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I
(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca
dyrektywę Rady 90/314/EWG
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),
po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa Rady 90/314/EWG (3) ustanawia szereg istotnych praw konsumentów w odniesieniu do zorganizo
wanego podróżowania, w szczególności w odniesieniu do wymogów informacyjnych, odpowiedzialności
przedsiębiorców w związku z realizacją imprezy turystycznej oraz ochrony na wypadek niewypłacalności
organizatora lub punktu sprzedaży detalicznej. Jednakże konieczne jest dostosowanie ram prawnych do zmian
zachodzących na rynku, tak aby stały się one bardziej odpowiednie dla rynku wewnętrznego, a także aby
usunięte zostały niejasności oraz luki prawne.

(2)

Turystyka odgrywa ważną rolę w gospodarce Unii, a zorganizowane podróże, wakacje i wycieczki („imprezy
turystyczne”) stanowią znaczną część rynku turystycznego. Od przyjęcia dyrektywy 90/314/EWG zaszły na tym
rynku znaczące zmiany. Obok tradycyjnych kanałów dystrybucji coraz ważniejszym medium, za pośrednictwem
którego są oferowane lub sprzedawane usługi turystyczne, stał się internet. Usługi turystyczne są łączone nie
tylko w postaci tradycyjnych, wcześniej zorganizowanych imprez turystycznych, ale często w sposób
dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Wiele takich połączeń usług turystycznych albo znajduje się w
tzw. „szarej strefie prawnej”, albo wyraźnie nie zostało objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/314/EWG.
Celem niniejszej dyrektywy jest dostosowanie zakresu ochrony celem uwzględnienia tych zmian, zwiększenie
przejrzystości i zwiększenie pewności prawa dla podróżnych i przedsiębiorców.

(1) Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 73.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz
stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 18 września 2015 r. (Dz.U. C 360 z 30.10.2015, s. 1). Stanowisko Parlamentu Europej
skiego z dnia 27 października 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
(3) Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.U. L 158 z
23.6.1990, s. 59).
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(3)

Art. 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że Unia
ma się przyczyniać do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów poprzez środki, które przyjmuje
na podstawie art. 114 TFUE.

(4)

Dyrektywa 90/314/EWG przyznaje państwom członkowskim dużą swobodę w zakresie transpozycji. Dlatego też
w dalszym ciągu istnieją znaczące rozbieżności pomiędzy przepisami prawa poszczególnych państw
członkowskich. Rozdrobnienie prawne prowadzi do wyższych kosztów prowadzenia działalności oraz stanowi
przeszkodę dla osób zamierzających prowadzić działalność transgraniczną, co z kolei ogranicza wybór
konsumentom.

(5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 49 TFUE rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na
którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów i usług oraz swoboda przedsiębiorczości. Ujednolicenie
praw i obowiązków wynikających z umów dotyczących imprez turystycznych oraz powiązanych usług
turystycznych jest niezbędne w celu stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku konsumenckiego w tym
obszarze, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej równowagi pomiędzy wysokim poziomem ochrony
konsumentów a konkurencyjnością przedsiębiorstw.

(6)

Transgraniczny potencjał rynku zorganizowanego podróżowania w Unii nie jest obecnie w pełni wykorzystany.
Rozbieżności przepisów chroniących podróżnych w poszczególnych państwach członkowskich zniechęcają
podróżnych z jednego państwa członkowskiego do zakupu imprez turystycznych i powiązanych usług
turystycznych w innym państwie członkowskim; podobnie zniechęcają one organizatorów i sprzedawców
detalicznych z jednego państwa członkowskiego do sprzedaży takich usług w innym państwie członkowskim. W
celu umożliwienia podróżnym i przedsiębiorcom korzystania w pełni z rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów w całej Unii, konieczne jest dalsze zbliżenie przepisów
prawa państw członkowskich w zakresie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

(7)

Większość podróżnych nabywających imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne to konsumenci w
rozumieniu unijnego prawa konsumentów. Nie zawsze jest przy tym łatwo odróżnić konsumentów od przedsta
wicieli małych przedsiębiorstw lub osób prowadzących działalność zawodową, które rezerwują podróże w
związku ich działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem tych samych kanałów rezerwacji, jakie
wykorzystują konsumenci. Tacy podróżni często wymagają podobnego poziomu ochrony. Z drugiej strony
istnieją także przedsiębiorstwa lub organizacje, które organizują własne podróże na podstawie umowy ogólnej,
często obejmującej organizację wielu podróży w określonym czasie, zawartej przykładowo z biurem podróży.
Ten ostatni przypadek organizowania podróży nie wymaga takiego poziomu ochrony, jaki przewiduje się dla
konsumentów. Dlatego też niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do osób podróżujących służbowo, w
tym przedstawicieli wolnych zawodów lub osób samozatrudnionych, lub innych osób fizycznych, w przypadku
gdy podróż nie jest organizowana na podstawie umowy ogólnej. W celu uniknięcia nieporozumień w związku z
definicją pojęcia „konsument”, używaną w innych przepisach Unii osoby objęte ochroną na podstawie niniejszej
dyrektywy należy określać jako „podróżnych”.

(8)

Ponieważ usługi turystyczne mogą być łączone na wiele różnych sposobów, za imprezy turystyczne należy uznać
wszystkie połączenia usług turystycznych, które charakteryzują się cechami, jakie podróżni zazwyczaj wiążą z
imprezami turystycznymi, w szczególności gdy pojedyncze usługi turystyczne zostają połączone w ramach
jednego produktu turystycznego, za którego należytą realizację odpowiedzialność ponosi organizator. Zgodnie z
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (1) powinno być bez znaczenia, czy usługi
turystyczne są łączone przed nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu z podróżnym, czy też na prośbę podróżnego
lub zgodnie z dokonanym przez niego wyborem. Te same zasady powinny mieć zastosowanie niezależnie od
tego, czy rezerwacja odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorcy stacjonarnego lub w online.

(9)

W celu zachowania przejrzystości należy wprowadzić rozróżnienie między imprezami turystycznymi a
powiązanymi usługami turystycznymi; w przypadku tych ostatnich przedsiębiorcy internetowi lub stacjonarni
ułatwiają nabywanie usług turystycznych przez podróżnych, co prowadzi do zawarcia przez podróżnego umów z
różnymi dostawcami usług turystycznych, w tym poprzez powiązane procesy rezerwacji; umowy te nie noszą
jednak cech imprezy turystycznej, w związku z czym stosowanie do nich wszystkich wymogów, jakie mają
zastosowanie do imprez turystycznych, byłoby niezasadne.

(10)

W świetle zmian zachodzących na rynku należy ponadto zdefiniować imprezy turystyczne na podstawie
obiektywnych kryteriów alternatywnych, które w głównej mierze są związane ze sposobem, w jaki usługi
turystyczne są prezentowane lub nabywane, oraz z okolicznościami, w jakich podróżni mogą w uzasadniony
sposób oczekiwać, że niniejsza dyrektywa zapewni im ochronę. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy różne
rodzaje usług turystycznych są nabywane na potrzeby tej samej podróży lub wakacji w jednym punkcie
sprzedaży i usługi te zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty, to znaczy w ramach jednej
rezerwacji, lub gdy usługi takie są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie te usługi lub po
cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen jest obciążany nabywca, jak również w przypadku gdy usługi takie są
reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego określenia
wskazującego na bliski związek pomiędzy danymi usługami turystycznymi. Takimi podobnymi określeniami
mogą być na przykład „oferta łączona”, „all-inclusive” lub „usługa »wszystko w cenie«”.

