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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)


ROZPORZĄDZENIA


RADA




ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 543/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG)
nr 959/93
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

Statystyki dotyczące upraw są niezbędne do zarządzania
rynkami Wspólnoty. Za równie istotne uważa się włącze
nie statystyk warzyw i upraw trwałych do objętych obec
nym ustawodawstwem wspólnotowym statystyk
zbóż i pozostałych upraw z gruntów ornych.

(3)

Aby zapewnić właściwe zarządzanie wspólną polityką rol
ną, Komisja wymaga regularnego dostarczania danych do
tyczących powierzchni, plonów i zbiorów upraw.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ba
dań struktury gospodarstw rolnych i badania metod pro
dukcji rolnej (5) przewiduje kontynuację programu badań
wspólnotowych prowadzonych w celu dostarczania statys
tyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2016
roku.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w spra
wie
ustalenia
wspólnej
klasyfikacji
Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS (6) wszyst
kie dane statystyczne państw członkowskich przekazywa
ne Komisji w podziale na jednostki terytorialne powinny
uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworze
nia porównywalnych statystyk regionalnych należy okre
ślić jednostki terytorialne zgodnie z klasyfikacją NUTS.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 285 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ),
1

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 837/90 z dnia 26 mar
ca 1990 r. dotyczące informacji statystycznych dostarcza
nych przez państwa członkowskie na temat produkcji
zbóż (2) oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 959/93
z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczące informacji statystycz
nych dostarczanych przez państwa członkowskie na temat
produkcji roślin uprawnych innych niż zboża (3) były już
kilkakrotnie zmieniane. Ponieważ obecnie istnieje koniecz
ność wprowadzenia dalszych zmian i uproszczeń, powyż
sze akty prawne powinny dla jasności zostać zastąpione
jednym aktem, zgodnie z nowym podejściem do uprasz
czania prawodawstwa wspólnotowego i tworzenia lep
szych uregulowań prawnych (4).

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. (dotych
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z 8 czerwca 2009 r.
(2) Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1.
(3) Dz.U. L 98 z 24.4.1993, s. 1.
(4) Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia
prawa (Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1).

(5) Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.
(6) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.
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(6)

Celem ograniczenia obciążeń spoczywających na pań
stwach członkowskich wymogi dotyczące danych regio
nalnych nie powinny być wyższe, niż wymogi
ustanowione w dotychczasowych przepisach, chyba że po
jawiły się nowe poziomy regionalne. W związku z tym na
leży zezwolić Niemcom i Zjednoczonemu Królestwu na
podawanie regionalnych danych statystycznych jedynie
w podziale na jednostki terytorialne NUTS 1.

(12)

W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do
zmiany tabel służących do przekazywania danych. Ponie
waż środki takie mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia
między innymi poprzez jego uzupełnienie nowymi ele
mentami innymi niż istotne, środki te powinny zostać
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną, połączoną
z kontrolą, zgodnie z art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE.

(7)

Dla ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia nie
zbędna jest ścisła współpraca między państwami człon
kowskimi a Komisją, w szczególności przy pomocy
Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych powołanego de
cyzją Rady 72/279/EWG z dnia 31 lipca 1972 r. (1).

(13)

(8)

Aby zagwarantować płynne przejście z systemu obowią
zującego na mocy rozporządzeń (EWG) nr 837/90 i (EWG)
nr 959/93, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać
przyznanie okresu przejściowego trwającego nie dłużej niż
dwa lata państwu członkowskiemu, w którym zastosowa
nie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jego kra
jowego systemu statystycznego wymagałoby poważnych
dostosowań i mogłoby się wiązać z istotnymi problemami
natury praktycznej.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerw
ca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych (4) wprowadza obowiązek
przekazywania Komisji stosownych informacji statystycz
nych określonych w kontekście wspólnotowego programu
statystycznego. Ponieważ uznano, że istnieje potrzeba
systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych
w dziedzinie produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicz
nego, oczekuje się, że Komisja podejmie stosowne działa
nia, w tym przedstawi wniosek prawodawczy w celu
odpowiedniego rozwiązania tej kwestii.

(14)

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na dostarczane
dobrowolnie przez państwa członkowskie przepisy doty
czące statystyk w ramach wstępnych danych szacunko
wych dotyczących produkcji upraw (EECP).

(15)

Przeprowadzono konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Sta
tystyki Rolniczej,

(9)

(10)

(11)

Przewidziane w niniejszym rozporządzeniu środki doty
czące tworzenia statystyk są konieczne dla wykonywania
działań Wspólnoty. Ponieważ cel niniejszego rozporządze
nia, to jest ustanowienie wspólnych ram prawnych na po
trzeby
systematycznego
tworzenia
statystyk
wspólnotowych dotyczących powierzchni pod uprawę,
plonów oraz produkcji zbóż i upraw innych niż zboża
w państwach członkowskich, nie może zostać osiągnięty
w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie,
a może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty,
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomoc
niczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą
proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze roz
porządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do
osiągnięcia tego celu.
Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystki
europejskiej (2) stanowi ramy odniesienia dla przepisów
zawartych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w od
niesieniu do zgodności z normami bezstronności, rzetel
ności, odpowiedniości, efektywności pod względem
kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przej
rzystości a także w zakresie przekazywania i ochrony po
ufnych danych statystycznych dostarczanych na podstawie
niniejszego rozporządzenia, tak, aby zapewnić, że nie zaj
dzie bezprawne ujawnianie lub wykorzystywanie danych
statystycznych Wspólnoty do celów innych niż statystycz
ne w trakcie ich opracowywania i rozpowszechniania.
Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządze
nia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia
jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji (3).

(1) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.
(2) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.
(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy na potrzeby
systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczą
cych użytkowania gruntów rolnych i produkcji upraw.
Artykuł 2
Definicje i wyjaśnienia
1. Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następu
jące definicje:
a)

„rok zbiorów” oznacza rok kalendarzowy, w którym rozpo
czynają się zbiory;

b)

„powierzchnia użytkowanych użytków rolnych” oznacza cał
kowitą powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe
użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe użytko
wane przez gospodarstwa rolne niezależnie od rodzaju tytu
łu prawnego własności ani ewentualnego użytkowania jako
grunty wspólne;

c)

„powierzchnia gruntów pod uprawą” oznacza obszar odpo
wiadający całkowitej powierzchni zasiewów, ale nie obejmu
jący po zbiorach obszaru zniszczonego (np. z powodu
klęsk naturalnych);

(4) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
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d)

„powierzchnia zasiewu” oznacza całkowitą powierzchnię za
sianą daną uprawą w tym samym roku;

2. Statystyki są reprezentatywne dla co najmniej 95 % nastę
pujących obszarów:

e)

„powierzchnia zbiorów” oznacza tę część powierzchni zasie
wu, z której uzyskuje się zbiory. Może ona być zatem równa
lub mniejsza od powierzchni zasiewu;

a)

całkowita powierzchnia gruntów pod uprawę roślin z grun
tów ornych (tabela 1);

f)

„powierzchnia produkcyjna” w odniesieniu do upraw trwa
łych oznacza powierzchnię, z której w referencyjnym roku
zbiorów można uzyskać zbiory. Wyłączone są z niej wszyst
kie powierzchnie nieprodukcyjne, jak na przykład nowe
plantacje, które jak dotąd nie rozpoczęły plonowania;

b)

całkowita powierzchnia zbiorów warzyw, melonów i truska
wek (tabela 2);

c)

całkowita powierzchnia produkcyjna upraw trwałych
(tabela 3);

d)

powierzchnia użytkowanych użytków rolnych (tabela 4).

g)

„zbiory” uwzględniają straty gospodarstwa rolnego i odpady,
ilości zużyte bezpośrednio w gospodarstwie oraz wprowa
dzone do obrotu, ujęte w podstawowych jednostkach wagi
produktu;

h) „plony” oznaczają ilość zbiorów z danej jednostki powierzch
ni gruntów pod uprawą;
i)

j)

„uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami”
oznaczają uprawy, które przez cały okres ich wzrostu lub
przez przeważającą część tego okresu znajdują się w szklar
ni lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim
(szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzy
wa sztucznego). Wyłącza się tu arkusze z tworzywa sztucz
nego rozkładane płasko na ziemi, a także niedostępne dla
człowieka grunty pod kloszami lub tunelami oraz przenośne
inspekty. Powierzchnie upraw rosnących przez pewien czas
pod szkłem, a przez pewien czas na wolnym powietrzu re
jestruje się jako powierzchnie całkowicie pod szkłem, chyba
że czas przebywania pod szkłem jest bardzo ograniczony;
„powierzchnia pod uprawę główną” oznacza w odniesieniu
do danej działki powierzchnię działki wykorzystywaną tylko
raz w ciągu danego roku uprawy i jednoznacznie wyodręb
nioną do tego celu.

2.
„Uprawy następcze” odnoszą się do działki gruntu ornego
wykorzystywanej więcej niż raz w ciągu danego roku uprawy, ale
na której za każdym razem uprawiany jest tylko jeden rodzaj
uprawy. Każdorazowo powierzchnia ta jest uwzględniana jako
powierzchnia gruntów pod uprawą dla każdej uprawy. W tym
przypadku nie mają zastosowania pojęcia powierzchni pod upra
wę główną i powierzchni pod uprawę drugorzędną;
„Uprawy łączone” odnoszą się do kombinacji upraw, które są
uprawiane na tej samej działce gruntu rolnego równocześnie.
W tym przypadku powierzchnia gruntów pod uprawę dzieli się
pomiędzy uprawy proporcjonalnie do powierzchni gruntu, na
której są uprawiane. W tym przypadku nie mają zastosowania
pojęcia powierzchni pod uprawę główną i powierzchni pod upra
wę drugorzędną;

3.
Zmienne o znikomej lub zerowej wartości w danym pań
stwie członkowskim mogą zostać wyłączone ze statystyk, pod
warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi Komisję
o wszelkich takich uprawach oraz o mającym zastosowanie pro
gu wyznaczającym znikomą wartość w przypadku każdej takiej
uprawy przed końcem roku kalendarzowego bezpośrednio po
przedzającego każdy okres referencyjny.
Artykuł 4
Częstotliwość i okres referencyjny
Państwa członkowskie raz do roku dostarczają Komisji dane,
o których mowa w załączniku. Okresem referencyjnym jest rok
zbiorów. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2010.
Artykuł 5
Wymogi dokładności
1. Państwa członkowskie prowadzące badania reprezentacyj
ne w celu uzyskania statystyk podejmują konieczne kroki, aby
zagwarantować, że dane z tabeli 1 spełniają następujące wymogi
pod względem dokładności: współczynnik zmienności danych,
które należy przekazać do 30 września roku n + 1, nie przekra
cza, na poziomie krajowym, 3 % dla danej powierzchni gruntów
pod uprawą w przypadku każdej z następujących głównych grup
upraw: zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym), uprawy
strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siew
nym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych, upra
wy okopowe, uprawy przemysłowe i uprawy pastewne na
zielonkę.
2. Państwo członkowskie, które decyduje się skorzystać ze
źródeł informacji statystycznych innych niż badania statystyczne
zapewnia, aby jakość informacji uzyskanych z tych źródeł odpo
wiadała co najmniej jakości informacji uzyskiwanych z badań
statystycznych.

„Uprawy podwójnego przeznaczenia” np. uprawy, które mają
więcej niż jedno przeznaczenie, są zwyczajowo traktowane jako
uprawy w kategorii ich pierwotnego przeznaczenia, a jako upra
wy drugorzędne — w kategorii ich dodatkowego przeznaczenia;

3. Państwo członkowskie, które decyduje się skorzystać ze
źródła administracyjnego, z wyprzedzeniem powiadamia Komi
sję o szczegółach stosowanych metod i o jakości danych pocho
dzących z tego źródła administracyjnego.

Artykuł 3

Artykuł 6

Zakres zastosowania

Przekazywanie danych Komisji

1.
Każde państwo członkowskie tworzy statystyki dotyczące
upraw wymienionych w załączniku i pochodzących z powierzch
ni użytkowanych użytków rolnych, leżących na jego terytorium.

1.
Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi)
dane określone w załączniku w terminach określonych dla każ
dej tabeli.
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2.
Tabele służące do przekazywania danych określone w za
łączniku mogą być dostosowywane przez Komisję. Środki te, ma
jące na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego
rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kon
trolą, o której mowa w art. 9 ust. 3.
Artykuł 7

2. Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) ra
porty dotyczące jakości przekazanych danych co trzy lata, zaś po
raz pierwszy do dnia 1 października 2011 r.
3.
Raport jakości, wykorzystując kryteria jakości, o których
mowa w ust. 1, opisuje:
a)

organizację badań objętych niniejszym rozporządze
niem i wykorzystywaną metodykę;

b)

poziom dokładności w badaniach reprezentacyjnych, o któ
rych mowa w niniejszym rozporządzeniu; oraz

c)

jakość wykorzystanych źródeł innych niż badania.

Statystyki regionalne
1. Dane dla upraw opatrzonych w załączniku literą „R” poda
je się według podziału na statystyczne jednostki NUTS 1 i NUTS 2
zdefiniowane w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003. W drodze
wyjątku, w odniesieniu do Niemiec i Zjednoczonego Królestwa,
mogą one być podawane dla jednostek terytorialnych NUTS 1.
2.
Zmienne o znikomej lub zerowej wartości w danym pań
stwie członkowskim mogą zostać wyłączone ze statystyk regio
nalnych, pod warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi
Komisję o wszelkich takich uprawach oraz o mającym zastoso
wanie progu wyznaczającym znikomą wartość w przypadku każ
dej takiej uprawy przed końcem roku kalendarzowego
bezpośrednio poprzedzającego każdy okres referencyjny.
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4.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich
zmianach metodycznych lub innych, które mogłyby wywrzeć
znaczący wpływ na statystyki. Dokonują tego nie później niż trzy
miesiące po wejściu w życie danej zmiany.
5.
Uwzględnia się zasadę, zgodnie z którą dodatkowe kosz
ty i obciążenia utrzymuje się w rozsądnych granicach.

