisja przyjrzy się procedurom udzielania koncesji i zasadom świadczenia
internetowych usług hazardowych w Belgii, na Cyprze, w Czechach, na Litwie, w
Polsce i Rumunii
Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu do Belgii, Cypru, Czech, Litwy, Polski i
Rumunii oficjalnych wezwań do usunięcia uchybienia, w których poproszono o udzielenie
informacji w sprawie przepisów prawa krajowego ograniczających świadczenie niektórych
usług hazardowych. W przypadku tych państw Komisja chce zweryfikować, czy
przedmiotowe środki są zgodne z art. 56 TFUE, gwarantującym swobodny przepływ usług.
Komisja zadała szereg pytań dotyczących procedury udzielania koncesji i warunków
świadczenia usług hazardowych.
Komisja ma wątpliwości, czy przepisy krajowe – zgodnie z którymi warunkiem świadczenia
internetowych usług hazardowych jest fizyczna obecność w państwie członkowskim
usługobiorcy, które określają konkretną formę prawną na podstawie prawa krajowego,
wymagają uprzedniej zgody odpowiednich organów na wszelkie zmiany w strukturze
udziałowców lub które zakazują stosowania kapitału zagranicznego – są zgodne z prawem UE.
Jeżeli chodzi o Belgię, Komisja zadała też pytania dotyczące przejrzystości belgijskich ram
prawnych dotyczących hazardu, w szczególności w odniesieniu do zasad regulujących legalne
prowadzenie internetowej działalności hazardowej oraz z uwagi na przyznanie krajowej loterii
koncesji poprzez dekret królewski.
W przypadku rumuńskich ram prawnych dotyczących hazardu Komisja wystosowała dalsze
pytania dotyczące spójności krajowej polityki hazardowej.
Komisja przedstawiła też dodatkowe pytania Cyprowi. Dotyczą one zakresu cypryjskiej
ustawy hazardowej w odniesieniu do różnych operatorów upoważnionych do oferowania
swoich usług w tym państwie członkowskim. Komisja jest zaniepokojona brakiem równego
traktowania podmiotów świadczących usługi hazardowe w internecie.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/index_en.htm

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska4

4

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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