(1) Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2002 r., Club Tour, Viagens e Turismo S.A./Alberto Carlos Lobo Gonçalves
Garrido, przy udziale Club Med Viagens Lda, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
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(11)

Należy sprecyzować, że usługi turystyczne połączone po zawarciu umowy, na podstawie której przedsiębiorca
uprawnia podróżnego do tego, aby dokonał wyboru spośród usług turystycznych różnego rodzaju, tak jak to ma
miejsce w przypadku imprezy turystycznej stanowiącej prezent, stanowią imprezę turystyczną. Ponadto za
imprezę turystyczną należy uznać połączenie usług turystycznych w sytuacji, w której pomiędzy przedsiębiorcami
są przekazywane imię i nazwisko podróżnego, szczegóły płatności i adres poczty elektronicznej, a kolejna
umowa jest zawierana najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

(12)

Jednocześnie należy odróżniać powiązane usługi turystyczne od usług turystycznych, które podróżni rezerwują
niezależnie, często w różnym czasie – nawet jeżeli są one rezerwowane na potrzeby tej samej podróży lub tych
samych wakacji. Należy ponadto odróżnić powiązane usługi turystyczne oferowane online od powiązanych stron
internetowych, których celem nie jest zawarcie umowy z podróżnym, oraz od linków, za pośrednictwem których
podróżni są jedynie w ogólny sposób informowani o dalszych usługach turystycznych, na przykład gdy hotel lub
organizator wydarzenia udostępnia na swojej stronie internetowej – niezależnie od dokonania jakiejkolwiek
rezerwacji – wykaz wszystkich podmiotów oferujących usługi transportowe do miejsca, w którym się znajdują
oraz od plików cookies albo metadanych, które używane są do umieszczania ogłoszeń na stronach interne
towych.

(13)

Należy określić szczegółowe przepisy dla przedsiębiorców stacjonarnych oraz internetowych, którzy pomagają
podróżnym – przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z ich punktem sprzedaży – w zawarciu odrębnych
umów z dostawcami poszczególnych usług, oraz dla przedsiębiorców internetowych, którzy – na przykład za
pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online – ułatwiają w sposób ukierunkowany nabywanie co
najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej u innego przedsiębiorcy, w przypadku gdy umowa jest zawierana
najpóźniej 24 godziny od potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi turystycznej. Takie ułatwianie nabywania
usług wynika często z powiązań handlowych, których elementem jest wynagrodzenie, pomiędzy przedsiębiorcą
ułatwiającym nabywanie dodatkowych usług turystycznych a innym przedsiębiorcą – niezależnie od metody
obliczania takiego wynagrodzenia, które może na przykład być uzależnione od liczby kliknięć lub od obrotu.
Przepisy takie miałyby na przykład zastosowanie w sytuacji, gdy wraz z potwierdzeniem rezerwacji pierwszej
usługi turystycznej, takiej jak przelot lub przejazd pociągiem, podróżny otrzymuje zaproszenie do zarezer
wowania dodatkowej usługi turystycznej dostępnej w wybranym docelowym miejscu podróży – na przykład
zakwaterowania w hotelu – wraz z linkiem do strony internetowej rezerwacji innego dostawcy usług lub
pośrednika. Wprawdzie usługi takie nie powinny stanowić imprezy turystycznej w rozumieniu niniejszej
dyrektywy, zgodnie z którą jeden organizator jest odpowiedzialny za należytą realizację wszystkich usług
turystycznych, jednak takie powiązane usługi turystyczne stanowią alternatywny model biznesowy, który często
jest silną konkurencją dla imprez turystycznych.

(14)

Aby zapewnić uczciwą konkurencję i ochronę podróżnych, obowiązek właściwego udokumentowania zabezpie
czenia na potrzeby zwrotu wpłat i powrotu podróżnych do kraju w przypadku niewypłacalności powinien mieć
zastosowanie również do powiązanych usług turystycznych.

(15)

Zakup odrębnej usługi turystycznej jako pojedynczej usługi turystycznej nie powinien stanowić ani imprezy
turystycznej, ani powiązanej usługi turystycznej.

(16)

W celu zwiększenia przejrzystości dla podróżnych oraz umożliwienia im dokonywania świadomych wyborów
dotyczących różnych rodzajów oferowanych usług turystycznych, przedsiębiorcy powinni być zobowiązani do
jasnego i widocznego oświadczenia, czy oferują imprezę turystyczną, czy powiązane usługi turystyczne, a także
do informowania o odpowiadających im poziomach ochrony, zanim podróżny zgodzi się dokonać wpłaty.
Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące prawnego charakteru produktu turystycznego, który jest oferowany na
rynku, powinno odpowiadać rzeczywistemu charakterowi prawnemu przedmiotowego produktu. Właściwe
organy egzekwowania prawa powinny interweniować w przypadkach, w których przedsiębiorcy nie zapewniają
podróżnym prawidłowych informacji.

(17)

Na potrzeby zdefiniowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych należy brać pod uwagę –
jako jedyne kryterium – połączenie różnych rodzajów usług turystycznych, takich jak zakwaterowanie, przewóz
pasażerów autobusem, koleją, drogą wodną lub lotniczą, a także wynajem pojazdów silnikowych lub niektórych
motocykli. Zakwaterowania w celach pobytowych, w tym na potrzeby długoterminowych kursów językowych,
nie należy uważać za zakwaterowanie w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Usługi finansowe, takie jak ubezpie
czenie podróży, nie powinny być uważane za usługi turystyczne. Ponadto usługi, które są nieodłączną częścią
innej usługi turystycznej, nie powinny być uważane za odrębne usługi turystyczne. Chodzi tu na przykład o
transport bagażu świadczony w ramach przewozu pasażerów, drobne usługi transportowe, takie jak przewóz
pasażerów w ramach wycieczki z przewodnikiem lub transfer pomiędzy hotelem a lotniskiem lub stacją
kolejową, posiłki, napoje oraz sprzątanie zapewnione w ramach zakwaterowania lub dostęp do urządzeń na
miejscu, takich jak np. basen, sauna, spa lub sala treningowa przeznaczona dla gości hotelu. Oznacza to również,
że w przypadkach gdy – w przeciwieństwie do rejsu wycieczkowego – zapewniany jest nocleg jako część
drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego transportu pasażerów, zakwaterowanie nie powinno być
uważane za odrębną usługę turystyczną, jeżeli głównym elementem jest wyraźnie transport.
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(18)

Inne usługi świadczone turystom, które nie są nieodłączną częścią przewozu pasażerów, zakwaterowania lub
wynajmu pojazdów silnikowych lub niektórych motocykli, mogą na przykład obejmować: wstępy na koncerty,
imprezy sportowe, wycieczki lub wstępy do parków rozrywki, wycieczki z przewodnikiem, karnety narciarskie i
wypożyczanie sprzętu sportowego, takiego jak sprzęt narciarski lub zabiegi balneologiczne (spa). Jeżeli jednak
takie usługi są połączone tylko z jedną usługą turystyczną innego rodzaju, na przykład z zakwaterowaniem,
powinno to prowadzić do powstania imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej tylko w przypadku,
gdy usługi te stanowią znaczną część wartości tej imprezy lub powiązanej usługi turystycznej lub gdy są one
reklamowane jako istotny element tej podróży lub tych wakacji, lub gdy z innych względów stanowią istotny
element tej podróży lub tych wakacji. W przypadku gdy inne usługi świadczone turystom stanowią 25 % lub
więcej wartości danego połączenia, usługi te powinny być uważane za stanowiące znaczną część wartości
imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej. Należy wyjaśnić, że w przypadku gdy dodawane są inne
usługi świadczone turystom – na przykład do zakwaterowania w hotelu zarezerwowanego jako odrębna usługa,
po przybyciu podróżnego do hotelu – nie powinny one stanowić imprezy turystycznej. Nie powinno to
prowadzić do obchodzenia przepisów niniejszej dyrektywy w taki sposób, że organizatorzy lub sprzedawcy
detaliczni oferowaliby podróżnemu wybór dodatkowych usług świadczonych turystom z wyprzedzeniem, po
czym oferowaliby zawarcie umowy na te usługi dopiero po rozpoczęciu realizacji pierwszej usługi turystycznej.