Artykuł 8

Artykuł 9

Jakość statystyk i raport

Procedura komitetu

1.
Do celów niniejszego rozporządzenia do przekazywanych
danych stosuje się następujące kryteria jakości:

1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Statystyk Rolniczych,
ustanowiony na mocy art. 1 decyzji 72/279/EWG.

a)

„przydatność” dotyczy stopnia, w jakim statystyki zaspoka
jają obecne i potencjalne potrzeby użytkowników;

2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się
art. 4 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepi
sów art. 8 tej decyzji.

b)

„dokładność” dotyczy stopnia, w jakim dane szacunkowe są
zbliżone do nieznanych wartości faktycznych;

c)

d)

„aktualność” dotyczy odstępu czasu pomiędzy udostępnie
niem informacji a wydarzeniem lub zjawiskiem, które ona
opisuje;
„terminowość” dotyczy odstępu czasu pomiędzy momentem,
w którym dane zostały udostępnione, a momentem,
w którym powinny były zostać dostarczone;

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala
się na trzy miesiące.
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się ar
t. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem
przepisów jej art. 8.

Artykuł 10
Odstępstwa

e)

„dostępność” i „przejrzystość” dotyczą warunków i sposobów
uzyskiwania, wykorzystania i interpretowania danych przez
użytkowników;

f)

„porównywalność” dotyczy pomiaru skutków związanych
z różnicami w stosowanych koncepcjach statystycznych oraz
w narzędziach i procedurach pomiaru w przypadku gdy
porównywane są dane statystyczne z różnych obszarów ge
ograficznych, sektorów lub z różnych okresów;

1. Zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 9
ust. 2, w celu wykonania niniejszego rozporządzenia Komisja
może udzielić odstępstwa w jego stosowaniu, do dnia 31 stycz
nia 2010 r. lub do dnia 31 grudnia 2011 r., jeżeli zastosowanie
niniejszego rozporządzenia do krajowych systemów statystycz
nych państw członkowskich wymaga poważnych dostoso
wań i może wiązać się z istotnymi problemami natury
praktycznej.

g)

„spójność” dotyczy możliwości łączenia danych na różne
sposoby i do różnych celów z zachowaniem ich
wiarygodności.

2.
W tym celu państwo członkowskie nie później niż dnia
31 lipca 2009 r. przedkłada Komisji należycie uzasadniony
wniosek.

29.6.2009
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stosuje w dalszym ciągu przepisy rozporządzeń (EWG)
nr 837/90 i (WE) nr 959/93 przez czas trwania odstępstwa.

Uchylenie

Artykuł 12

1.
Bez uszczerbku dla art. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 837/90 i (WE) nr 959/93 tracą moc z dniem 1 stycznia 2010 r.

Wejście w życie

Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesła
nia do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. W drodze odstępstwa od art. 12, akapitu drugiego, państwo
członkowskie, któremu udzielono odstępstwa zgodnie z art. 10,

Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2010 r. Jednakże art. 10 stosuje
się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, 18 czerwca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE
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ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
PL

Uprawy z gruntów ornych
CZĘŚĆ A
Powierzchnia gruntów pod uprawą
(1 000 ha)

Zbiory
(1 000 ton)

Plony
(100 kg/ha)

30-cze

31-sie

30-wrz

31-sty

30-wrz

30-wrz

31-paź

31-sty

30-wrz

31-sie

rok n

rok n

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PC powyżej
progu

PC powyżej
progu

PC powyżej
progu

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

PC powyżej
progu

—

—

—

—

X

R

—

—

X

R

—

Zboża (z wyłączeniem ryżu) (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

w tym: pszenica ozima ( )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zboża na ziarno (łącznie z materia
łem siewnym) (*)

*

*

pszenica durum ( )

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

żyto i mieszanka żyta z pszenicą (*)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

jęczmień (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

w tym: jęczmień ozimy (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

owies (*)

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mieszane zboża inne niż mieszanka żyta
z pszenicą (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

mieszanka ziaren i kolb kukurydzy (*)

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

sorgo ( )

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pszenżyto (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

proso zwyczajne, gryka zwyczajna, mozga
kanaryjska (kanar) (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Ryż (*)

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*

indyjski

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

japoński

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—
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w tym:
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31-sty

Terminy przekazywania

Powierzchnia gruntów pod uprawą
(1 000 ha)

Zbiory
(1 000 ton)

Plony
(100 kg/ha)

31-sie

30-wrz

31-marz

30-wrz

30-wrz

31-paź

31-marz

30-wrz

31-sie

rok n

rok n

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PC powyżej
progu

PC powyżej
progu

PC powyżej
progu

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

Wszystkie
PC

PC powyżej
progu

Uprawy strączkowe i białkowe na
ziarno
(łącznie z materiałem siewnym i mie
szankami zbóż oraz nasion ro
ślin strączkowych) (*)

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

groch polny (*)

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

bób i fasola polna ( )

—

X

X

X

X

X

—

X

X

X

—

łubin słodki (*)

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

inne suszone jadalne nasiona roślin
strączkowych, n.e.c

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Uprawy okopowe

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Ziemniaki (włącznie z odmianami wcze
snymi i uprawami ziemniaków na sadze
niaki)

—

X

X

X

X

X

—

X

X

X

—

Buraki cukrowe (z wyłączeniem
upraw nasiennych)

—

X

X

X

X

R

—

X

X

R

—

Inne uprawy okopowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane n.e.c

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Uprawy przemysłowe

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

rzepak i rzepik ( ),

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

*

*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

siemię lniane (len oleisty) (*)

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

soja ( )

—

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

—

Inne uprawy nasion oleistych ( )

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Len włóknisty

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

Konopie

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Bawełna na włókno

—

—

—

—

X

R

—

—

X

X

—

*

nasiona bawełny ( )
*

*
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w tym: rzepak ozimy
słonecznik na ziarno (*)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30-cze
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31-sty

Terminy przekazywania
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CZĘŚĆ B

Terminy przekazywania

Zbiory
(1 000 ton)

Plony
(100 kg/ha)

31-sty

30-cze

31-sie

30-wrz

31-marz

30-wrz

30-wrz

31-paź

31-marz

30-wrz

31-sie

rok n

rok n

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

rok n

rok n + 1

rok n + 1

rok n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

—

—

—

—

X

R

—

—

X

R

—

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu
medycznym i kulinarnym

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Uprawy energetyczne, gdzie indziej
niesklasyfikowane n.e.c.

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Uprawy pastewne na zielonkę

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Rośliny jednoroczne na zielonkę

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

w tym: kukurydza zielona

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zboża na zielonkę

—

—

—

—

X

X

—

—

X

X

—

Rośliny strączkowe

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Trawy polowe i pastwiska polowe

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

(n.e.c = gdzie indziej niesklasyfikowane)
(*) Dane o produkcji tych upraw wyraża się w postaci średniego poziomu wilgotności, o którym każde państwo członkowskie powiadamia Komisję w styczniu/marcu roku n + 1 (kolumna 9).
NB: Szacunki dla kolumn 1, 2, 3 i 11 są obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których średnia krajowa produkcja w ciągu ostatnich trzech lat wynosiła rocznie powyżej:
3 000 000 ton w przypadku pszenicy zwyczajnej,
1 000 000 ton w przypadku pszenicy durum,
900 000 ton w przypadku jęczmienia,
100 000 ton w przypadku żyta i mieszanki żyta z pszenicą,
1 500 000 ton w przypadku kukurydzy na ziarno,
200 000 ton w przypadku pszenżyta,
150 000 ton w przypadku owsa,
150 000 ton w przypadku sorga,
150 000 ton w przypadku ryżu,
70 000 ton w przypadku grochu polnego,
50 000 ton w przypadku fasoli polnej,
300 000 ton w przypadku rzepaku,
200 000 ton w przypadku słonecznika,
60 000 ton w przypadku soi,
700 000 ton w przypadku ziemniaków,
2 500 000 ton w przypadku buraków cukrowych,
i 4 500 000 ton w przypadku kukurydzy na zielonkę.
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Powierzchnia gruntów pod uprawą
(1 000 ha)
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Tabela 2
Warzywa, melony i truskawki

Terminy przekazywania

WARZYWA, MELONY I TRUSKAWKI

Powierzchnia zbiorów
(1 000 ha)

Zbiory
(1 000 ton)

31-mar
rok n + 1

31-mar
rok n + 1

1

2

X

Kapustne
kalafiory i brokuły

X

X

kapusta (biała)

X

X
X

Warzywa liściowe i łodygowe
Selery naciowe

X

Pory

X

X

Sałaty, w tym:

X

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępny
mi) osłonami (1)

X

Endywia

X

X

Szpinak

X

X

Szparagi

X

X

Cykoria sałatowa

X

X

Karczochy

X

X

Pomidory

X

X
X

Warzywa uprawiane na owoce
w tym: Pomidory do spożycia jako świeże

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępny
mi) osłonami (1)

X

Ogórki

X

w tym: uprawiane pod szkłem lub wysokimi (do
stępnymi) osłonami (1)

X

X

Korniszony

X

X

Melony

X

X

Arbuzy

X

X

Bakłażany

X

X

Cukinie

X

X

Papryka (capsicum)

X

X

w tym: uprawiana pod szkłem lub wysokimi (do
stępnymi) osłonami (1)

X

Warzywa korzeniowe, bulwiaste i cebulowe
Marchew

X

X
X

Czosnek

X

Cebula

X

X

Szalotka

X

X

Selery korzeniowe

X

X

Rzodkiew

X

X

Warzywa strączkowe

X

Groch

X

Fasola

X

X

Truskawki i poziomki, w tym:

X

X

uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępny
mi) osłonami (1)

X

Grzyby uprawne

X

(1) Dane obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których powierzchnia zbiorów wynosi 500 ha lub więcej.

X

X
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Tabela 3
Uprawy trwałe
Powierzchnia produkcyj
na
(1 000 ha)
Terminy przekazywania

UPRAWY TRWAŁE

Zbiory
(1 000 ton)

31- ma
rok n + 1

31 -mar
rok n + 1

30-wrz
rok n + 1

1

2

3

X

Owoce rosnące w strefie klimatu
umiarkowanego
Jabłka

X

w tym: jabłka do spożycia jako świeże

X
X

Gruszki

X

X

Brzoskwinie

X

X

Nektaryny

X

X

Morele

X

X

Wiśnie i czereśnie

X

X

w tym: Wiśnie

X

X

Śliwki

X

X

Czarne porzeczki

X

X

Maliny

X

X

Orzechy włoskie

X

X

Owoce jagodowe

Orzechy (1)
Orzechy laskowe

X

X

Migdały

X

X

Kasztany

X

X

Figi

X

X

Kiwi

X

X

Awokado

X

X

Banany

X

X

Owoce cytrusowe (1)

X

Owoce rosnące w strefie klimatu po
dzwrotnikowego

Pomele i grejpfruty

X

X

Cytryny i limony

X

X

Pomarańcze

X

X

Drobne owoce cytrusowe

X

X

Satsuma

X

X

X

X

Klementynki
Winorośl ( )

X

X

Winorośl na wino:

X

X

w tym:

Wina o chronionej nazwie po
chodzenia

X

X

Wina o chronionym oznaczeniu
geograficznym

X

X

1

X

X

Winorośl na winogrona stołowe

Inne wina

X

X

Winorośl na rodzynki

X

X

Drzewa oliwne (1)
Drzewa oliwne na oliwki stołowe

X

X

Drzewa oliwne na oliwę z oliwek

X

X

(1) Dane obowiązkowe dla tych państw członkowskich, w których krajowa powierzchnia produkcyjna wynosi 500 ha lub więcej.
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Tabela 4
Użytki rolne
Powierzchnia pod uprawę główną
(1 000 ha)
Termin przekazywania wyników

30-wrz
rok n + 1

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

R

Grunty orne

R

Zboża na ziarno (łącznie z materiałem siewnym)

X

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno
(łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion)

X

Ziemniaki (włącznie z odmianami wczesnymi i uprawami ziemniaków na sa
dzeniaki)

X

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

X

Uprawy przemysłowe

X

Świeże warzywa, melony i truskawki

X

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

X

Uprawy pastewne na zielonkę

X

Inne uprawy na gruntach ornych

X

Grunty ugorowane

R

Trwałe użytki zielone

R

Uprawy trwałe

X

w tym:

Plantacje owoców i roślin jagodowych

R

Plantacje oliwek

R

Winnice
Szkółki

R
X
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 544/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii
ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram
regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

Komisja stwierdziła ponadto że zakres stosowania rozpo
rządzenia (WE) nr 717/2007 należy rozszerzyć na świad
czenie usług SMS i transmisji danych w roamingu we
Wspólnocie. Specyfika rynków usług roamingu międzyna
rodowego, która uzasadniała przyjęcie rozporządze
nia (WE) nr 717/2007 oraz nałożenie na operatorów sieci
ruchomych obowiązków w zakresie świadczenia połączeń
głosowych w roamingu ogólnowspólnotowym, dotyczy
w równym stopniu świadczenia usług SMS i transmisji da
nych w roamingu ogólnowspólnotowym. Tak jak usługi
głosowe w roamingu, usługi SMS i transmisji danych w ro
amingu nie są nabywane oddzielnie na poziomie krajo
wym, ale stanowią jedynie część szerszego pakietu usług
detalicznych, jaki klienci nabywają od swojego operatora
macierzystego, co ogranicza tym samym działanie mecha
nizmów konkurencyjnych. Podobnie, z uwagi na transgra
niczny charakter przedmiotowych usług, krajowe organy
regulacyjne, które mają za zadanie chronić i promować in
teresy klientów sieci ruchomych przebywających na ich te
rytorium, nie są w stanie kontrolować praktyk operatorów
sieci odwiedzanej w innych państwach członkowskich.

(4)

Rozwiązanie problemów strukturalnych dotyczących ro
amingu powinno być łatwiejsze w ramach prawdziwie jed
nolitego rynku usług łączności ruchomej, który obecnie
jeszcze nie w pełni funkcjonuje, ale który powinien stano
wić ostateczny cel każdych ram regulacyjnych.