(19)

Ponieważ potrzeba zapewnienia podróżnym ochrony w przypadku krótkich podróży jest mniejsza, a także w
celu uniknięcia niepotrzebnego obciążania przedsiębiorców, z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy powinny
zostać wyłączone podróże trwające krócej niż 24 godziny, które nie obejmują zakwaterowania, jak również
imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne, które są oferowane lub których nabywanie jest ułatwiane
okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Te ostatnie mogą
obejmować na przykład wycieczki organizowane nie częściej niż kilka razy w roku przez organizacje
charytatywne, kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są oferowane ogółowi społeczeństwa.
Odpowiednie informacje na temat tego wyłączenia powinny być dostępne publicznie, by przedsiębiorcy i
podróżni byli prawidłowo poinformowani, że te imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne nie są
objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

(20)

Niniejsza dyrektywa powinna pozostawać bez uszczerbku dla krajowego prawa umów w tych kwestiach, które
nie są przez nią regulowane.

(21)

Państwa członkowskie powinny, zgodnie z prawem Unii, pozostawać właściwe odnośnie do stosowania
przepisów niniejszej dyrektywy w dziedzinach nieobjętych zakresem jej stosowania. Państwa członkowskie mogą
zatem utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy krajowe odpowiadające wszystkim lub niektórym przepisom
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do umów nieobjętych zakresem jej stosowania. Państwa członkowskie mogą
na przykład utrzymać w mocy lub ustanowić przepisy odpowiadające przepisom niniejszej dyrektywy w
odniesieniu do niektórych odrębnych umów dotyczących pojedynczych usług turystycznych (takich jak wynajem
domów wakacyjnych) lub imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, które są oferowane lub
których nabywanie jest ułatwiane na zasadach niekomercyjnych ograniczonej grupie podróżnych i wyłącznie
okazjonalnie, lub imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych obejmujących okres krótszy niż
24 godziny i nieobejmujących zakwaterowania.

(22)

Główną cechą imprezy turystycznej jest to, że jeden przedsiębiorca odpowiada jako organizator za należytą
realizację imprezy turystycznej jako całości. Wyłącznie w przypadkach, gdy jako organizator imprezy
turystycznej występuje inny przedsiębiorca, dany przedsiębiorca – zazwyczaj stacjonarne lub internetowe biuro
podróży – powinien mieć możliwość pełnienia roli jedynie sprzedawcy detalicznego lub pośrednika i niepono
szenia odpowiedzialności jako organizator. To, czy przedsiębiorca działa jako organizator w odniesieniu do danej
imprezy turystycznej, powinno zależeć od udziału tego przedsiębiorcy w tworzeniu danej imprezy turystycznej,
nie zaś od tego, w jaki sposób ten przedsiębiorca nazywa prowadzoną przez siebie działalność. Przy
rozważaniach, czy przedsiębiorca jest organizatorem czy sprzedawcą detalicznym, powinno pozostawać bez
znaczenia, czy przedsiębiorca działa po stronie podaży, czy też występuje jako agent działający na rzecz
podróżnego.

(23)

Dyrektywa 90/314/EWG przyznała państwom członkowskim swobodę w określaniu, czy za należytą realizację
imprezy turystycznej odpowiada sprzedawca detaliczny, organizator, czy też zarówno sprzedawca detaliczny, jak i
organizator. Taka elastyczność doprowadziła w niektórych państwach członkowskich do niejasności co do tego,
który przedsiębiorca jest odpowiedzialny za realizację odnośnych usług turystycznych. W niniejszej dyrektywie
należy zatem sprecyzować, że za realizację usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej
odpowiedzialni są organizatorzy, chyba że prawo krajowe stanowi, że odpowiedzialność ponoszą zarówno
organizator, jak i sprzedawca detaliczny.

(24)

W odniesieniu do imprez turystycznych sprzedawcy detaliczni powinni wraz z organizatorem ponosić odpowie
dzialność za udzielenie informacji przed zawarciem umowy. W celu ułatwienia komunikacji, w szczególności w
przypadkach transgranicznych, podróżni powinni mieć możliwość skontaktowania się z organizatorem również
poprzez sprzedawcę detalicznego, za pośrednictwem którego nabyli imprezę turystyczną.

(25)

Przed zakupem imprezy turystycznej podróżny powinien otrzymać wszystkie niezbędne informacje, niezależnie
od tego, czy impreza turystyczna jest sprzedawana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
bezpośrednio, czy też za pomocą innych rodzajów dystrybucji. Udzielając tych informacji, przedsiębiorca
powinien uwzględnić szczególne – możliwe w uzasadniony sposób do przewidzenia przez przedsiębiorcę –
potrzeby podróżnych, którzy wymagają szczególnej troski ze względu na wiek lub ułomność fizyczną.
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(26)

Zasadnicze informacje udzielane w reklamach, na stronach internetowych organizatora lub w broszurach jako
część informacji udzielanych przed zawarciem umowy, dotyczące na przykład głównych właściwości usług
turystycznych lub cen, powinny być wiążące, chyba że organizator zastrzeże sobie prawo do dokonania zmian
tych elementów i o ile takie zmiany są w sposób jasny, zrozumiały i widoczny przekazane do wiadomości
podróżnego przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej. Mając jednakże na względzie nowe
technologie komunikacyjne, które umożliwiają łatwą aktualizację, nie ma więcej potrzeby do ustanawiania
szczegółowych przepisów dotyczących broszur, przy czym zasadne jest zapewnienie, aby podróżnemu były
przekazywane zmiany informacji udzielanych przed zawarciem umowy. Zawsze powinna być możliwa zmiana
informacji udzielonych przed zawarciem umowy, jeśli obie strony umowy o udział w imprezie turystycznej
wyraźnie się na to zgodziły.

(27)

Wymogi informacyjne zostały określone w niniejszej dyrektywie w sposób wyczerpujący, jednakże pozostają one
bez uszczerbku dla wymogów informacyjnych, które zostały ustanowione w innych obowiązujących przepisach
Unii (1).

(28)

Organizatorzy powinni udzielać ogólnych informacji o wymogach wizowych kraju docelowego. Informacje o
przybliżonych okresach oczekiwania na wizy mogą być przedstawione w formie odesłania do oficjalnych
informacji o kraju docelowym.

(29)

Biorąc pod uwagę specyfikę umów o udział w imprezie turystycznej, należy określić prawa i obowiązki stron
umowy w okresie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jak i po jej rozpoczęciu, w szczególności gdy
impreza turystyczna nie jest należycie realizowana lub gdy zmieniają się szczególne okoliczności.

(30)

Ponieważ imprezy turystyczne są często nabywane na długo przed ich realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane
zdarzenia. W związku z tym podróżny powinien, na określonych warunkach, mieć prawo do przeniesienia
umowy o udział w imprezie turystycznej na innego podróżnego. W takich sytuacjach organizator powinien mieć
możliwość odzyskania swoich wydatków, na przykład jeśli podwykonawca zażąda opłat za zmianę imienia i
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie biletu na środek transportu i wystawienie nowego.

(31)

Podróżni powinni również mieć możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym
momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą za
rozwiązanie, uwzględniającą spodziewane oszczędności kosztów oraz spodziewany dochód z tytułu alterna
tywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Powinni oni także mieć prawo do rozwiązania umowy o
udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie, w przypadku gdy
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na realizację imprezy
turystycznej. Mogą one obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpie
czeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej
choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub
warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o
udział w imprezie turystycznej.

(32)

W szczególnych okolicznościach prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez zapłaty rekompensaty powinien mieć również organizator, na przykład
jeżeli nie została osiągnięta minimalna liczba uczestników, a możliwość taka została zastrzeżona w umowie. W
takim przypadku organizator powinien dokonać zwrotu wszystkich wpłat dokonanych w odniesieniu do imprezy
turystycznej.

(33)

W niektórych przypadkach organizatorzy powinni mieć możliwość jednostronnego wprowadzania zmian do
umowy o udział w imprezie turystycznej. Podróżni powinni mieć jednak prawo do rozwiązania umowy o udział
w imprezie turystycznej, jeżeli zmiany w znaczący sposób zmieniają którąkolwiek z głównych właściwości usług
turystycznych. Może mieć to miejsce na przykład w przypadku, gdy obniży się jakość lub wartość usług
turystycznych. Zmiany czasów wyjazdu lub przyjazdu wskazanych w umowie o udział w imprezie turystycznej
należy uznać za znaczące, jeżeli, na przykład, spowodowałyby po stronie podróżnego znaczne niedogodności lub
dodatkowe koszty, na przykład dodatkowe zorganizowanie transportu lub zakwaterowania. Podwyższenie cen

(1) Zob. dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu
elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1) oraz dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36), jak również rozporządzenie (WE) nr 2111/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych
podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu
lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz.U. L 344 z
27.12.2005, s. 15), rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1),
rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków
pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.U. L 293 z
31.10.2008, s. 3), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach
pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 334
z 17.12.2010, s. 1) i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011,
s. 1).
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powinno być możliwe jedynie wówczas, gdy nastąpiła zmiana kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania
dotycząca przewozów pasażerskich, zmiana podatków lub opłat nakładanych przez stronę trzecią, która nie
bierze bezpośrednio udziału w realizacji usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej
lub zmiana kursów walutowych mających znaczenie dla imprezy turystycznej, i jedynie wówczas gdy w umowie
o udział w imprezie turystycznej wyraźnie zastrzeżono możliwość takiego podwyższenia ceny i postanowiono,
że podróżnemu przysługuje obniżka ceny w przypadku obniżenia się tych kosztów. Podróżny powinien mieć
prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia opłaty za jej rozwiązanie, jeżeli
organizator zaproponuje podwyżkę ceny o ponad 8 % ceny całkowitej.
(34)

Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące środków zaradczych w związku z niezgodnościami podczas
realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej. Podróżny powinien mieć prawo do tego, aby pojawiające się
problemy były rozwiązywane, a jeżeli nie może być zrealizowana znaczna część usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej, należy zaoferować podróżnemu odpowiednie alternatywne usługi.
Jeżeli organizator nie zaradzi niezgodnościom w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego,
podróżny powinien mieć możliwość dokonania tego samemu i wystąpienia o zwrot poniesionych niezbędnych
wydatków. W pewnych przypadkach nie powinno być potrzeby wyznaczania terminu, w szczególności jeżeli
wymagany jest natychmiastowy środek zaradczy. Miałoby to zastosowanie na przykład wtedy, gdy z uwagi na
spóźnienie autobusu zapewnianego przez organizatora podróżny musi skorzystać z taksówki, aby zdążyć na lot.
Podróżni powinni być również uprawnieni do obniżki ceny, rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej lub rekompensaty za szkodę. Rekompensata powinna pokrywać także szkodę niemajątkową, taką jak
rekompensata za utratę przyjemności z danej podróży lub wakacji z powodu poważnych problemów w realizacji
odpowiednich usług turystycznych. Podróżny powinien mieć obowiązek bezzwłocznego poinformowania
organizatora, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, o jakiejkolwiek stwierdzonej niezgodności w trakcie
realizacji usługi turystycznej objętej umową o udział w imprezie turystycznej. Niedopełnienie tego obowiązku
może być brane pod uwagę przy ustalaniu stosownej obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę, w przypadku
gdy takie zawiadomienie pozwoliłoby uniknąć szkody lub ją ograniczyć.

(35)

W celu zapewnienia spójności właściwe jest dostosowanie przepisów niniejszej dyrektywy do konwencji między
narodowych regulujących usługi turystyczne, a także do przepisów Unii dotyczących praw pasażerów. Jeżeli
organizator jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej, powinien być on uprawniony do powołania się na ograniczenie
odpowiedzialności usługodawców ustanowione w takich konwencjach międzynarodowych, jak Konwencja
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu
lotniczego (1), Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (2) i Konwencja ateńska z
1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (3). Jeżeli ze względu na nieuniknione i
nadzwyczajne okoliczności niemożliwe jest zapewnienie terminowego powrotu podróżnego do miejsca
rozpoczęcia podróży, organizator powinien ponieść koszt niezbędnego zakwaterowania podróżnych w okresie
nieprzekraczającym trzech nocy na jednego podróżnego, chyba że w istniejących lub przyszłych przepisach Unii
dotyczących praw pasażerów przewidziane są dłuższe okresy.

(36)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać praw podróżnych do zgłaszania roszczeń zarówno na podstawie
niniejszej dyrektywy, jak i na podstawie innych mających zastosowanie przepisów Unii lub konwencji międzyna
rodowych, tak aby podróżni w dalszym ciągu mieli możliwość zgłaszania roszczeń wobec organizatora,
przewoźnika lub jakiejkolwiek innej strony odpowiedzialnej, lub – w stosownym przypadku – wobec więcej niż
jednej strony. Należy wyjaśnić, że w celu uniknięcia nadmiernej rekompensaty rekompensata lub obniżka ceny
przyznane na mocy niniejszej dyrektywy oraz rekompensata lub obniżka ceny przyznane na mocy innych
mających zastosowanie przepisów Unii lub konwencji międzynarodowych powinny być od siebie odliczane.
Odpowiedzialność organizatora powinna być bez uszczerbku dla prawa do dochodzenia odszkodowania od osób
trzecich, w tym od usługodawców.

(37)

Jeżeli podróżny podczas podróży lub wakacji znajdzie się w trudnej sytuacji, organizator powinien być
zobowiązany do udzielenia mu bez zbędnej zwłoki odpowiedniej pomocy. Taka pomoc powinna polegać w
głównej mierze na udzieleniu, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących kwestii takich, jak:
świadczenia zdrowotne, władze lokalne oraz pomoc konsularna, jak również praktycznej pomocy, na przykład w
odniesieniu do nawiązania komunikacji na odległość oraz alternatywnych usług turystycznych.

(1) Decyzja Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ujedno
licenia niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) (Dz.U. L 194 z 18.7.2001,
s. 38).
(2) Decyzja Rady 2013/103/UE z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Między
rządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzyna
rodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 51 z
23.2.2013, s. 1).
3
( ) Decyzja Rady 2012/22/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji
ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012,
s. 1).
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(38)

W komunikacie z dnia 18 marca 2013 r. zatytułowanym „Ochrona pasażerów w przypadku niewypłacalności
linii lotniczej” Komisja określiła środki służące poprawie ochrony pasażerów na wypadek niewypłacalności linii
lotniczych, w tym sprawniejsze egzekwowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 261/2004 (1) i rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 oraz współdziałanie z zainteresowanymi podmiotami z
branży; w przypadku niepowodzenia tych środków zapowiedziano wzięcie pod uwagę środka ustawodawczego.
Wspomniany komunikat dotyczy nabycia pojedynczego elementu, a mianowicie usług przewozu lotniczego, i w
związku z tym nie porusza kwestii ochrony na wypadek niewypłacalności w przypadku imprez turystycznych i
powiązanych usług turystycznych.

(39)

Państwa członkowskie powinny zapewnić podróżnym nabywającym imprezę turystyczną pełną ochronę na
wypadek niewypłacalności organizatora. Państwa członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa przez organizatora
powinny zapewnić, by organizatorzy posiadali zabezpieczenie na wypadek konieczności zwrotu wszystkich wpłat
dokonanych przez lub w imieniu podróżnych oraz – w zakresie, w jakim impreza turystyczna obejmuje przewóz
pasażerów – powrotu podróżnych do kraju na wypadek niewypłacalności organizatora. Jednakże powinno być
możliwe zaoferowanie podróżnym kontynuacji imprezy turystycznej. Zachowując swobodę decyzji co do
sposobu, w jaki ma zostać zorganizowana ochrona na wypadek niewypłacalności, państwa członkowskie
powinny zapewnić skuteczność takiej ochrony. Skuteczność oznacza, że ochrona taka powinna być dostępna
niezwłocznie po tym, gdy – wskutek problemów organizatora z płynnością – usługi turystyczne nie są
realizowane, nie zostaną zrealizowane lub zostaną zrealizowane jedynie częściowo, lub gdy usługodawcy
domagają się od podróżnych, by za nie zapłacili. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia
wymogu, by organizatorzy przekazywali podróżnym zaświadczenie dokumentujące uprawnienie do otrzymania
świadczeń bezpośrednio od podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności.