(5)

Z tego względu krajowe organy regulacyjne skupione
w Europejskiej Grupie Regulatorów dla Sieci i Usług Łącz
ności Elektronicznej (ERG) ustanowionej decyzją
Komisji 2002/627/WE (4), w swojej odpowiedzi przekazy
wanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie prze
glądu rozporządzenia (WE) nr 717/2007, wezwały
ponownie Komisję do podjęcia działań na poziomie wspól
notowym, zarówno w zakresie przedłużenia okresu obo
wiązywania rozporządzenia, jak i w zakresie uregulowania
usług SMS i transmisji danych w roamingu.

(6)

Dane dotyczące zmian cen usług głosowych w roamingu
ogólnowspólnotowym od czasu wejścia w życie rozporzą
dzenia (WE) nr 717/2007, w tym w szczególności dane
gromadzone przez krajowe organy regulacyjne, przekazy
wane co kwartał za pośrednictwem ERG, nie są wystarcza
jąco przekonujące, aby wskazywać, że prawdopodobne
jest utrzymanie konkurencji na rynku detalicznym lub hur
towym po czerwcu 2010 r. bez przyjęcia środków regula
cyjnych. Dane te wskazują, że ceny detaliczne i hurtowe
utrzymują się na poziomie lub są zbliżone do kwot okre
ślonych rozporządzeniem (WE) nr 717/2007, a konkuren
cja poniżej tych limitów jest bardzo ograniczona.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 (3) ustaliło wyjątko
we i tymczasowe limity opłat, jakie mogą być pobierane
przez operatorów sieci ruchomych, na poziomie
hurtowym oraz detalicznym, za świadczenie usług ro
amingu międzynarodowego dla połączeń głosowych ini
cjowanych i zakańczanych wewnątrz Wspólnoty.
Rozporządzenie to określiło także zasady mające na celu
zwiększenie przejrzystości cen i poprawę przekazywania
informacji o opłatach użytkownikom usług roamingu
ogólnowspólnotowego.
Komisja dokonała przeglądu zgodnie z art. 11 rozporzą
dzenia (WE) nr 717/2007, który to artykuł wymagał: usta
lenia, czy cele tego rozporządzenia zostały osiągnięte,
dokonania przeglądu zmian wysokości opłat hurto
wych i detalicznych z tytułu świadczenia klientom korzy
stającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji
danych, w tym usług SMS i MMS, a także przedstawienia,
w stosownych przypadkach, zaleceń dotyczących koniecz
ności uregulowania tych usług. W swoim sprawozdaniu
dla Parlamentu Europejskiego i Rady, zawartym w komu
nikacie z dnia 23 września 2008 r. dotyczącym wyników
przeglądu funkcjonowania rozporządzenia (WE)
nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych
sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz
zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE, Komisja stwierdzi
ła, że właściwe jest przedłużenie okresu obowiązywania
rozporządzenia (WE) nr 717/2007 poza termin
30 czerwca 2010 r.

(1) Opinia z dnia 15 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym)
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotych
czas nieopulikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia
8 czerwca 2009 r.
(3) Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32.

(4) Dz.U. L 200 z 30.7.2002, s. 38.
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W przypadku wygaśnięcia w czerwcu 2010 r. zabezpie
czeń regulacyjnych, które na mocy rozporządzenia (WE)
nr 717/2007 mają zastosowanie do wewnątrzwspólnoto
wych usług głosowych w roamingu na poziomie hurto
wym i detalicznym, istniałoby znaczne ryzyko, że brak
presji konkurencyjnej na rynku usług głosowych w ro
amingu oraz chęć operatorów sieci ruchomych do maksy
malizacji przychodów z roamingu doprowadzą do
sytuacji, w której ceny wewnątrzwspólnotowych usług ro
amingu, na poziomie detalicznym i hurtowym, nie będą
odzwierciedlać kosztów związanych ze świadczeniem tych
usług, zagrażając tym samym realizacji celów rozporzą
dzenia (WE) nr 717/2007. Należy zatem przedłużyć okres
obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 717/2007 o dwa
lata poza termin 30 czerwca 2010 r., aby zapewnić spraw
ne funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez zagwa
rantowanie
konsumentom
utrzymania
korzyści
wynikających z ochrony przed nadmiernymi — w porów
naniu z konkurencyjnymi cenami krajowymi — opłatami
z tytułu wykonywania i odbierania połączeń realizowa
nych w roamingu regulowanym, zapewniając równocześ
nie wystarczająco dużo czasu do rozwinięcia się
konkurencji.

(8)

Obowiązki zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie po
winny zakłócać warunków konkurencji pomiędzy opera
torami sieci ruchomych w obrębie Wspólnoty oraz nie
powinny wprowadzać jakiejkolwiek przewagi konkuren
cyjnej, zwłaszcza na podstawie rozmiaru, rodzaju przepły
wu połączeń w roamingu lub rynku krajowego dostawcy
usług roamingowych.

(9)

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrz
nego, przy jednoczesnym kontynuowaniu realizacji pod
wójnego celu polegającego na wyeliminowaniu
nadmiernych cen oraz pozostawieniu operatorom swobo
dy w zakresie konkurowania i innowacji, należy w dalszym
ciągu obniżać, w trakcie przedłużonego okresu obowiązy
wania rozporządzenia (WE) nr 717/2007, ustalone w nim
poziomy maksymalnych średnich opłat hurtowych za po
łączenia realizowane w roamingu regulowanym w celu od
zwierciedlenia spadku kosztów, w tym redukcji stawek
regulowanych za zakańczanie połączenia w sieci ruchomej
w państwach członkowskich.

(10)

W celu stymulacji i wzmacniania trwałej konkurencji
w przypadku różnych usług roamingu krajowe organy re
gulacyjne powinny zapobiegać dyskryminacji pomiędzy
dużymi i małymi dostawcami usług, w szczególności
w przypadku naliczania cen hurtowych.

(11)

Termin obniżki maksymalnych wysokości opłat hurto
wych i detalicznych dla połączeń realizowanych w roamin
gu regulowanym w roku 2009 powinien zostać
przesunięty z 30 sierpnia na 1 lipca, aby zapewnić spój
ność z obowiązkami dotyczącymi opłat z tytułu regulowa
nych wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym
rozporządzeniu. W ten sposób użytkownicy usług głoso
wych i usług SMS w roamingu mogliby korzystać z no
wych taryf w okresie, w którym jest największy popyt na
te usługi.

(12)

W przypadkach, gdy maksymalne kwoty opłat nie są wy
rażone w EUR, mające zastosowanie opłaty maksymalne,
zarówno w przypadku ich wartości początkowych,
jak i wartości znowelizowanych powinny być ustalane
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w stosownej walucie poprzez zastosowanie referencyjne
go kursu wymiany ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniach określonych w niniejszym
rozporządzeniu. W przypadku braku publikacji w określo
nym dniu, należy zastosować kurs opublikowany w pierw
szym wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej po
tym dniu, które zawiera taki referencyjny kurs wymiany.

(13)

Ponieważ zgodność z maksymalną kwotą opłaty hurtowej,
ustaloną rozporządzeniem (WE) nr 717/2007, ocenia się
poprzez odniesienie do średniej ceny hurtowej stosowanej
w rozliczeniach między dowolnymi dwoma operatorami
w okresie 12 miesięcy, należy sprecyzować, że okres ten
może być krótszy, na przykład w przypadku gdy termin
planowanej obniżki poziomu maksymalnej średniej opła
ty hurtowej wypada przed upływem okresu 12 miesięcy.

(14)

Praktyka niektórych operatorów sieci ruchomych, polega
jąca na naliczaniu opłat za świadczenie połączeń głoso
wych w roamingu na poziomie hurtowym na podstawie
minimalnych długości impulsów wynoszących do 60 se
kund, a nie w oparciu o naliczanie sekundowe, zazwyczaj
stosowane w przypadku innych opłat hurtowych nalicza
nych pomiędzy operatorami, powoduje zakłócenie
konkurencji pomiędzy wspomnianymi operatorami a ope
ratorami stosującymi inne metody naliczania opłat oraz
szkodzi spójnemu stosowaniu maksymalnych cen hurto
wych
wprowadzonych
rozporządzeniem
(WE)
nr 717/2007. Co więcej, stanowi ona dodatkową opłatę,
która zwiększając koszty hurtowe, ma negatywne skutki
dla cen usług głosowych w roamingu na poziomie deta
licznym. W związku z tym operatorzy sieci ruchomych
powinni zostać zobowiązani do rozliczania opłat za hur
towe świadczenie połączeń realizowanych w roamingu re
gulowanym w oparciu o naliczanie sekundowe.

(15)

W trakcie przedłużonego okresu obowiązywania rozpo
rządzenia (WE) nr 717/2007 należy nadal corocznie ob
niżać maksymalne stawki eurotaryfy, zarówno za
połączenia wykonane, jak i odebrane, w sposób zgodny
obniżkami wymaganymi w początkowym okresie obowią
zywania tego rozporządzenia, w celu odzwierciedlenia sta
łego spadku krajowych cen usług łączności ruchomej
w ogóle, a także stałej obniżki kosztów świadczenia połą
czeń realizowanych w roamingu regulowanym. W ten
sposób utrzymana zostanie ciągłość skutków tego
rozporządzenia.

(16)

Zwiększenie różnic między maksymalnymi opłatami hur
towymi a opłatami detalicznymi, przewidziane w niniej
szym rozporządzeniu, powinno pozwolić na poszerzenie
operatorom pola do konkurowania w zakresie cen na po
ziomie detalicznym, zwiększając tym samym prawdopo
dobieństwo powstania prawdziwie konkurencyjnego
rynku.

(17)

Niektórzy operatorzy ponoszą wyższe koszty hurtowe niż
inni ze względu na położenie geograficzne lub inne oko
liczności, takie jak trudne warunki topograficzne, regiony
o niskiej gęstości zaludnienia oraz duże napływy turystów
w krótkich okresach czasu.

L 167/14
(18)

(19)

(20)

(21)
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Według szacunków ERG praktyka stosowana przez ope
ratorów sieci ruchomych, polegająca na naliczaniu opłat
za usługi roamingu na poziomie detalicznym na podsta
wie impulsów o długości powyżej jednej sekundy, zwięk
szyła w przypadku korzystania z eurotaryfy o około 24 %
typowy rachunek za połączenia wykonane oraz o 19 % za
połączenia odebrane. ERG stwierdziła również, że pod
wyżki te stanowią rodzaj ukrytej opłaty, ponieważ dla
większości konsumentów zasady naliczania opłat nie są
przejrzyste. Z tego względu ERG zaleciła pilne podjęcie
działań w celu rozwiązania problemu różnych metod na
liczania opłat na poziomie detalicznym, stosowanych
w przypadku eurotaryfy.
Chociaż rozporządzenie (WE) nr 717/2007, wprowadza
jąc eurotaryfę we Wspólnocie, określiło wspólne podejście
w zakresie ochrony klientów korzystających z roamingu
przed nadmiernymi opłatami z tytułu połączeń realizowa
nych w roamingu regulowanym, różnice w metodach na
liczania impulsów, stosowane przez operatorów sieci
ruchomych, poważnie szkodzą jej spójnemu stosowaniu.
Oznacza to również, że pomimo wspólnotowego wymia
ru i transgranicznego charakteru wewnątrzwspólnoto
wych usług roamingu występują różne podejścia do
kwestii naliczania opłat za połączenia realizowane w ro
amingu regulowanym, co powoduje zakłócenie warunków
konkurencji na jednolitym rynku.
Potrzebny jest zatem wspólny zbiór zasad dotyczących na
liczania impulsów w przypadku eurotaryfy na poziomie
detalicznym w celu dalszego wzmocnienia jednolitego ryn
ku i zapewnienia w całej Wspólnocie jednakowego pozio
mu ochrony konsumentów korzystających z usług
roamingu ogólnowspólnotowego
na terytorium
Wspólnoty.
Należy zatem zobowiązać operatorów świadczących, na
poziomie detalicznym, połączenia realizowane w roamin
gu regulowanym do sekundowego naliczania swoim klien
tom opłat za wszystkie połączenia, które podlegają
eurotaryfie, z zastrzeżeniem jedynie możliwości określa
nia, w przypadku połączeń wykonywanych, minimalnej
długości pierwszego impulsu, nieprzekraczającej 30 se
kund. Umożliwi to operatorom pokrycie uzasadnionych
kosztów ustanawiania połączeń oraz zapewni swobodę
konkurowania za pomocą krótszych minimalnych długo
ści impulsów. W przypadku połączeń odbieranych do
puszczenie minimalnej długości pierwszego impulsu nie
znajduje uzasadnienia w przypadku eurotaryfy, ponieważ
koszty hurtowe ustalane są w oparciu o naliczanie sekun
dowe, a szczególne koszty ustanowienia połączenia
uwzględnione są już w stawkach za zakańczanie połączeń
w sieci ruchomej.

(22)

Klienci nie powinni płacić za odbieranie wiadomości gło
sowych w sieci odwiedzanej, ponieważ nie są w stanie
kontrolować długości takich wiadomości; nie powinno to
mieć wpływu na inne mające zastosowanie opłaty z tytułu
wiadomości głosowych, np. opłaty z tytułu odsłuchiwania
takich wiadomości.

(23)

W odniesieniu do usług SMS w roamingu, dane rynkowe
zgromadzone przez ERG i Komisję od czasu wejścia w ży
cia rozporządzenia (WE) nr 717/2007 pokazały, że w ob
rębie Wspólnoty występuje nadal sytuacja, w której opłaty
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hurtowe za te usługi utrzymują się zasadniczo na stałym
poziomie i nie są w logiczny sposób powiązane z koszta
mi. Podobnie jak w przypadku usług głosowych w roamin
gu, operatorzy nie są poddawani wystarczającej presji
konkurencyjnej, aby obniżać ceny hurtowe. Również ceny
detaliczne dla usług SMS w roamingu utrzymały się, bez
wyraźnego uzasadnienia, zasadniczo na stałym poziomie,
charakteryzując się wysokimi marżami i znacząco prze
wyższając ceny odpowiednich krajowych usług SMS.