(40)

By ochrona na wypadek niewypłacalności była skuteczna, powinna obejmować przewidywalne kwoty wpłat
zagrożonych niewypłacalnością organizatora oraz – w stosownych przypadkach – przewidywalne koszty powrotu
do kraju. Oznacza to, że ochrona powinna być wystarczająca, aby pokryć wszystkie przewidywalne wpłaty
dokonywane przez podróżnych lub w ich imieniu z tytułu imprez turystycznych w szczycie sezonu, z uwzględ
nieniem okresu pomiędzy otrzymaniem takich wpłat a zakończeniem podróży lub wakacji, jak również – w
stosownych przypadkach – przewidywalne koszty powrotu do kraju. Co do zasady będzie to oznaczało, że
zabezpieczenie musi pokrywać wystarczająco dużą część obrotu danego organizatora z tytułu imprez
turystycznych i może zależeć od takich czynników, jak rodzaj sprzedawanych imprez turystycznych, w tym
rodzaj transportu, docelowe miejsce podróży oraz wszelkie ograniczenia prawne lub zobowiązania organizatora
dotyczące wysokości zaliczek, jakie może on przyjmować, oraz terminów ich wpłat przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Konieczna ochrona może wprawdzie zostać obliczone na podstawie ostatnich danych z działalności,
na przykład obrotów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym, ale organizatorzy powinni zostać
zobowiązani do dostosowania ochrony na wypadek niewypłacalności w przypadku zwiększonego ryzyka, w tym
znacznego wzrostu sprzedaży imprez turystycznych. Skuteczna ochrona na wypadek niewypłacalności nie
powinna jednak uwzględniać skrajnie nieprawdopodobnego ryzyka, jak na przykład równoczesnej niewypła
calności kilku największych organizatorów, gdyż miałoby to nieproporcjonalny wpływ na koszty ochrony,
ograniczając tym samym jej skuteczność. W takich przypadkach gwarancja zwrotu może być ograniczona.

(41)

Zważywszy na różnice w ustawodawstwach i praktykach krajowych dotyczących stron umowy o udział w
imprezie turystycznej oraz przyjmowania wpłat dokonywanych przez podróżnych lub w ich imieniu, państwa
członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu, by również sprzedawcy detaliczni wykupywali
zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.

(42)

Zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE należy ustanowić przepisy zapobiegające sytuacjom, w których obowiązki w
zakresie ochrony na wypadek niewypłacalności staną się przeszkodą dla swobodnego przepływu usług oraz
swobody przedsiębiorczości. Państwa członkowskie powinny być zatem zobowiązane do uznania zabezpieczenia
na wypadek niewypłacalności zgodnie z prawem państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa. Aby
ułatwić współpracę administracyjną oraz sprawowanie nadzoru nad organizatorami i, w stosownych
przypadkach, sprzedawcami detalicznymi, którzy prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich, w
zakresie ochrony na wypadek niewypłacalności, państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do
wyznaczenia centralnych punktów kontaktowych.

(43)

Przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych powinni być zobowiązani do
informowania podróżnych, że nie kupują oni imprezy turystycznej oraz że za należyte wykonanie ich umów
wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy poszczególnych usług turystycznych. Przedsiębiorcy ułatwiający
nabywanie powiązanych usług turystycznych powinni ponadto być zobowiązani do posiadania zabezpieczenia na
wypadek niewypłacalności w odniesieniu do zwrotów otrzymanych wpłat, a także – w zakresie, w jakim są oni
odpowiedzialni za przewóz pasażerów – za powrót podróżnych do kraju oraz za odpowiednie informowanie ich
o tym. Przedsiębiorcy odpowiedzialni za realizację poszczególnych umów będących częścią powiązanych usług
turystycznych podlegają ogólnemu prawu Unii w zakresie ochrony konsumentów oraz sektorowym przepisom
Unii.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszko
dowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1).
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(44)

Ustanawiając przepisy dotyczące systemów ochrony na wypadek niewypłacalności w odniesieniu do imprez
turystycznych i powiązanych usług turystycznych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględ
niania szczególnej sytuacji mniejszych przedsiębiorstw, zapewniając jednocześnie podróżnym ten sam poziom
ochrony.

(45)

Podróżni powinni być chronieni na wypadek błędów w procesie rezerwacji imprez turystycznych i powiązanych
usług turystycznych.

(46)

Należy potwierdzić, że podróżni nie mogą zrzekać się praw wynikających z niniejszej dyrektywy, a organizatorzy
lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie mogą uchylać się od swoich
obowiązków podnosząc, że działają jedynie w charakterze dostawcy usługi turystycznej, pośrednika lub w innym
charakterze.

(47)

Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar za naruszenie krajowych przepisów transponu
jących niniejszą dyrektywę i zapewnić ich wdrożenie. Kary te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstra
szające.

(48)

Przyjęcie niniejszej dyrektywy wiąże się z koniecznością dostosowania niektórych aktów ustawodawczych Unii
dotyczących ochrony konsumentów. W szczególności należy doprecyzować, iż rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 (1) stosuje się do przypadków naruszenia niniejszej dyrektywy.
Ponadto, mając na uwadze fakt, iż dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE (2) w jej obecnym
brzmieniu nie stosuje się do umów objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/314/EWG, konieczna jest
zmiana dyrektywy 2011/83/UE w celu zapewnienia jej dalszego stosowania do poszczególnych usług
turystycznych stanowiących część powiązanych usług turystycznych, o ile te poszczególne usługi nie są z innego
powodu wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2011/83/UE, oraz w celu zapewnienia stosowania
niektórych praw konsumentów ustanowionych w tej dyrektywie również do imprez turystycznych.

(49)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ustano
wionych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (3) oraz unijnych przepisów dotyczących
prawa prywatnego międzynarodowego, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 (4).

(50)

Należy wyjaśnić, że wymogi regulacyjne niniejszej dyrektywy dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności
oraz informowania o powiązanych usługach turystycznych powinny mieć również zastosowanie do przedsię
biorców, którzy nie prowadząc przedsiębiorstwa w państwie członkowskim w jakikolwiek sposób kierują taką
działalność, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 593/2008 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1215/2012 (5), do państwa członkowskiego lub państw członkowskich.

(51)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku
wewnętrznego i osiągnięcia wysokiego i jak najbardziej jednolitego poziomu ochrony konsumentów, nie może
zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i
skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w
tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(52)

Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w Karcie praw podstawowych
Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa przestrzega wolności prowadzenia działalności
gospodarczej ustanowionej w art. 16 Karty, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony
konsumentów w Unii, zgodnie z art. 38 Karty.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między
organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w
sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca
dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i
dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64).
(3) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
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(53)

Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną państw członkowskich i Komisji z dnia 28 września 2011 r. dotyczącą
dokumentów wyjaśniających (1) państwa członkowskie zobowiązały się do złożenia, w uzasadnionych
przypadkach, wraz z powiadomieniem o środkach transpozycji, jednego lub więcej dokumentów wyjaśniających
związki między elementami dyrektywy a odpowiadającymi im częściami krajowych instrumentów transpozy
cyjnych. W odniesieniu do niniejszej dyrektywy ustawodawca uznaje, że przekazanie takich dokumentów jest
uzasadnione.

(54)

Należy uchylić dyrektywę 90/314/EWG,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA, DEFINICJE I POZIOM HARMONIZACJI

Artykuł 1
Przedmiot
Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i osiągnięcia
wysokiego i jak najbardziej jednolitego poziomu ochrony konsumentów poprzez zbliżenie niektórych aspektów
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do umów zawieranych
pomiędzy podróżnymi a przedsiębiorcami dotyczących imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych.

Artykuł 2
Zakres stosowania
1.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do imprez turystycznych oferowanych do sprzedaży lub sprzedawanych
podróżnym przez przedsiębiorców oraz do powiązanych usług turystycznych, których zamawianie jest ułatwiane
podróżnym przez przedsiębiorców.
2.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do:

a) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują
one zakwaterowanie;
b) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są odpowiednio oferowane oraz których
zamawianie jest uławiane okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych;
c) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy ogólnej o zorgani
zowanie podróży służbowej zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a inną osobą fizyczną lub prawną działającą w
celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.
3.
Niniejsza dyrektywa nie narusza krajowego ogólnego prawa umów, między innymi, przepisów dotyczących
ważności, zawierania lub skutków umowy, w zakresie, w jakim aspekty ogólnego prawa umów nie są regulowane w
niniejszej dyrektywie.