(24)

Tak jak w przypadku usług głosowych w roamingu, istnie
je znaczące ryzyko, że nałożenie obowiązków w zakresie
pułapów cenowych na poziomie hurtowym nie spowodu
je automatycznej obniżki stawek dla klientów detalicz
nych. Z drugiej strony, podjęcie działań mających na celu
obniżenie poziomu cen detalicznych bez rozwiązania kwe
stii poziomu kosztów hurtowych związanych ze świadcze
niem tych usług mogłoby zaszkodzić pozycji niektórych,
zwłaszcza mniejszych, operatorów, przez zwiększenie ry
zyka zaniżania cen.

(25)

Co więcej, z uwagi na szczególną strukturę rynku usług ro
amingu i jego transgraniczny charakter, ramy regulacyjne
z 2002 r. nie zapewniły krajowym organom regulacyjnym
odpowiednich narzędzi do skutecznego rozwiązywania
problemów związanych z konkurencyjnością, stanowią
cych podłoże wysokiego poziomu cen hurtowych i deta
licznych w przypadku usług SMS w roamingu
regulowanym. Nie gwarantuje to sprawnego funkcjonowa
nia rynku wewnętrznego i powinno być przedmiotem
korekty.

(26)

W odpowiedzi udzielonej w ramach konsultacji społecz
nych w sprawie przeglądu funkcjonowania rozporządze
nia (WE) nr 717/2007, prowadzonych przez Komisję, ERG
stwierdziła również, że uznaje za konieczne uregulowanie
usług SMS w roamingu, zarówno na poziomie hurtowym,
jak i detalicznym, w celu doprowadzenia cen do poziomu
lepiej odpowiadającego kosztom i cenom krajowym. Za
odpowiednie uznała ona rozwiązania analogiczne do roz
wiązań zastosowanych dla połączeń głosowych w roamin
gu. ERG zaleciła konkretnie wprowadzenie progu
dotyczącego średniej stawki opłaty hurtowej pobieranej
przez dowolnego operatora od innego operatora za usługi
SMS w roamingu, a także rozszerzenie obowiązku doty
czącego eurotaryfy na ofertę w zakresie świadczenia usług
SMS w roamingu według stawki nieprzekraczającej okre
ślonego progu maksymalnego.

(27)

Należy zatem nałożyć obowiązki regulacyjne w odniesie
niu do usług SMS w roamingu regulowanym na poziomie
hurtowym, aby ustalić bardziej uzasadnioną relację pomię
dzy opłatami hurtowymi a kosztami świadczenia tych
usług, oraz na poziomie detalicznym, aby chronić interesy
klientów korzystających z roamingu.

(28)

Powyższe obowiązki regulacyjne powinny zacząć obowią
zywać tak szybko, jak jest to możliwe, zapewniając jedno
cześnie operatorom, których one dotyczą, odpowiedni
czas potrzebny na dostosowanie ich ofert w zakresie
cen i usług w celu zapewnienia zgodności z wymogami.
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(29)

Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym podejściem do
kwestii regulacji poziomu cen na poziomie hurtowym
w zakresie wiadomości SMS w roamingu regulowanym
jest ustalenie, na poziomie wspólnotowym, maksymalnej
średniej opłaty za wiadomość SMS wysyłaną z sieci odwie
dzanej. Średnia opłata hurtowa powinna mieć zastosowa
nie do rozliczeń pomiędzy dwoma dowolnymi
operatorami sieci ruchomych we Wspólnocie w określo
nym czasie.

(30)

Limit ceny hurtowej w przypadku usług SMS w roamingu
regulowanym powinien uwzględniać wszystkie koszty po
noszone przez operatora świadczącego usługę hurtową,
w tym między innymi koszt zainicjowania połączenia,
koszt przesłania oraz nieodzyskany koszt zakańczania
wiadomości SMS w roamingu w sieci odwiedzanej. Ope
ratorom świadczącym usługi SMS w roamingu regulowa
nym na poziomie hurtowym należy zatem zakazać
wprowadzania odrębnej opłaty z tytułu zakańczania wia
domości SMS w roamingu w ich sieci, aby zapewnić spój
ne stosowanie zasad określonych w niniejszym
rozporządzeniu.

(31)

(32)

Najbardziej skutecznym i proporcjonalnym podejściem do
kwestii regulacji poziomu cen detalicznych w zakresie
usług SMS świadczonych w ogólnowspólnotowym ro
amingu regulowanym jest nałożenie na operatorów sieci
ruchomych wymogu oferowania swoim klientom korzy
stającym z roamingu eurotaryfy SMS, która nie przekracza
określonego limitu cenowego. Eurotaryfę SMS należy usta
lić na poziomie gwarantującym operatorom wystarczają
cą marżę, a zarazem odzwierciedlającym w bardziej
uzasadniony sposób koszty detaliczne.
To podejście regulacyjne powinno zapewnić bardziej pre
cyzyjne, niż miało to miejsce dotychczas, odzwierciedle
nie kosztów związanych ze świadczeniem usługi
w opłatach detalicznych z tytułu usług SMS świadczonych
w roamingu regulowanym. Maksymalna wysokość euro
taryfy SMS, jaka może być oferowana klientom korzysta
jącym z roamingu, powinna zatem odzwierciedlać
rozsądną marżę w stosunku do kosztów świadczenia usłu
gi SMS w roamingu regulowanym, pozostawiając jedno
cześnie operatorom swobodę konkurowania dzięki
różnicowaniu ich ofert oraz dostosowaniu ich struktur ta
ryfowych do warunków rynkowych i preferencji konsu
mentów. Tego rodzaju podejście regulacyjne nie powinno
mieć zastosowania do usług SMS o wartości dodanej.

(33)

Klienci korzystający z roamingu nie powinni być obciąża
ni żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu odbierania
wiadomości SMS lub poczty głosowej w roamingu regulo
wanym w sieci odwiedzanej, ponieważ tego rodzaju kosz
ty związane z zakańczaniem wiadomości rekompensuje
już opłata detaliczna pobierana za wysłanie wiadomości
SMS lub poczty głosowej w roamingu.

(34)

Eurotaryfa SMS powinna mieć automatyczne zastosowa
nie do wszystkich klientów korzystających z roamingu,
nowych lub korzystających z roamingu od pewnego cza
su, którzy świadomie nie wybrali lub świadomie nie wy
biorą specjalnej taryfy roamingowej dla wiadomości SMS
ani pakietu usług roamingu obejmującego wiadomości
SMS w roamingu regulowanym.
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(35)

Aby zagwarantować klientom korzystającym z roamingu
połączenia od punktu wyjścia do punktu docelowego i in
teroperacyjność usług SMS w roamingu regulowanym,
krajowe organy regulacyjne powinny interweniować,
w odpowiednim czasie w przypadku gdy operator naziem
nej sieci ruchomej, mający siedzibę w jednym państwie
członkowskim, kieruje do krajowego organu regulacyjne
go skargę dotyczącą pozbawienia abonentów jego sieci
możliwości wysyłania lub odbierania wiadomości SMS
w roamingu regulowanym do lub od abonentów naziem
nej sieci ruchomej znajdującej się w innym państwie człon
kowskim, ze względu na brak umowy pomiędzy tymi
dwoma operatorami. Takie interwencje powinny odbywać
się zgodnie z art. 5 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie do
stępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzy
szących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa
o dostępie) (1), w sposób skoordynowany, zgodnie z art. 8
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 717/2007 oraz art. 21
dyrektywy 2002/21/WE (2).

(36)

Wiadomość SMS oznacza wiadomość tekstową w ramach
usługi Short Message Service i różni się wyraźnie od in
nych wiadomości, takich jak wiadomości MMS lub wiado
mości poczty elektronicznej. Aby rozporządzenie nie
straciło na skuteczności, a jego cele zostały w pełni osiąg
nięte, należy zakazać wprowadzania jakichkolwiek zmian
w zakresie parametrów technicznych wiadomości SMS do
starczanej w roamingu, które sprawiłyby, że różniłaby się
ona od krajowej wiadomości SMS.

(37)

Średnie opłaty hurtowe za usługi transmisji danych w ro
amingu, pobierane przez operatorów sieci odwiedzanej od
operatorów macierzystych klientów korzystających z ro
amingu, zgodnie z danymi zgromadzonymi przez krajo
we organy regulacyjne, zdają się wykazywać tendencję
zniżkową pomimo utrzymujących się wysokich cen usług
transmisji danych w roamingu na poziomie hurtowym.

(38)

Wysoki poziom cen detalicznych w przypadku usług
transmisji danych w roamingu budzi w dalszym ciągu
zaniepokojenie i wskazuje, że konkurencja na rynku tych
usług nadal nie jest wystarczająca. W przeciwieństwie jed
nak do rynku usług głosowych i SMS w roamingu, ogra
niczenia konkurencji występują na poziomie detalicznym,
ponieważ klienci korzystający z roamingu mają inne moż
liwości dostępu do usług transmisji danych w trakcie po
bytu za granicą, takie jak bezprzewodowy publiczny
dostęp do internetu, bez związanych z tym ograniczeń ilo
ściowych. W związku z tym regulowanie cen na poziomie
detalicznym byłoby na tym etapie przedwczesne. Ponadto
każde połączenie w roamingu powinno być wykonywane
za zgodą użytkownika. Zatem bez wcześniejszej zgody ani
prośby użytkownika nie powinno mieć miejsca pobieranie
danych w roamingu, włącznie z aktualizacją oprogramo
wania i odbieraniem poczty elektronicznej, chyba że użyt
kownik stwierdzi, że nie chce korzystać z takiej ochrony.

(39)

Operatorzy macierzyści nie powinni obciążać klienta
korzystającego z roamingu kosztami jakiejkolwiek usługi
transmisji danych w roamingu, dopóki klient ten nie wy
razi zgody na świadczenie takiej usługi.

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 7.
(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.
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Należy jednak wprowadzić środki mające na celu poprawę
przejrzystości cen detalicznych w przypadku usług trans
misji danych w roamingu, w szczególności w celu wyeli
minowania problemu szokująco wysokich rachunków,
który stanowi barierę na drodze do sprawnego funkcjono
wania rynku wewnętrznego, a także zapewnienie klientom
korzystającym z roamingu narzędzi potrzebnych im do
monitorowania i kontrolowania własnych wydatków w za
kresie usług transmisji danych w roamingu. Nie powinno
również być przeszkód na drodze powstawania zastoso
wań lub technologii, które mogą stanowić zastępstwo lub
alternatywę dla takich usług roamingowych jak WiFi, VoIP
oraz komunikatory internetowe. Konsumenci powinni być
o nich informowani, co umożliwi im dokonanie świado
mego wyboru.

(41)

Operatorzy sieci ruchomych powinni zwłaszcza dostar
czać swoim klientom korzystającym z roamingu zindywi
dualizowane informacje o taryfach obowiązujących tych
klientów w zakresie usług transmisji danych w roamingu
każdorazowo w momencie uruchamiania przez klientów
usługi transmisji danych w roamingu po raz pierwszy po
przybyciu do innego państwa członkowskiego. Informa
cje te powinny zostać przekazane na telefon komórkowy
lub inne urządzenie mobilne klienta w sposób najbardziej
odpowiedni dla ich łatwego odbioru i zrozumienia.

(42)

Aby ułatwić klientom zrozumienie skutków finansowych
korzystania z usług transmisji danych w roamingu regulo
wanym, a także, aby pozwolić im monitorować i kontro
lować własne wydatki, operator macierzysty powinien
podać przykłady zastosowań transmisji danych w roamin
gu, takich jak poczta elektroniczna, przesyłanie
zdjęć i przeglądanie stron internetowych wraz ze wskaza
niem przybliżonej ilości wykorzystywanych danych.

(43)

Ponadto w celu uniknięcia szokująco wysokich rachunków
operatorzy sieci ruchomych powinni określić jeden lub
więcej maksymalnych limitów wyrażonych w kwotach
opłat lub objętości danych możliwych do pobrania, jakie
obowiązywać będą klientów w związku z korzystaniem
z usług transmisji danych w roamingu, wyrażonych w wa
lucie, w której klient korzystający z roamingu otrzymuje
rachunki, i które powinni zaoferować bezpłatnie wszyst
kim swoim klientom korzystającym z roamingu, a także
informować ich o zbliżaniu się do wybranego limitu za po
mocą odpowiedniej wiadomości ostrzegawczej. Po osią
gnięciu wybranego maksymalnego limitu klienci nie
powinni dłużej otrzymywać tych usług i ponosić opłat
z ich tytułu, o ile nie zażądają oni wyraźnie kontynuowa
nia korzystania z tych usług zgodnie z warunkami okre
ślonymi w powiadomieniu. Klienci korzystający
z roamingu powinni mieć możliwość wyboru któregokol
wiek z tych maksymalnych limitów wyrażonych w kwo
tach opłat lub objętości danych możliwych do pobrania
w rozsądnym czasie lub możliwość odrzucenia tej opcji.
O ile klienci nie zdecydują inaczej, powinni korzystać z do
myślnego systemu limitów.

(44)

Tego rodzaju środki służące przejrzystości powinny być
traktowane jako minimalne zabezpieczenia dla klientów
korzystających z roamingu i nie powinny uniemożliwiać
operatorom sieci ruchomych oferowania swoim klientom
szeregu innych narzędzi, które ułatwiają klientom przewi
dywanie i kontrolowanie swoich wydatków w zakresie
usług transmisji danych w roamingu. Wielu operatorów
rozwija na przykład nowe oferty detaliczne w zakresie
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świadczenia usług roamingu według taryfy ryczałtowej,
umożliwiające transmisję danych w roamingu za określo
ną opłatą i w ciągu określonego czasu aż do wykorzysta
nia rozsądnego limitu danych. Operatorzy opracowują
również systemy umożliwiające powiadamianie w czasie
rzeczywistym klientów korzystających z roamingu o aktu
alnej kwocie do zapłaty za usługi transmisji danych w ro
amingu. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku
wewnętrznego, należy uwzględnić wspomnianą ewolucję
rynków krajowych w zharmonizowanych przepisach.
(45)

Co więcej, ciągle wysoki poziom cen hurtowych w przy
padku usług transmisji danych w roamingu wynika prze
de wszystkim z wysokich opłat hurtowych pobieranych
przez operatorów sieci niepreferowanych. Takie opłaty
spowodowane są ograniczeniami w sterowaniu przepły
wem połączeń, które nie zachęcają operatorów do jedno
stronnego obniżania standardowych cen hurtowych
z uwagi na to, że połączenia będą odbierane niezależnie od
naliczanej opłaty. Efektem tego jest wyjątkowe zróżnico
wanie cen hurtowych. W niektórych przypadkach ceny
hurtowe za transmisję danych w roamingu, obowiązujące
w przypadku sieci niepreferowanych, są 30 razy wyższe
niż ceny mające zastosowanie do sieci preferowanej. Te
nadmiernie wysokie opłaty hurtowe z tytułu usług trans
misji danych w roamingu prowadzą do znacznych za
kłóceń konkurencji między operatorami sieci ruchomych
wewnątrz Wspólnoty, które szkodzą sprawnemu funkcjo
nowaniu rynku wewnętrznego. Ograniczają także zdol
ność operatorów macierzystych do przewidywania swoich
kosztów hurtowych, a tym samym do oferowania swoim
klientom przejrzystych i konkurencyjnych pakietów tary
fowych na poziomie detalicznym. Z uwagi na ograniczo
ną możliwość skutecznego rozwiązania tych problemów
przez krajowe organy regulacyjne na poziomie krajowym
należy zastosować limit ceny hurtowej do usług transmisji
danych w roamingu. Limit ceny hurtowej należy ustalić na
poziomie ochronnym, znacznie powyżej najniższych cen
hurtowych dostępnych obecnie na rynku, aby poprawić
warunki konkurencji i umożliwić rozwój konkurencyjnych
tendencji na rynku, gwarantując jednocześnie lepsze funk
cjonowanie rynku wewnętrznego z korzyścią dla konsu
mentów. Poprzez zlikwidowanie nadmiernych opłat
hurtowych za transmisję danych w roamingu, które w nie
których przypadkach nadal obowiązują na rynku, poziom
ochronny powinien uniemożliwiać powstawanie zakłóceń
lub ograniczeń konkurencji pomiędzy operatorami sieci
telefonii ruchomej przez cały okres stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 717/2007.

(46)

Aby odzwierciedlić rozwój sytuacji na rynku oraz w obrę
bie ram regulacyjnych mających zastosowanie do łączno
ści elektronicznej, konieczne jest zastąpienie odniesienia
do „publicznych sieci telefonii” odniesieniem do „publicz
nych sieci łączności”. W celu zachowania spójności należy
odpowiednio zmienić art. 1 ust. 5 dyrektywy 2002/21/WE.

(47)

Ponieważ
cele
niniejszego
rozporządzenia,
a
mianowicie
zmiana
rozporządzenia
(WE)
nr 717/2007 i dyrektywy 2002/21/WE w celu utrzyma
nia i dalszego rozwoju wspólnego zbioru zasad zapewnia
jącego ochronę użytkowników publicznych sieci łączności
ruchomej przed nadmiernymi opłatami za korzystanie
z usług roamingu ogólnowspólnotowego podczas po
dróży we Wspólnocie (niezależnie od tego, czy dotyczy to
połączeń głosowych, wiadomości SMS czy transmisji da
nych), przyczyniające się tym samym do sprawnego
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funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym
osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony konsumen
tów i zachowaniu zasad konkurencji między operatorami
sieci ruchomych, nie mogą zostać w wystarczającym stop
niu osiągnięte w sposób bezpieczny , zharmonizowa
ny i szybki przez państwa członkowskie, natomiast ze
względu na rozmiary i skutki proponowanych działań
mogą zostać lepiej zrealizowane na szczeblu wspólnoto
wym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z za
sadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniej
sze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne
do osiągnięcia tych celów.
(48)

Niemniej jednak to wspólne podejście powinno być stoso
wane przez ograniczony czas, z zastrzeżeniem, że w wy
niku przeglądu, jaki zostanie przeprowadzony przez
Komisję, może zostać zmienione, okres jego zastosowania
wydłużony lub może być ono również zastąpione alterna
tywnymi sposobami regulacji, w oparciu o odpowiednie
zalecenia ze strony Komisji.

(49)

Komisja powinna dokonać oceny skuteczności rozporzą
dzenia (WE) nr 717/2007 zmienionego niniejszym rozpo
rządzeniem w świetle jego celów i wkładu we wdrażanie
ram regulacyjnych i sprawne funkcjonowanie rynku we
wnętrznego. W tym kontekście Komisja powinna rozwa
żyć wpływ rozporządzenia na pozycję rynkową różnej
wielkości operatorów świadczących usługi łączności
ruchomej w różnych rejonach Wspólnoty, na rozwój, ten
dencje i przejrzystość w zakresie opłat detalicznych i hur
towych, ich stosunek do kosztów rzeczywistych, zakres,
w jakim założenia oceny skutków załączonej do niniejsze
go rozporządzenia zostały potwierdzone, a także koszty
przestrzegania rozporządzenia ponoszone przez operato
rów i jego wpływ na inwestycje. W świetle rozwoju
techniki Komisja powinna również rozważyć dostęp
ność i jakość usług będących alternatywą dla roamingu
(np. VoIP).

— przyjęcie podejścia opartego na oferowaniu klientom
korzystającym z roamingu cen i warunków zbliżo
nych do konkurencyjnych cen i warunków obowiązu
jących na rynku sieci odwiedzanej, łącznie
z możliwością uzyskania przez klienta różnych cen od
różnych operatorów działających na rynku sieci
odwiedzanej;
— rozwiązywanie trudności w obrębie wspólnotowego
prawa konkurencji.
W szczególności Komisja powinna w konsultacji z Organem Eu
ropejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej zbadać i doko
nać oceny struktury konkurencji na rynku telefonii ruchomej
prowadzącej do niekonkurencyjnych cen w roamingu, sporządzić
dla Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie z wnio
sków i propozycji rozwiązania problemów strukturalnych na ryn
kach telefonii ruchomej, a zwłaszcza znoszenia barier w dostępie
do rynku i rozszerzaniu działalności.
W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporzą
dzenie (WE) nr 717/2007 i dyrektywę 2002/21/WE,

(52)

(50)

(51)

Przed dokonaniem omawianego przeglądu, a także w celu
zagwarantowania stałego nadzoru usług roamingowych
we Wspólnocie Komisja powinna sporządzić dla Parla
mentu Europejskiego i Rady sprawozdanie okresowe za
wierające ogólne streszczenie najnowszych tendencji
w zakresie usług roamingowych i średniookresową ocenę
postępu w zakresie realizacji celów rozporządzenia (WE)
nr 717/2007 zmienionego niniejszym rozporządzeniem
oraz ewentualnych alternatywnych możliwości realizacji
tych celów.
Przed wysunięciem odpowiednich zaleceń Komisja powin
na również ocenić, czy regulacja usług roamingowych
może odbywać się we właściwy sposób w obrębie ram
prawnych dotyczących komunikacji elektronicznej. Po
winna ona dokonać szczegółowej oceny alternatywnych
metod realizacji celów rozporządzenia (WE) nr 717/2007,
takich jak:
— rozwiązywanie problemów na poziomie hurtowym
poprzez wprowadzenie obowiązku oferowania roz
sądnego i sprawiedliwego dostępu na bazie niedyskry
minacji lub sprawiedliwych warunkach wzajemności;
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 717/2007
W rozporządzeniu (WE) nr 717/2007 wprowadza się następują
ce zmiany:
1.

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskie
go i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w pu
blicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Wspólnoty”;
2.

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Niniejsze rozporządzenie wprowadza wspólne
podejście do ochrony użytkowników publicznych sieci
łączności ruchomej odbywających podróż wewnątrz
Wspólnoty przed nadmiernymi, w stosunku do
konkurencyjnych cen krajowych, opłatami z tytułu
usług roamingu ogólnowspólnotowego za wykonywa
nie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiado
mości SMS oraz korzystanie z usług transmisji danych
z komutacją pakietów, przyczyniając się tym samym do
sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, przy
jednoczesnym osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony
konsumentów, pobudzeniu konkurencji i przejrzystości
na rynku oraz tworząc zarówno inicjatywy na rzecz in
nowacji, jak i oferowania konsumentom większego
wyboru.
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państwie członkowskim niż państwo, w którym
umiejscowiona jest sieć macierzysta klienta, dzięki
uzgodnieniom między operatorem sieci macierzy
stej a operatorem sieci odwiedzanej;

Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące
opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów sieci
ruchomych za świadczenie usług roamingu ogólno
wspólnotowego w zakresie połączeń głosowych inicjo
wanych i zakańczanych wewnątrz Wspólnoty,
wiadomości SMS wysyłanych i odbieranych wewnątrz
Wspólnoty oraz usług transmisji danych z komutacją
pakietów klientom korzystającym z roamingu za po
średnictwem sieci komunikacji ruchomej w innym pań
stwie członkowskim. Ma ono zastosowanie zarówno do
opłat pobieranych w rozliczeniach między operatorami
sieci na poziomie hurtowym, jak również, w odpowied
nich przypadkach, do opłat pobieranych przez operato
rów macierzystych na poziomie detalicznym.”;
b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

e)

»połączenie realizowane w roamingu regulowa
nym« oznacza połączenie głosowe telefonii rucho
mej wykonywane przez klienta korzystającego
z roamingu, inicjowane w sieci odwiedzanej i za
kończone w publicznej sieci łączności wewnątrz
Wspólnoty lub połączenie odebrane przez klienta
korzystającego z roamingu, które zostało zainicjo
wane w publicznej sieci łączności wewnątrz Wspól
noty i zakończone w sieci odwiedzanej;

f)

»klient korzystający z roamingu« oznacza klienta
operatora świadczącego usługi naziemnej publicz
nej łączności ruchomej za pomocą naziemnej pu
blicznej sieci ruchomej umiejscowionej we
Wspólnocie, którego umowa lub uzgodnienia z je
go operatorem macierzystym umożliwiają korzys
tanie z telefonu komórkowego lub innego
urządzenia w celu wykonywania lub odbierania po
łączeń, wysyłania lub odbierania wiadomości SMS
lub dokonywanie transmisji danych z komutacją
pakietów w sieci odwiedzanej, dzięki uzgodnieniom
między operatorem sieci macierzystej a operatorem
sieci odwiedzanej;

g)

»sieć odwiedzana« oznacza naziemną publiczną sieć
łączności ruchomej, umiejscowioną w państwie
członkowskim innym niż państwo, w którym znaj
duje się sieć macierzysta, i pozwalającą klientowi
korzystającemu z roamingu wykonywać lub odbie
rać połączenia, wysyłać lub odbierać wiadomości
SMS lub dane w transmisji danych z komutacją pa
kietów, dzięki uzgodnieniom z operatorem sieci
macierzystej;”;

„4.
Maksymalne opłaty określone w niniejszym
rozporządzeniu są wyrażone w EUR W przypadku gdy
opłaty regulowane na mocy art. 3, 4, 4a i 4b oraz art. 6a
ust. 3 i 4 są wyrażone w innych walutach, początkowe
wysokości opłat maksymalnych zgodne z tymi artyku
łami są przeliczane na te waluty, w przypadku art. 3 i 4
przy zastosowaniu referencyjnych kursów wymiany
obowiązujących w dniu 30 czerwca 2007 r., a w przy
padku art. 4a i 4b oraz art. 6a ust. 3 i 4 przy zastosowa
niu referencyjnych kursów wymiany ogłoszonych
w dniu 6 maja 2009 r. przez Europejski Bank Centralny
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Na użytek określonych w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 oraz
w art. 6a ust. 4 dalszych obniżek maksymalnych opłat,
zmienione wartości ustala się według referencyjnego
kursu wymiany ogłoszonego w ten sam sposób w ter
minie jednego miesiąca poprzedzającego datę, od której
zastosowanie mają nowe kwoty. Ten sam referencyjny
kurs wymiany ma zastosowanie do rocznej zmiany
opłat, o których mowa w art. 4a i 4b oraz w art. 6a us
t. 3, jeżeli zmiany te są denominowane w walutach in
nych niż EUR”;
3.

w art. 2 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)

lit. b)–g) otrzymują brzmienie:
„b) »operator macierzysty« oznacza przedsiębiorstwo,
które świadczy klientowi korzystającemu z roamin
gu usługi naziemnej publicznej łączności ruchomej
za pośrednictwem własnej sieci albo jako operator
wirtualnej sieci łączności ruchomej lub odsprze
dawca tych usług;
c)

»sieć macierzysta« oznacza naziemną publiczną sieć
łączności ruchomej znajdującą się na terytorium
państwa członkowskiego i wykorzystywaną przez
operatora macierzystego do świadczenia usług na
ziemnej publicznej łączności ruchomej klientowi
korzystającemu z roamingu;

d)

»roaming ogólnowspólnotowy« oznacza wykorzys
tanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia
przez klienta korzystającego z roamingu w celu wy
konywania lub odbierania połączeń na terytorium
Wspólnoty, a także wysyłania lub odbierania wia
domości SMS lub dokonywania transmisji danych
z komutacją pakietów, podczas pobytu w innym
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b)

dodaje się następujące litery:
„h) »eurotaryfa SMS« oznacza jakąkolwiek taryfę, w któ
rej wysokość opłaty nie przekracza opłaty maksy
malnej określonej w art. 4b, którą operator
macierzysty może pobrać z tytułu świadczenia
usług SMS dostarczanych w roamingu regulowa
nym zgodnie z tym artykułem;
i)