Artykuł 3
Definicje
Na potrzeby niniejszej dyrektywy zastosowanie mają następujące definicje:
1) „usługa turystyczna” oznacza:
a) przewóz pasażerów;
b) zakwaterowanie, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów oraz w celach innych niż
pobytowe;
(1) Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.
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c) wynajem samochodów, innych pojazdów silnikowych w rozumieniu art. 3 pkt 11 dyrektywy
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) lub motocykli wymagających prawa jazdy kategorii A zgodnie
z art. 4 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2);
d) każdą inną usługę świadczoną turystom, która nie jest nieodłączną częścią usługi turystycznej w rozumieniu
lit. a), b) lub c);
2) „impreza turystyczna” oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby
tej samej podróży lub tych samych wakacji, jeżeli:
a) usługi te zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę, w tym również na prośbę podróżnego lub zgodnie z
jego wyborem, przed zawarciem jednej umowy na wszystkie usługi; lub
b) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te:
(i)

są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty;

(ii) są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną
z tych cen obciążany jest nabywca,
(iii) są reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia „impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
(iv) są łączone po zawarciu umowy, na podstawie której przedsiębiorca uprawnia podróżnego do dokonania
wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub
(v) są nabywane od odrębnych przedsiębiorców za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online,
podczas których imię i nazwisko podróżnego, szczegóły płatności oraz adres poczty elektronicznej
podróżnego są przekazywane przez przedsiębiorcę, z którym zawarta została pierwsza umowa, innemu
przedsiębiorcy lub innym przedsiębiorcom, a umowa z tym innym przedsiębiorcą lub innymi przedsię
biorcami zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
Połączenie usług turystycznych, w przypadku którego nie więcej niż jeden rodzaj usługi turystycznej, o której
mowa w pkt 1 lit. a), b) lub c), zostaje połączony z jedną lub więcej usługami świadczonymi turystom, o których
mowa w pkt 1 lit. d), nie jest imprezą turystyczną, jeżeli usługi, o których mowa w pkt 1 lit. d):
a) nie stanowią znacznej części wartości tego połączenia i nie są reklamowane jako istotny element tego
połączenia ani nie stanowią istotnego elementu tego połączenia z innych względów; lub
b) zostały wybrane i nabyte dopiero po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a),
b) lub c);
3) „umowa o udział w imprezie turystycznej” oznacza umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli
impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy dotyczące usług
turystycznych objętych imprezą turystyczną;
4) „rozpoczęcie imprezy turystycznej” oznacza rozpoczęcie wykonywania usług turystycznych objętych imprezą
turystyczną;
5) „powiązane usługi turystyczne” oznaczają co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby
tej samej podróży lub tych samych wakacji, niestanowiących imprezy turystycznej, dla których zawierane są
odrębne umowy z poszczególnymi dostawcami usług turystycznych, jeżeli przedsiębiorca ułatwia:
a) podróżnym przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z jego punktem sprzedaży dokonanie odrębnego
wyboru i odrębnej płatności za każdą usługę turystyczną; lub
(1) Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa
ramowa”) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
(2) Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006,
s. 18).
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b) w sposób ukierunkowany, nabycie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego przedsiębiorcy,
jeżeli umowa z takim innym przedsiębiorcą zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu
rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
W przypadku nabycia nie więcej niż jednego rodzaju usług turystycznych, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) lub c),
i jednej lub więcej usług świadczonych turystom, o których mowa w pkt 1 lit. d), nie stanowią one powiązanych
usług turystycznych, jeżeli usługi, o których mowa w pkt 1 lit. d), nie stanowią znacznej części łącznej wartości
usług i nie są reklamowane jako istotny element podróży lub wakacji ani nie stanowią istotnego elementu podróży
lub wakacji z innych względów;
6) „podróżny” oznacza każdą osobę, która chce zawrzeć umowę lub jest uprawniona do podróżowania na podstawie
umowy zawartej w zakresie stosowania niniejszej dyrektywy;
7) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy
prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej
rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego
zawodu, w związku z umowami objętymi zakresem niniejszej dyrektywy, występując w charakterze organizatora,
sprzedawcy detalicznego, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub w
charakterze dostawcy usług turystycznych;
8) „organizator” oznacza przedsiębiorcę, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne,
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy bądź razem z innym przedsiębiorcą, lub też przedsię
biorcę, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy zgodnie z pkt 2 lit. b) ppkt (v);
9) „sprzedawca detaliczny” oznacza przedsiębiorcę innego niż organizator, który sprzedaje lub oferuje do sprzedaży
imprezy turystyczne utworzone przez organizatora;
10) „prowadzenie przedsiębiorstwa” oznacza prowadzenie przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 4 pkt 5 dyrektywy
2006/123/WE;
11) „trwały nośnik” oznacza każde urządzenie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy przechowywanie
informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez okres
odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w
niezmienionej postaci;
12) „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” oznaczają sytuację poza kontrolą strony powołującej się na taką
sytuację i której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;
13) „niezgodność” oznacza niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną;
14) „małoletni” oznacza osobę w wieku poniżej 18 lat;
15) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce prowadzenia sprzedaży detalicznej, ruchome lub stałe, jak również internetowe
strony sprzedaży detalicznej lub podobne punkty sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe
strony sprzedaży detalicznej lub punkty sprzedaży online przedstawiane są podróżnym jako jeden punkt obsługi, w
tym usługa dostępna telefonicznie;
16) „powrót do kraju” oznacza powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub do innego miejsca
uzgodnionego przez strony umowy.

Artykuł 4

Poziom harmonizacji

O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej, państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego
prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie, w tym również
przepisów surowszych lub łagodniejszych, prowadzących do zróżnicowanego poziomu ochrony podróżnych.
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ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ TREŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Artykuł 5

Informacje udzielane przed zawarciem umowy

1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby – zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie
turystycznej lub jakąkolwiek odpowiadającą jej ofertą – organizator oraz, w przypadku gdy impreza turystyczna jest
sprzedawana za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego, również sprzedawca detaliczny udzielali podróżnemu standar
dowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego formularza zawartego w załączniku I część A lub B oraz następu
jących informacji, jeżeli dotyczą one danej imprezy turystycznej:
a) główne właściwości usług turystycznych:
(i)

miejsce lub miejsca docelowe podróży, trasa i czas pobytu wraz z datami oraz – w przypadku gdy impreza
turystyczna obejmuje zakwaterowanie – liczba noclegów objętych daną usługą;

(ii)

środki, właściwości i kategorie transportu, punkty, daty i czas wyjazdu i powrotu, czas trwania i miejsce
postojów oraz połączenia komunikacyjne.
Jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony, organizator oraz, w odpowiednim przypadku, sprzedawca
detaliczny informuje podróżnego o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu;

(iii) miejsce, główne cechy oraz – w stosownych przypadkach – kategoria turystyczna zakwaterowania zgodnie z
zasadami państwa docelowego;
(iv)

wyżywienie;

(v)

zwiedzanie, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie całkowitej uzgodnionej dla danej imprezy
turystycznej;

(vi)

jeżeli nie wynika to jasno z kontekstu – informacja o tym, czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone
podróżnemu w grupie, a jeżeli tak, to – gdy jest to możliwe – informacja o przybliżonej liczebności grupy;