»wiadomość SMS« oznacza wiadomość tekstową
w ramach usługi Short Message Service, złożoną
głównie ze znaków alfabetycznych lub numerycz
nych, którą można przesyłać między dwoma nume
rami w sieci ruchomej lub stacjonarnej,
przyznanymi zgodnie z krajowymi planami
numeracyjnymi;

j)

»wiadomość SMS w roamingu regulowanym« ozna
cza wiadomość SMS wysłaną przez klienta korzy
stającego z roamingu, która była inicjowana w sieci
odwiedzanej i zakańczana w publicznej sieci łącz
ności we Wspólnocie, lub wiadomość SMS odebra
ną przez klienta korzystającego z roamingu, która
była inicjowana w publicznej sieci łączności we
Wspólnocie i zakańczana w sieci odwiedzanej;
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k)

4.
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»usługa transmisji danych w roamingu regulowa
nym« oznacza usługę roamingu umożliwiającą
przekazywanie lub odbieranie danych z komutacją
pakietów przez klienta korzystającego z roamingu
za pomocą telefonu komórkowego lub innego urzą
dzenia mobilnego, w trakcie gdy jest ono podłączo
ne do sieci odwiedzanej. Usługa transmisji danych
w roamingu regulowanym nie obejmuje przekazy
wania lub odbierania połączeń realizowanych w ro
amingu regulowanym ani wiadomości SMS
dostarczanych w roamingu regulowanym, ale obej
muje przekazywanie lub odbieranie wiadomości
MMS.”;

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. operatorzy macie
rzyści nie pobierają od swoich klientów korzystających
z roamingu żadnych opłat z tytułu odbierania przez nich
wiadomości głosowych dostarczanych w roamingu. Nie
ma to wpływu na inne odnośne opłaty, takie jak opłaty
z tytułu odsłuchiwania takich wiadomości.
Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r., każdy operator ma
cierzysty pobiera od swoich klientów korzystających
z roamingu opłaty z tytułu świadczenia wszelkich połą
czeń realizowanych w roamingu regulowanym, do któ
rych stosuje się eurotaryfę, zarówno wykonanych,
jak i odebranych, w oparciu o naliczanie sekundowe.
W drodze odstępstwa od akapitu trzeciego, operator
macierzysty może określić minimalną długość pierwsze
go impulsu, nieprzekraczającą 30 sekund, dla połączeń
wykonywanych, które podlegają eurotaryfie.”;

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
b)

„2.
Średnia opłata hurtowa, o której mowa w ust. 1,
obowiązuje w rozliczeniach między dowolnymi dwoma
operatorami i obliczana jest za okres dwunastu miesięcy
lub jakikolwiek krótszy okres pozostający do końca
okresu obowiązywania maksymalnej średniej opłaty
hurtowej określonej w niniejszym ustępie lub do czasu
wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia. Maksymalna
średnia
opłata
hurtowa
zostaje
obniżona
do 0,28 EUR i 0,26 EUR, odpowiednio od 30 sierp
nia 2008 r. i 1 lipca 2009 r., a następnie
do 0,22 EUR i 0,18 EUR, odpowiednio od
1 lipca 2010 r. i 1 lipca 2011 r.”;
b)

5.

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Opłata detaliczna (bez podatku VAT) na podsta
wie eurotaryfy, którą operator macierzysty może pobie
rać od swojego klienta korzystającego z roamingu za
połączenie realizowane w roamingu regulowanym,
może być różna dla różnych połączeń w roamingu, lecz
nie może przekraczać 0,49 EUR za minutę każdego wy
konanego połączenia lub 0,24 EUR za minutę każdego
odebranego połączenia. Maksymalne ceny połączeń wy
konanych zostają obniżone do 0,46 EUR i 0,43 EUR,
a połączeń odebranych do 0,22 EUR i 0,19 EUR odpo
wiednio od 30 sierpnia 2008 r. i 1 lipca 2009 r. Maksy
malne ceny połączeń wykonanych zostają dalej
obniżone do 0,39 EUR i 0,35 EUR, a dla połączeń przy
chodzących do 0,15 EUR i 0,11 EUR odpowiednio od
1 lipca 2010 r. i od 1 lipca 2011 r.

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Każdy klient korzystający z roamingu może żądać
w dowolnym momencie po zakończeniu procedury
określonej w ust. 3 zmiany eurotaryfy na inną lub przej
ścia na eurotaryfę. Każda zmiana musi zostać dokonana
bezpłatnie w ciągu jednego dnia od otrzymania wnio
sku i nie może przewidywać warunków ani ograniczeń
związanych z innymi elementami abonamentu, z tym że
w przypadku gdy klient korzystający z roamingu, który
przystąpił do specjalnego pakietu roamingowego, obej
mującego świadczenie więcej niż jednego rodzaju usług
roamingu (tzn. usług głosowych, SMS lub transmisji da
nych), pragnie przejść na eurotaryfę, operator macierzy
sty może wymagać od klienta zmieniającego taryfę
rezygnacji z korzyści związanych z innymi elementami
tego pakietu. Operator macierzysty może przesunąć ter
min zmiany taryfy, tak, aby poprzednia taryfa roamin
gowa obowiązywała przez określony okres minimalny
nieprzekraczający trzech miesięcy.”;

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r., średnią opłatę hur
tową, o której mowa w ust. 1, oblicza się dzieląc całko
wity przychód z roamingu hurtowego przez całkowitą
ilość minut roamingu hurtowego, wykorzystanych fak
tycznie do zapewnienia hurtowych połączeń roamingo
wych we Wspólnocie przez danego operatora w danym
okresie, uzyskaną w wyniku kumulacji sekund, dostoso
waną w celu uwzględnienia możliwości zastosowania
przez operatora sieci odwiedzanej minimalnej długości
pierwszego impulsu nieprzekraczającej 30 sekund.”;
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6.

dodaje się następujące artykuły:
„Artykuł 4a
Opłaty hurtowe za wiadomości SMS w roamingu
regulowanym
1. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. średnia opłata hur
towa, jaką operator sieci odwiedzanej może pobrać od ope
ratora sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu
za wiadomość SMS dostarczaną w roamingu regulowanym,
która została zainicjowana w sieci odwiedzanej, nie może
przekraczać 0,04 EUR za wiadomość SMS.
2. Średnia opłata hurtowa, o której mowa w ust. 1, obo
wiązuje w rozliczeniach między dowolnymi dwoma opera
torami i obliczana jest za okres dwunastu miesięcy lub
jakikolwiek krótszy okres pozostający do czasu wygaśnięcia
niniejszego rozporządzenia.
3. Średnią opłatę hurtową, o której mowa w ust. 1, obli
cza się dzieląc całkowity przychód z opłat hurtowych, uzys
kany przez operatora sieci odwiedzanej od wszystkich
operatorów sieci macierzystej za zainicjowanie i przekazanie
wiadomości SMS w roamingu regulowanym we Wspólnocie
w danym okresie, przez całkowitą ilość tego rodzaju wiado
mości SMS zainicjowanych i przekazanych w imieniu odpo
wiedniego operatora sieci macierzystej w tym okresie.
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z roamingu, którzy nie dokonali świadomego wyboru okre
ślonej taryfy roamingowej lub pakietu roamingowego w od
niesieniu do wiadomości SMS dostarczanych w roamingu
regulowanym, a także o ich prawie do przejścia na eurotary
fę oraz rezygnacji z niej zgodnie z ust. 6.

4.
Operator sieci odwiedzanej nie pobiera od operatora
sieci macierzystej klienta korzystającego z roamingu żadnej
innej opłaty niż opłata, o której mowa w ust. 1, za zakoń
czenie wiadomości SMS w roamingu regulowanym, wysła
nej klientowi korzystającemu z roamingu w sieci
odwiedzanej.

Artykuł 4c

Artykuł 4b

Parametry techniczne wiadomości SMS w roamingu
regulowanym

Opłaty detaliczne za wiadomości SMS w roamingu
regulowanym
1.
Operatorzy macierzyści udostępniają, w sposób ja
sny i przejrzysty, eurotaryfę SMS określoną w art. 2 wszyst
kim swoim klientom korzystającym z roamingu. Eurotaryfa
SMS nie wiąże się z jakimkolwiek abonamentem ani innymi
stałymi lub okresowymi opłatami i może być połączona
z dowolną taryfą detaliczną, z zastrzeżeniem pozostałych
przepisów niniejszego artykułu.
2.
Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r., opłata detaliczna
(bez podatku VAT) według eurotaryfy SMS, którą operator
macierzysty może pobierać od swojego klienta korzystające
go z roamingu za wiadomość SMS dostarczaną w roamingu
regulowanym wysłaną przez tego klienta, może być różna
dla różnych wiadomości SMS dostarczanych w roamingu, ale
nie może przekraczać 0,11 EUR
3.
Operatorzy macierzyści nie pobierają od swoich klien
tów korzystających z roamingu żadnych opłat z tytułu od
bierania przez nich wiadomości SMS w roamingu
regulowanym.
4.
Począwszy od dnia 1 lipca 2009 r., operatorzy macie
rzyści stosują automatycznie eurotaryfę SMS w przypadku
wszystkich klientów korzystających z roamingu, z wyjątkiem
takich klientów, którzy dokonali już świadomego wyboru
określonej taryfy roamingowej lub pakietu roamingowego,
dzięki czemu korzystają z innej taryfy w zakresie wiadomoś
ci SMS w roamingu regulowanym niż taryfa, jaką zostaliby
objęci w razie niedokonania takiego wyboru.
5.
Począwszy od dnia 1 lipca 2009 r., operatorzy macie
rzyści stosują eurotaryfę SMS w przypadku wszystkich no
wych klientów korzystających z roamingu, którzy nie
dokonują świadomego wyboru innej taryfy w zakresie wia
domości SMS w roamingu lub pakietu taryfowego w zakre
sie usług roamingu, która przewiduje inną taryfę w zakresie
wiadomości SMS w roamingu regulowanym.
6.
Każdy klient korzystający z roamingu może, w dowol
nym momencie, żądać przejścia na eurotaryfę SMS lub zre
zygnować z niej. Zmiana taryfy musi nastąpić bezpłatnie
w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania wnio
sku i nie może podlegać warunkom ani ograniczeniom do
tyczącym elementów abonamentu innych niż roaming.
Operator macierzysty może przesunąć termin takiej zmiany
taryfy, tak, aby poprzednia taryfa roamingowa obowiązywa
ła przez określony okres minimalny nieprzekraczający trzech
miesięcy. Eurotaryfę SMS można zawsze połączyć
z eurotaryfą.
7. Najpóźniej w dniu 30 czerwca 2009 r., operatorzy ma
cierzyści poinformują indywidualnie wszystkich swoich kli
entów korzystających z roamingu o eurotaryfie SMS, o tym,
że będzie ona obowiązywać najpóźniej od dnia 1 lip
ca 2009 r. w przypadku wszystkich klientów korzystających
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Żaden operator macierzysty ani operator sieci odwiedzanej
nie może dokonywać modyfikacji parametrów technicznych
wiadomości SMS dostarczanych w roamingu regulowanym
w sposób, który sprawiłby, że różniłyby się one od parame
trów technicznych wiadomości SMS dostarczanych na jego
rynku krajowym.”;
7.

skreśla się art. 5;

8.

art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 6
Przejrzystość opłat detalicznych z tytułu połączeń
realizowanych i wiadomości SMS dostarczanych
w roamingu regulowanym
1. Aby zwrócić uwagę klienta korzystającego z roamingu
na fakt, że będzie on podlegał opłatom roamingowym
w przypadku wykonywania lub odbierania połączenia lub
wysyłania wiadomości SMS, każdy operator macierzysty,
z wyjątkiem przypadku, gdy klient powiadomił go o rezy
gnacji z tej usługi, udziela klientowi automatycznie za pomo
cą tekstowej usługi informacyjnej, bezpłatnie i bez zbędnej
zwłoki, w momencie gdy klient znajdzie się na terytorium
państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie
jego sieci macierzystej, podstawowych zindywidualizowa
nych informacji o opłatach roamingowych (z uwzględnie
niem podatku VAT) za wykonywanie i odbieranie połączeń
oraz wysyłanie wiadomości SMS przez tego klienta w odwie
dzanym państwie członkowskim.
Podstawowe zindywidualizowane informacje o cenach obej
mują maksymalne opłaty, którymi klient może zostać obcią
żony zgodnie z posiadanym planem taryfowym, za:
a)

wykonywanie połączeń w odwiedzanym kraju, wykony
wanie połączeń do państwa członkowskiego jego sieci
macierzystej oraz za odbieranie połączeń; oraz

b)

wysyłanie wiadomości SMS w roamingu regulowanym
w trakcie pobytu w odwiedzanym państwie
członkowskim.