(vii) w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z innych usług świadczonych turystom zależy od skutecznej
komunikacji ustnej – język, w jakim usługi te będą wykonywane; oraz
(viii) informacja o tym, czy dana podróż lub wakacje są co do zasady odpowiednie dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej, a na wniosek podróżnego – dokładne informacje na temat dostosowania danej podróży
lub wakacji do potrzeb tego podróżnego;
b) nazwa handlowa i adres geograficzny organizatora oraz, w stosownych przypadkach, sprzedawcy detalicznego, a
także ich numer telefonu i, w stosownych przypadkach, adres poczty elektronicznej;
c) cena całkowita imprezy turystycznej, łącznie z podatkami oraz, w razie potrzeby, wszelkimi dodatkowymi opłatami i
innymi kosztami lub – jeżeli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem
umowy – informacja o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może jeszcze zostać obciążony;
d) ustalenia dotyczące płatności, w tym wszelkie kwoty lub procentową wartość ceny, które muszą być zapłacone jako
zaliczka, oraz harmonogram płatności pozostałej kwoty, lub gwarancje finansowe, które muszą zostać opłacone lub
przedstawione przez podróżnego;
e) minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła, a także informacja o terminie, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 lit. a), przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w którym można rozwiązać umowę w
przypadku nieosiągnięcia tej minimalnej liczby osób;

11.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/13

f) ogólne informacje o wymogach paszportowych i wizowych w państwie docelowym, w tym o przybliżonych okresach
oczekiwania na wizy, oraz informacje o formalnościach związanych z opieką zdrowotną w tym państwie;
g) informacja o tym, że podróżny może rozwiązać umowę w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej za stosowną opłatą za rozwiązanie lub – w stosownych przypadkach – informacja o standardowych
opłatach za rozwiązanie pobieranych przez organizatora, zgodnie z art. 12 ust. 1;
h) informacja o dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego
umowy lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.
W przypadku umów o udział w imprezie turystycznej zawieranych przez telefon organizator oraz, w odpowiednim
przypadku, sprzedawca detaliczny udziela podróżnemu standardowych informacji zawartych w załączniku I część B
oraz informacji wymienionych w lit. a)–h) akapitu pierwszego.
2.
W przypadku imprez turystycznych zdefiniowanych w art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v) organizator i przedsiębiorca,
któremu przekazywane są dane, zapewniają – każdy z osobna – udzielenie podróżnemu, zanim zwiąże się on umową
lub odpowiadającą jej ofertą, informacji wymienionych w ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–h) niniejszego artykułu w
zakresie, w jakim jest to istotne dla oferowanych przez nich usług turystycznych. Jednocześnie organizator udziela
również standardowych informacji za pośrednictwem formularza zawartego w załączniku I część C.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być udostępnione w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. W
przypadku gdy informacje takie są udostępniane w formie pisemnej, muszą być czytelne.

Artykuł 6
Wiążący charakter informacji udzielanych przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej oraz
zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by informacje udzielane podróżnemu zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit pierwszy
lit. a), c), d), e) i g) stanowiły integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej i nie mogły zostać zmienione,
chyba że strony umowy wyraźnie zgodzą się na taką zmianę. Organizator oraz, w odpowiednim przypadku, sprzedawca
detaliczny powiadamia podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, przed zawarciem umowy o udział w
imprezie turystycznej, o wszystkich zmianach informacji udzielonych przed zawarciem umowy.
2.
Jeżeli organizator oraz, w odpowiednim przypadku, sprzedawca detaliczny nie dopełnił wymogów informacyjnych
dotyczących dodatkowych opłat lub innych kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. c), przed
zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, podróżny nie ponosi tych opłat ani innych kosztów.

Artykuł 7
Treść umowy o udział w imprezie turystycznej i dokumenty, które należy dostarczyć przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy o udział w imprezie turystycznej były sporządzone prostym i
zrozumiałym językiem oraz, w przypadku gdy sporządzono je na piśmie, aby były czytelne. W chwili zawarcia umowy
o udział w imprezie turystycznej lub bez zbędnej zwłoki tuż po zawarciu umowy organizator lub sprzedawca detaliczny
udostępnia podróżnemu, na trwałym nośniku, kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony
do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w formie papierowej, jeżeli umowa o udział w imprezie
turystycznej została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa zdefiniowanych w art. 2 pkt 8 dyrektywy 2011/83/UE
podróżny otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej w formie papierowej
lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
2.
Umowa o udział w imprezie turystycznej lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień, w tym
wszystkie informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)–h), oraz następujące informacje:
a) specjalne wymagania podróżnego, które organizator zaakceptował;
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b) informację o tym, że organizator jest:
(i) odpowiedzialny zgodnie z art. 13 za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową; oraz
(ii) zobowiązany do udzielenia pomocy zgodnie z art. 16, jeżeli podróżny znalazł się w trudnej sytuacji;
c) nazwę podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności i jego dane kontaktowe, w tym adres
geograficzny oraz, w odpowiednim przypadku, nazwę właściwego organu wyznaczonego w tym celu przez państwo
członkowskie i jego dane kontaktowe;
d) imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz – w stosownych przypadkach –
numer faksu miejscowego przedstawiciela organizatora, punktu kontaktowego lub innego punktu obsługowego,
które pozwolą podróżnemu szybko skontaktować się z organizatorem i skutecznie się z nim porozumieć, by zwrócić
się o pomoc w trudnej sytuacji lub złożyć skargę z powodu jakichkolwiek niezgodności stwierdzonych w trakcie
realizacji imprezy turystycznej;
e) informację o tym, że podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie
realizacji imprezy turystycznej zgodnie z art. 13 ust. 2;
f) jeżeli na podstawie umowy o udział w imprezie turystycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują małoletni,
którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba – informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z
małoletnim lub z osobą odpowiedzialną za małoletniego w miejscu pobytu małoletniego;
g) informację na temat dostępnych wewnętrznych procedur rozpatrywania skarg oraz na temat alternatywnych metod
rozstrzygania sporów („ADR”) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE (1) oraz – w
stosownych przypadkach – na temat podmiotów ADR, którym podlega przedsiębiorca, oraz na temat platformy
internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 524/2013 (2);
h) informację dotyczącą prawa do przeniesienia przez podróżnego umowy na innego podróżnego zgodnie z art. 9.
3.
W odniesieniu do imprez turystycznych, zdefiniowanych w art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v), przedsiębiorca, któremu są
przekazywane dane, informuje organizatora o zawarciu umowy prowadzącej do powstania imprezy turystycznej.
Przedsiębiorca udostępnia organizatorowi informacje niezbędne do wypełnienia jego obowiązków jako organizatora.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez organizatora informacji, że powstała impreza turystyczna, organizator udostępnia
podróżnemu – na trwałym nośniku – informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a)–h).
4.

Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być udostępnione w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

5.
W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator dostarcza podróżnemu niezbędne
pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach –
terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

Artykuł 8
Ciężar dowodu
Ciężar dowodu w zakresie spełnienia wymogów informacyjnych określonych w niniejszym rozdziale spoczywa na
przedsiębiorcy.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania
sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w
sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63).
2
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w
sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 1).

11.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/15

ROZDZIAŁ III
ZMIANY UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Artykuł 9
Przeniesienie umowy o udział w imprezie turystycznej na innego podróżnego
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, po złożeniu organiza
torowi – w rozsądnym terminie – powiadomienia na trwałym nośniku, mógł przenieść umowę o udział w imprezie
turystycznej na osobę, która spełnia wszystkie warunki mające zastosowanie do danej umowy. Powiadomienie złożone
nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w
rozsądnym terminie.
2.
Osoba przenosząca umowę o udział w imprezie turystycznej i osoba przejmująca tę umowę są solidarnie odpowie
dzialne za zapłatę należnego salda i wszelkich dodatkowych opłat lub innych kosztów wynikających z przeniesienia.
Organizator informuje osobę przenoszącą umowę o rzeczywistych kosztach przeniesienia. Koszty te nie powinny być
niezasadne i nie powinny przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na skutek przeniesienia
umowy o udział w imprezie turystycznej.
3.
Organizator przedstawia osobie przenoszącej umowę dowód powstania dodatkowych opłat lub innych kosztów
wynikających z przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.