Informacja ta obejmuje również bezpłatny numer, o którym
mowa w ust. 2, pod którym można uzyskać bardziej szcze
gółowe informacje oraz informacje o możliwości uzyskania
dostępu do służb ratunkowych dzięki bezpłatnemu połącze
niu z europejskim numerem alarmowym 112.
Klient, który powiadomił o rezygnacji ze wspomnianej auto
matycznej tekstowej usługi informacyjnej ma prawo w do
wolnym momencie żądać ponownego nieodpłatnego
uruchomienia tej usługi przez operatora macierzystego.
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Operatorzy macierzyści przekazują, automatycznie i bezpłat
nie, podstawowe zindywidualizowane informacje o cenach
klientom niewidomym lub niedowidzącym, na ich życzenie,
za pomocą połączeń głosowych.
2.
Poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 1, klienci
mają prawo żądać w każdym rejonie Wspólnoty bardziej
szczegółowych zindywidualizowanych informacji cenowych
dotyczących opłat roamingowych obowiązujących w sieci
odwiedzanej za połączenia głosowe, wiadomości SMS,
MMS i inne usługi transmisji danych, a także informacji do
tyczących środków służących przejrzystości obowiązujących
na mocy niniejszego rozporządzenia, i uzyskać je bezpłatnie,
za pomocą połączenia głosowego lub wiadomości SMS w sie
ci ruchomej. Wniosek taki składa się pod bezpłatnym nume
rem wskazanym w tym celu przez operatora macierzystego.
3.
Operatorzy macierzyści zobowiązani są przy zawiera
niu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych udzie
lać wszystkim użytkownikom pełnych informacji
dotyczących obowiązujących opłat roamingowych, w szcze
gólności w zakresie eurotaryfy i eurotaryfy SMS. W przypad
ku każdorazowej zmiany opłat roamingowych operatorzy
macierzyści zobowiązani są bez zbędnej zwłoki poinformo
wać swoich klientów korzystających z roamingu o aktualnej
wysokości tych opłat.
Operatorzy macierzyści podejmują niezbędne działania ma
jące na celu dopilnowanie, by wszyscy ich klienci korzysta
jący z roamingu wiedzieli o możliwości skorzystania
z eurotaryfy oraz eurotaryfy SMS. Operatorzy macierzyści
w szczególności informują wszystkich klientów korzystają
cych z roamingu, w sposób jasny i bezstronny, w terminie do
dnia 30 lipca 2007 r. o warunkach dotyczących eurotaryfy,
a w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. o warunkach do
tyczących eurotaryfy SMS. W rozsądnych odstępach czasu
operatorzy macierzyści wysyłają w tym celu przypomnienie
wszystkim klientom, którzy wybrali inną taryfę.”;
9.

dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 6a
Przejrzystość oraz mechanizmy ochronne w zakresie
transmisji danych w roamingu regulowanym
1.
Zarówno przed, jak i po zawarciu umowy operatorzy
macierzyści zapewniają odpowiednie informowanie klientów
korzystających z roamingu o opłatach obowiązujących z ty
tułu korzystania przez nich z usług transmisji danych w ro
amingu regulowanym w sposób, który ułatwia klientom
zrozumienie skutków finansowych tego rodzaju korzystania
oraz pozwala im monitorować i kontrolować własne wydat
ki w zakresie usług transmisji danych w roamingu regulowa
nym zgodnie z ust. 2 i 3.
W stosownych przypadkach operatorzy macierzyści infor
mują klientów, zarówno przed zawarciem umowy, jaki i re
gularnie po jej zawarciu, o zagrożeniach związanych
z automatycznym i niekontrolowanym łączeniem się i po
bieraniem danych w roamingu. Ponadto operatorzy macie
rzyści wyjaśniają klientom w sposób jasny i zrozumiały, jak
można wyłączyć automatyczne połączenia i pobieranie da
nych w roamingu w celu uniknięcia niekontrolowanego ko
rzystania z usług roamingu danych.
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2.
Począwszy od dnia 1 lipca 2009 r., za pomocą auto
matycznej wiadomości, operator macierzysty informuje
klienta korzystającego z roamingu o tym, że korzysta on
z usługi roamingu, a także dostarcza podstawowych zindy
widualizowanych informacji o taryfach obowiązujących
w przypadku świadczenia temu klientowi usług transmisji
danych w roamingu regulowanym w danym państwie człon
kowskim, z wyjątkiem przypadku, gdy klient powiadomił go
o rezygnacji z otrzymywania tej informacji.
Tego rodzaju podstawową zindywidualizowaną informację
o taryfach dostarcza się na telefon komórkowy lub inne urzą
dzenie klienta korzystającego z roamingu, przykładowo za
pomocą wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub okna
dialogowego w komputerze każdorazowo, gdy klient korzy
stający z roamingu wjeżdża na teren państwa członkowskie
go innego niż państwo członkowskie jego sieci
macierzystej i po raz pierwszy uruchamia usługę transmisji
danych w roamingu regulowanym w danym państwie człon
kowskim. Informacja dostarczana jest, gdy klient korzystają
cy z roamingu uruchamia usługę transmisji danych
w roamingu regulowanym, bezpłatnie, za pomocą właści
wych środków ułatwiających jej otrzymanie i zrozumienie.
Klient, który powiadomił swojego operatora macierzystego
o rezygnacji z automatycznej informacji o taryfach, ma pra
wo w dowolnym momencie żądać ponownego nieodpłatne
go uruchomienia tej usługi przez operatora macierzystego.
3. W terminie do dnia 1 marca 2010 r. każdy operator
macierzysty zapewnia wszystkim swoim klientom korzysta
jącym z roamingu możliwość celowego i bezpłatnego wybo
ru usługi informowania o skumulowanej konsumpcji
wyrażonej objętościowo lub w walucie, w której klient korzy
stający z roamingu otrzymuje rachunki z tytułu usług trans
misji danych w roamingu regulowanym i która gwarantuje,
że bez wyraźnej zgody klienta skumulowane wydatki z tytu
łu usług transmisji danych w roamingu regulowanym w okre
ślonym przedziale czasowym nie przekraczają określonej
maksymalnej kwoty.
W tym celu operator macierzysty udostępnia jeden lub więk
szą liczbę maksymalnych limitów finansowych na określone
okresy użytkowania, pod warunkiem uprzedniego podania
klientowi informacji o odpowiadającej im objętości danych.
Jedna z tych maksymalnych kwot (domyślny próg finanso
wy) jest zbliżona do kwoty 50 EUR w miesięcznym okresie
fakturowania (bez podatku VAT), jednak kwoty tej nie
przekracza.
Operator macierzysty może alternatywnie wprowadzić pro
gi wyrażone objętością danych, pod warunkiem że klient bę
dzie z wyprzedzeniem powiadamiany o odpowiadających im
kwotach. Jednemu z tych progów (domyślnemu progowi ob
jętościowemu) odpowiada kwota nieprzekraczająca 50 EUR
w miesięcznym okresie fakturowania (bez podatku VAT).
Ponadto operator macierzysty może oferować swoim klien
tom korzystającym z roamingu inne progi, z różnymi tj.
wyższymi lub niższymi maksymalnymi miesięcznymi limi
tami opłat.
W terminie do dnia 1 lipca 2010 r. domyślny próg, o którym
mowa w akapicie drugim i trzecim, ma zastosowanie wobec
wszystkich klientów, którzy nie wybrali innego progu.
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Każdy operator macierzysty zapewnia również przesłanie
odpowiedniego powiadomienia na telefon komórkowy lub
inne urządzenie, przykładowo za pomocą wiadomości SMS,
wiadomości poczty elektronicznej lub poprzez okno dialo
gowe w komputerze, gdy usługi transmisji danych w roamin
gu osiągną 80 % przyjętego limitu finansowego lub
objętościowego. Klienci mają prawo zażądać od operatorów
zaprzestania wysyłania takich powiadomień oraz zażądać
w dowolnym momencie ponownego nieodpłatnego urucho
mienia tej usługi przez operatora macierzystego.

10. w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:
a)

Począwszy od 1 listopada 2010 r., w przypadku gdy klient
korzystający z roamingu decyduje się skorzystać lub zrezy
gnować z usługi maksymalnej kwoty wydatków lub maksy
malnego progu objętości danych, zmiana musi nastąpić
bezpłatnie w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania
wniosku i nie może obejmować warunków ani ograniczeń
związanych z innymi elementami abonamentu.
4.
a)

b)

c)

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.:
średnia opłata hurtowa, którą operator sieci odwiedza
nej może pobrać od operatora sieci macierzystej klienta
korzystającego z roamingu za świadczenie usług trans
misji danych w roamingu regulowanym za pomocą tej
sieci odwiedzanej, nie może przekraczać limitu ochron
nego wynoszącego 1,00 EUR na dzień 1 lip
ca 2009 r., 0,80 EUR na dzień 1 lipca 2010 r. i 0,50 EUR
na dzień 1 lipca 2011 r. za megabajt przekazanych da
nych. Zastosowanie tego limitu ochronnego nie może
prowadzić do jakichkolwiek wypaczeń lub ograniczeń
konkurencji na hurtowym rynku roamingu danych
w myśl przepisów art. 8 ust. 2 lit b) dyrektywy ramowej;
ta średnia opłata hurtowa obowiązuje w rozliczeniach
między dowolnymi dwoma operatorami i obliczana jest
za okres dwunastu miesięcy lub jakikolwiek krótszy
okres pozostający do czasu wygaśnięcia niniejszego
rozporządzenia;
średnią opłatę hurtowa, o której mowa w lit. a), oblicza
się dzieląc całkowity przychód z opłat hurtowych, uzys
kany przez operatora sieci odwiedzanej od wszystkich
operatorów sieci macierzystej z tytułu świadczenia usług
transmisji danych w roamingu regulowanym w danym
okresie, przez całkowitą ilość megabajtów faktycznie
wykorzystanych w wyniku świadczenia tego rodzaju
usług w tym okresie, uzyskaną w wyniku naliczania we
dług kilobajtów.”;

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Krajowe organy regulacyjne udostępniają do pu
blicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące sto
sowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności
jego art. 3, 4, 4a, 4b i 6a, w sposób umożliwiający za
interesowanym stronom łatwy dostęp do tych
informacji.”;

b)
W przypadku przekroczenia limitu finansowego lub objęto
ściowego klient korzystający z roamingu otrzymuje powia
domienie o tym fakcie na telefon komórkowy lub inne
urządzenie. Powiadomienie to określa procedurę, którą kli
ent ma zastosować, jeśli pragnie, by usługi te były kontynu
owane oraz koszt związany z każdą dodatkową
wykorzystaną jednostką. Jeżeli klient korzystający z roamin
gu nie udziela odpowiedzi, do której został wezwany w otrzy
manym powiadomieniu, operator macierzysty zaprzestaje
niezwłocznie świadczenia usług transmisji danych w roamin
gu regulowanym temu klientowi oraz naliczania opłat, do
póki klient korzystający z roamingu nie zażąda
kontynuowania lub wznowienia świadczenia tych usług.
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ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.
W celu zapewnienia przestrzegania niniejszego
rozporządzenia krajowe organy regulacyjne mogą inter
weniować z własnej inicjatywy. W szczególności orga
ny te korzystają, o ile to konieczne, z uprawnień
przysługujących im na mocy art. 5 dyrektywy o dostę
pie w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu i wza
jemnych połączeń, aby zagwarantować połączenia od
punktu wyjścia do punktu docelowego oraz interopera
cyjność usług roamingu, na przykład w sytuacji, gdy
abonenci nie są w stanie wymieniać wiadomości SMS
dostarczanych w roamingu regulowanym z abonentami
naziemnej sieci ruchomej w innym państwie członkow
skim w wyniku braku umowy umożliwiającej dostarcza
nie tych wiadomości.”;

11. art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 9
Sankcje
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sank
cje stosowane w przypadku naruszenia niniejszego rozporzą
dzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne dla
zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa człon
kowskie informują Komisję o tych przepisach w terminie do
dnia 30 marca 2008 r. lub, w przypadku dodatkowych wy
mogów wprowadzonych w art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ust. 2 i 4
oraz art. 4a, 4b, 4c, 6, 6a i 7 rozporządzenia (WE)
nr 544/2009 (*), w terminie do 30 marca 2010, oraz infor
mują ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach
mających wpływ na te przepisy.
(*) Dz.U. L 167, 29 June 2009, p. 12.”;
12. art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 11
Przegląd
1.
Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania niniej
szego rozporządzenia i po przeprowadzeniu konsultacji pu
blicznych przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
sprawozdanie w tej sprawie w terminie do dnia 30 czerw
ca 2011 r. Komisja ocenia w szczególności, czy cele niniej
szego rozporządzenia zostały osiągnięte. Komisja dokonuje
między innymi przeglądu:
— zmian wysokości opłat hurtowych i detalicznych z tytu
łu świadczenia klientom korzystającym z roamingu
usług łączności głosowej, wysyłania wiadomości
SMS i transmisji danych, a także odnośnych zmian
w usługach łączności ruchomej na szczeblu krajowym
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w różnych krajach członkowskich, odrębnie dla klien
tów usług abonamentowych i klientów usług przedpła
conych; oraz jakości i szybkości tych usług;
— dostępności i jakości usług, łącznie z usługami będący
mi alternatywą dla roamingu (usługi głosowe,
SMS i przekazywanie danych), zwłaszcza w świetle roz
woju techniki;
— zakresu, w jakim konsumenci skorzystali z rzeczywi
stych obniżek cen usług roamingowych lub w inny
sposób z obniżki kosztów świadczenia usług roamingo
wych, a także z różnorodności taryf i produktów do
stępnych dla konsumentów o różnych potrzebach
w zakresie korzystania z telefonu komórkowego;
— stopnia konkurencji na rynku detalicznym i hurtowym,
a w szczególności pozycji rynkowej mniejszych, nieza
leżnych lub nowopowstałych operatorów, w tym wpły
wu na konkurencję umów komercyjnych oraz stopnia
wzajemnego połączenia operatorów.
Komisja dokonuje również oceny metod innych niż regula
cja cen, które mogłyby być stosowane w celu stworzenia
konkurencyjnego wewnętrznego rynku roamingu, mając
przy tym na uwadze niezależną analizę przeprowadzoną
przez organ europejskich regulatorów łączności elektronicz
nej. W oparciu o tę ocenę Komisja wysunie odpowiednie
zalecenia.
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2.
Ponadto w terminie do 30 czerwca 2010 r. Komisja
przygotowuje sprawozdanie okresowe dla Parlamentu Euro
pejskiego i Rady, które zawiera podsumowanie nadzorowa
nia świadczenia usług roamingu we Wspólnocie oraz ocenę
postępu w realizacji celów rozporządzenia, w tym odniesie
nie do kwestii, o których mowa w ust. 1.”;
13. w art. 12 skreśla
30 sierpnia 2007 r.”;

się

słowa

„w

terminie

do

14. w art. 13 rok „2010” zastępuje się rokiem „2012”.
Artykuł 2
Zmiana dyrektywy 2002/21/WE
Artykuł 1 ust. 5 dyrektywy 2002/21/WE otrzymuje brzmienie:
„5. Niniejsza dyrektywa oraz dyrektywy szczegółowe pozosta
ją bez uszczerbku dla wszelkich środków szczególnych przyję
tych w celu regulacji roamingu międzynarodowego
w publicznych sieciach łączności ruchomej we Wspólnocie.”.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, 18 czerwca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 545/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na
start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty
2009/2010 ulegnie dalszemu pogorszeniu, Komisja może
wystąpić z wnioskiem o zastosowanie systemu określone
go w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do zimo
wego sezonu rozkładowego 2010/2011. Wniosek taki
powinien być poprzedzony kompleksową oceną skutków
zawierającą analizę jego ewentualnego wpływu na konku
rencję i konsumentów i powinien być złożony jedynie wte
dy, gdy stanowi on część wniosku dotyczącego ogólnego
przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia
18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzie
lania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych
Wspólnoty (3), w celu rozwiązania kwestii obecnego bra
ku efektywności w zakresie przyznawania czasu na start
lub lądowanie i w celu zapewnienia optymalnego wyko
rzystania ograniczonej przepustowości na zatłoczonych
lotniskach.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art.251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ostatnim czasie działalność przewoźników lotniczych
znalazła się pod silnym wpływem głębokiego i poważne
go kryzysu gospodarczego i finansowego o zasięgu ogól
noświatowym. Skutkiem kryzysu jest wyraźnie
odczuwalny spadek natężenia ruchu lotniczego w zimo
wym sezonie rozkładowym 2008/2009. Skutki kryzysu
w letnim sezonie rozkładowym 2009 będą również
dotkliwe.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 95/93 wprowadza się następujące
zmiany:

1.
(2)

(3)

Dla zagwarantowania, że niewykorzystywane przydziały
czasu na start lub lądowanie przyznane w letnim regular
nym okresie 2009 nie spowodują utraty praw do tych
przydziałów przez przewoźników lotniczych, konieczne
jest wyraźne i jednoznaczne stwierdzenie, że ten sezon
rozkładowy jest dotknięty kryzysem gospodarczym.

art. 10a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10a

Na użytek art. 10 ust. 2 koordynatorzy przyjmują, że w let
nim sezonie rozkładowym roku 2010 przewoźnicy lotniczy
są uprawnieni do serii przydziałów czasu na start lub lądo
wanie, jakie zostały im przyznane zgodnie z niniejszym roz
porządzeniem na początku letniego sezonu rozkładowego
roku 2009.”;

Komisja powinna nadal analizować wpływ kryzysu gospo
darczego na sektor transportu lotniczego. Jeśli sytuacja
gospodarcza przed zimowym sezonem rozkładowym

(1) Opinia z dnia 24 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym)
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia
8 czerwca 2009 r.

Należy zatem w trybie pilnym odpowiednio zmienić roz
porządzenie (EWG) nr 95/93. Powyższa zmiana w żad
nym przypadku nie narusza uprawnień Komisji w zakresie
stosowania art. 81 i 82 Traktatu,

2.

skreśla się art. 10b.

(3) Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, 18 czerwca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 546/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do
globalizacji
umiejętności” podkreślają cel, jakim jest wspieranie ciągłe
go dostosowywania się pracowników i zwiększania ich
szans na zatrudnienie poprzez lepsze możliwości uczenia
się na wszystkich poziomach oraz dostosowane do po
trzeb gospodarki strategie rozwoju umiejętności, w tym
np. umiejętności potrzebnych do przechodzenia na nis
koemisyjną i opartą na wiedzy gospodarkę.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 159 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,
(4)

W dniu 26 listopada 2008 r. Komisja wydała komunikat
w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej
oparty na podstawowych zasadach solidarności i sprawie
dliwości społecznej. W ramach zdolności reagowania w sy
tuacjach kryzysowych należy dokonać przeglądu zasad
EFG, aby przewidzieć wyłączenie czasowo rozszerzające
zakres działania EFG i umożliwić jego skuteczniejsze re
agowanie. Państwa członkowskie ubiegające się o wkład
z EFG na podstawie niniejszego odstępstwa muszą ustalić
bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami
a kryzysem finansowym i gospodarczym.

(5)

W celu zagwarantowania przejrzystego stosowania kryte
riów interwencji należy wprowadzić definicję zwolnień.
Dla zapewnienia państwom członkowskim większej ela
styczności w składaniu wniosków oraz pełniejszej realiza
cji celu solidarności należy obniżyć próg zwolnień.

(6)

Zgodnie z celem sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego
traktowania, wszyscy pracownicy, których zwolnienie
można wyraźnie powiązać z określonym przypadkiem
zwolnień, powinni mieć prawo do korzystania z pakietu
zindywidualizowanych usług, dla którego złożono wnio
sek o wkład z EFG.

(7)

W celu ułatwienia realizacji działań EFG należy wykorzy
stać pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

(8)

Należy tymczasowo zwiększyć poziom współfinansowa
nia, aby zapewnić dodatkowe wsparcie z EFG w okresie
kryzysu finansowego i gospodarczego.

(9)

W celu poprawienia jakości działań i przeznaczenia wy
starczająco długiego czasu dla zapewnienia skuteczności
środków umożliwiających ponowne zatrudnienie najbar
dziej narażonych pracowników, należy przedłu
żyć i doprecyzować okres, w którym muszą zostać
zrealizowane kwalifikowalne działania.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251
Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. (4) ustanowiło Eu
ropejski fundusz dostosowania do globalizacji (EFG) w celu
umożliwienia Wspólnocie udzielania wsparcia i okazania
solidarności pracownikom zwalnianym w wyniku poważ
nych zmian strukturalnych w kierunkach światowego
handlu spowodowanych globalizacją.

W swoim komunikacie z 2 lipca 2008 r. Komisja przed
stawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z ar
t. 16 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 pierwsze
sprawozdanie roczne. Komisja stwierdziła, że należy
zwiększyć wpływ EFG na tworzenie miejsc pracy i możli
wości szkoleń dla pracowników w Europie.

„Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity” zatwier
dzone przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 2007 r.
oraz komunikat Komisji zatytułowany „Nowe umiejętno
ści w nowych miejscach pracy: Przewidywanie i dostoso
wywanie się do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania na

(1) Opinia z dnia 24 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Opinia z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia
11 czerwca 2009 r.
(4) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82.
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(10)

Należy dokonać przeglądu funkcjonowania EFG, włącznie
z tymczasowym odstępstwem dla wsparcia pracowników
zwolnionych
w
wyniku
światowego
kryzysu
finansowego i gospodarczego.

(11)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 po
winno zostać odpowiednio zmienione,

L 167/27

w lit. a) lub b) są spełnione, jeżeli zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę.
Państwo członkowskie informuje, że jego wniosek nie
spełnia wszystkich kryteriów interwencji określonych
w lit. a) lub b). Łączna kwota wkładów w wyjątkowych
okolicznościach nie może przekroczyć 15 % maksymal
nej rocznej kwoty EFG.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do celów obliczenia liczby zwolnień, o której mowa w lit. a),
b) i c) powyżej, zwolnienie uwzględnia się:

Artykuł 1
— z dniem przekazania przez pracodawcę indywidualnego
zawiadomienia o zwolnieniu pracownika lub o wypo
wiedzeniu przez niego zawartej z pracownikiem umo
wy o pracę,

W rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 wprowadza się następu
jące zmiany:
1.

w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. W drodze odstępstwa od ust. 1, EFG udziela również
wsparcia pracownikom zwolnionym z pracy bezpośrednio
w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarcze
go, pod warunkiem że wnioski spełniają kryteria określone
w art. 2 lit. a), b) lub c). Państwa członkowskie ubiegające się
o wkład z EFG na podstawie niniejszego odstępstwa ustalają
bezpośredni i wyraźny związek między zwolnieniami a kry
zysem finansowym i gospodarczym.

— z dniem faktycznego rozwiązania umowy o pracę przed
jej wygaśnięciem, lub

— z dniem pisemnego zawiadomienia przez pracodawcę
właściwego organu publicznego, zgodnie z postanowie
niami art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia
20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień
grupowych (*), o planowanych zwolnieniach grupo
wych; w takim przypadku — przed zakończeniem oce
ny przewidzianej w art. 10 niniejszego rozporządzenia
— ubiegające się państwo(a) członkowskie przekazuje(ą)
Komisji dodatkowe informacje na temat rzeczywistej
liczby zwolnień dokonywanych zgodnie z lit. a), b) lub c)
powyżej, a także szacunkowych kosztów skoordynowa
nego pakietu zindywidualizowanych usług.

Odstępstwo to stosuje się do wszystkich wniosków złożo
nych przed dniem 31 grudnia 2011 r.”;
2.

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 2
Kryteria interwencji
Wkład finansowy z EFG jest zapewniany w przypadkach, gdy
istotne zmiany strukturalne w kierunkach światowego hand
lu prowadzą do poważnych zakłóceń gospodarczych,
w szczególności znacznego wzrostu przywozu do Unii Eu
ropejskiej, szybkiego spadku udziału rynkowego UE w da
nym sektorze lub przenoszenia działalności gospodarczej do
krajów trzecich, skutkiem czego jest:
a)

b)

c)

co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w jed
nym państwie członkowskim w okresie czterech miesię
cy, włącznie z pracownikami zwalnianymi u jego
dostawców lub producentów znajdujących się poniżej
w łańcuchu dostaw, lub
co najmniej 500 zwolnień w okresie dziewięciu miesię
cy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach
w dziale według klasyfikacji NACE 2, w jednym regio
nie lub dwóch sąsiednich regionach na poziomie
NUTS II.
Na niewielkich rynkach pracy lub w wyjątkowych oko
licznościach, w przypadku odpowiednio uzasadnionym
przez zainteresowane państwo członkowskie, wniosek
o wkład z EFG może zostać uznany za dopuszczalny,
mimo iż nie wszystkie kryteria interwencji określone

Państwo lub państwa członkowskie określają we wniosku
sposób liczenia zwolnień dla każdego przedsiębiorstwa
dokonującego zwolnień.
(*) Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 16.”;

3.

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a
Kwalifikujące się osoby

Państwa członkowskie mogą świadczyć współfinansowane
przez EFG zindywidualizowane usługi na rzecz pracowni
ków objętych zwolnieniami, do których mogą się zaliczać:

a)

pracownicy zwolnieni w okresie podanym w art. 2 lit. a),
b) lub c), oraz
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b)
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pracownicy zwolnieni przed lub po okresie przewidzia
nym w art. 2 lit. a) lub c), w przypadku gdy wniosek
składany na podstawie art. 2 lit. c) stanowi odstępstwo
od kryteriów określonych w art. 2 lit. a), pod warunkiem
że zwolnienia miały miejsce po ogólnym ogłoszeniu pla
nowanych zwolnień i można ustalić wyraźny związek
przyczynowy z wydarzeniem, które spowodowało
zwolnienia w okresie odniesienia.”;

7.

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

1.

8.

3.

W ramach limitu określonego w ust. 1, na początku każ
dego roku na wniosek Komisji władza budżetowa udo
stępnia kwotę na pomoc techniczną.

Zadania określone w ust. 1 są wykonywane zgodnie
z rozporządzeniem finansowym, a także zgodnie z prze
pisami wykonawczymi mającymi zastosowanie do tej
formy wykonywania budżetu.

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Państwo lub państwa członkowskie realizują wszyst
kie kwalifikowalne działania ujęte w skoordynowanym pa
kiecie zindywidualizowanych usług możliwie jak najszybciej,
jednak nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia przedło
żenia wniosku zgodnie z art. 5, lub od dnia rozpoczęcia re
alizacji tych działań, pod warunkiem że ta ostatnia data
przypada nie później niż trzy miesiące od dnia przedłożenia
wniosku.”;

Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 0,35 % maksy
malnej rocznej kwoty EFG, EFG może być wykorzysta
ny do finansowania przygotowania, monitorowania,
informacji i tworzenia bazy wiedzy istotnej dla działa
nia EFG. Może być on wykorzystany także do finanso
wania wsparcia administracyjnego i technicznego,
jak i audytu, kontroli oraz działań związanych z oceną,
niezbędnych do wdrażania niniejszego rozporządzenia.
9.

2.

w art. 11 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku pomocy finansowej koszty pośrednie zadekla
rowane ryczałtowo kwalifikują się do wsparcia z EFG w wy
sokości do 20 % bezpośrednich kosztów operacji, pod
warunkiem że koszty pośrednie ponoszone są zgodnie
z przepisami krajowymi, w tym z przepisami dotyczącymi
rachunkowości.”;

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.
Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej zgod
nie z art. 5 ust. 5, uwzględniając w szczególności liczbę pra
cowników potrzebujących wsparcia, proponowane
działania i szacunkowe koszty, ocenia i proponuje w możli
wie najkrótszym terminie kwotę ewentualnego wkładu finan
sowego, który może zostać przyznany w granicach
dostępnych środków. Kwota ta nie może przekraczać 50 %
łącznych szacunkowych kosztów, o których mowa w art. 5
ust. 2 lit. d). W przypadku wniosków złożonych przed datą
określoną w art. 1 ust. 1a, kwota ta nie może
przekroczyć 65 %.”;

art. 5 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) uzasadnioną analizę związku między zwolnieniami
a poważnymi zmianami strukturalnymi w kierunkach
światowego handlu lub kryzysem finansowym i gospo
darczym, wykaz liczby zwolnień oraz wyjaśnienie nie
przewidzianego charakteru tych zwolnień.”;

5.

6.
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w art. 20 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada mogą do
konać przeglądu niniejszego rozporządzenia, włącznie
z tymczasowym odstępstwem przewidzianym w art. 1
ust. 1a.”

Artykuł 2
Przepisy przejściowe

4.

Pomoc techniczna Komisji obejmuje dostarczanie pań
stwom członkowskim informacji i wskazówek dotyczą
cych wykorzystania, monitorowania i oceny EFG.
Komisja może również dostarczać informacji na temat
korzystania z EFG europejskim i krajowym partnerom
społecznym.”;

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich wnio
sków o pomoc z EFG otrzymanych począwszy od dnia 1 ma
ja 2009 r. W odniesieniu do wniosków otrzymanych przed tym
terminem, przez cały okres trwania pomocy z EFG nadal stosuje
się przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku.
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Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli 18 czerwca 2009 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE
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