Artykuł 10
Zmiana ceny
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie cen
było możliwe jedynie wtedy, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny
ma prawo do obniżki ceny zgodnie z ust. 4. W takim przypadku umowa o udział w imprezie turystycznej stanowi, w
jaki sposób mają być obliczane zmiany cen. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmian:
a) ceny przewozów pasażerskich wynikających z kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
b) poziomu podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez strony trzecie, które nie
biorą bezpośrednio udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub
opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; lub
c) kursów wymiany walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
2.
Jeżeli podwyżka cen, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przekracza 8 % całkowitej ceny imprezy
turystycznej, stosuje się art. 11 ust. 2–5.
3.
Podwyższenie ceny, niezależnie od jego zakresu, jest możliwe jedynie wtedy, gdy organizator powiadomi o tym
podróżnego wraz z uzasadnieniem podwyższenia i jego obliczeniem, w sposób jasny i zrozumiały, na trwałym nośniku,
najpóźniej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4.
Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do
obniżki ceny odpowiadającej jakiemukolwiek obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), które nastąpiło
po zawarciu umowy i przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
5.
W przypadku obniżenia ceny organizator ma prawo do odliczenia od zwrotu należnego podróżnemu rzeczy
wistych kosztów administracyjnych. Na żądanie podróżnego organizator musi przedstawić dowód tych kosztów admini
stracyjnych.
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Artykuł 11
Zmiana innych warunków umowy o udział w imprezie turystycznej
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator nie mógł
jednostronnie dokonywać zmian warunków umowy o udział w imprezie turystycznej innych niż zmiana ceny zgodnie z
art. 10, chyba że:
a) organizator zastrzegł sobie prawo do tego w umowie;
b) zmiana jest nieznaczna; oraz
c) organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
2.
Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator jest zmuszony do dokonania znaczącej zmiany jednej
z głównych właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. a), lub nie może
spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), lub proponuje podwyższenie ceny imprezy
turystycznej o więcej niż 8 % zgodnie z art. 10 ust. 2, podróżny może w rozsądnym terminie określonym przez
organizatora:
a) zaakceptować zaproponowaną zmianę; lub
b) rozwiązać umowę bez ponoszenia opłaty za rozwiązanie.
Jeżeli podróżny rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, może on zaakceptować zastępczą imprezę
turystyczną, jeżeli organizator taką oferuje, o – w miarę możliwości – tej samej lub wyższej jakości.
3.
Organizator bez zbędnej zwłoki w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje podróżnego, na trwałym
nośniku, o:
a) zaproponowanych zmianach, o których mowa w ust. 2, i – w stosownych przypadkach zgodnie z ust. 4 – o ich
wpływie na cenę imprezy turystycznej;
b) rozsądnym terminie, w którym podróżny musi poinformować organizatora o swojej decyzji zgodnie z ust. 2;
c) skutkach braku odpowiedzi podróżnego w terminie, o którym mowa w lit. b), zgodnie z mającym zastosowanie
prawem krajowym; oraz
d) w stosownych przypadkach, oferowanej zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie.
4.
Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy, lub zastępcza
impreza turystyczna, o której mowa w ust. 2 akapit drugi, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy
turystycznej, podróżny jest uprawniony do otrzymania stosownej obniżki ceny.
5.
Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z ust. 2 akapit pierwszy lit. b)
niniejszego artykułu, a podróżny nie zaakceptuje zastępczej imprezy turystycznej, organizator bez zbędnej zwłoki, a w
każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, zwraca wszystkie wpłaty dokonane przez
podróżnego lub w jego imieniu. Art. 14 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 12
Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz prawo do odstąpienia przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny miał możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku gdy podróżny rozwiąże
umowę o udział w imprezie turystycznej zgodnie z niniejszym ustępem, może być zobowiązany do zapłacenia
odpowiedniej i możliwej do uzasadnienia opłaty za rozwiązanie na rzecz organizatora. W umowie o udział w imprezie
turystycznej można określić rozsądne standardowe opłaty za rozwiązanie umowy w zależności od tego, w jakim czasie
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do rozwiązania umowy oraz od spodziewanych oszczędności kosztów
oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. W przypadku braku
standardowych opłat za rozwiązanie wysokość opłaty za rozwiązanie odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniej
szonej o zaoszczędzone koszty i wpływy z alternatywnej realizacji danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego
organizator przedstawia uzasadnienie wysokości opłat za rozwiązanie.
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2.
Niezależnie od ust. 1 podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie w przypadku nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które to
okoliczności w znaczącym stopniu wpływają na realizację imprezy turystycznej lub które w znaczącym stopniu
wpływają na przewóz pasażerów do miejsca docelowego. W przypadku rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej zgodnie z niniejszym ustępem podróżny jest uprawniony do pełnego zwrotu wszelkich wpłat dokonanych
z tytułu imprezy turystycznej, ale nie ma prawa do dodatkowej rekompensaty.
3.
Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu
wszelkich wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkową
rekompensatę, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w
umowie, a organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie, lecz nie
później niż:
(i)

na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających ponad sześć dni;

(ii) na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni;
(iii) na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni;
lub
b) organizator nie ma możliwości zrealizowania umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i
powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy bez zbędnej zwłoki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4.
Organizator dokonuje wszelkich zwrotów wymaganych na podstawie ust. 2 i 3 lub, w przypadku ust. 1, zwraca
wszelkie płatności dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu z tytułu danej imprezy turystycznej, pomniejszone o
odpowiednią opłatę za rozwiązanie umowy. Takie zwroty na rzecz podróżnego dokonywane są bez zbędnej zwłoki, a w
każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
5.
W odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa państwa członkowskie mogą przewidzieć w
prawie krajowym, że podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie 14 dni bez
podawania przyczyn.

ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Artykuł 13
Odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej
1.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organizator był odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy
też przez innych dostawców usług turystycznych.
Państwa członkowskie mogą utrzymać lub ustanowić w prawie krajowym przepisy, na mocy których sprzedawca
detaliczny również będzie odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej. W takim przypadku art. 7 oraz przepisy
rozdziału III, niniejszego rozdziału i rozdziału V, które stosuje się do organizatora, stosuje się odpowiednio również do
sprzedawcy detalicznego.
2.
Podróżny bez zbędnej zwłoki – z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy – informuje organizatora o wszelkich
niezgodnościach stwierdzonych przez niego w trakcie wykonywania usługi turystycznej objętej umową o udział w
imprezie turystycznej.
3.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej,
organizator usuwa niezgodność, chyba że:
a) jest to niemożliwe; lub
b) wiąże się to z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług
turystycznych, których one dotyczą.

L 326/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2015

Jeżeli organizator, zgodnie z akapitem pierwszym lit. a) lub b) niniejszego ustępu nie usunie niezgodności, stosuje się
art. 14.
4.
Z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ust. 3, jeżeli organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym
terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych
niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia
niezgodności lub gdy wymagane są natychmiastowe środki zaradcze.
5.
Jeżeli znaczna część usług turystycznych nie może zostać wykonana zgodnie z umową o udział w imprezie
turystycznej, organizator, nie pobierając żadnych dodatkowych opłat od podróżnego, oferuje odpowiednie alternatywne
usługi charakteryzujące się – o ile jest to możliwe – taką samą jakością jak usługi przewidziane w umowie lub wyższą,
w celu kontynuacji imprezy turystycznej; dotyczy to również sytuacji, w których uzgodniony w umowie powrót
podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
Jeżeli zaproponowane alternatywne usługi dają w rezultacie imprezę turystyczną o jakości niższej niż przewidziana w
umowie o udział w imprezie turystycznej, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednią obniżkę ceny.
Podróżny może odrzucić zaproponowane alternatywne usługi tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co
zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
6.
W przypadku gdy niezgodności istotnie wpływają na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie zdołał ich
usunąć w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może rozwiązać umowę o udział w imprezie
turystycznej bez opłaty za rozwiązanie oraz – w stosownych przypadkach – wystąpić, zgodnie z art. 14, o obniżkę ceny
lub o rekompensatę za poniesione szkody.
Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie alternatywnych usług lub podróżny odrzuci, zgodnie z ust. 5 akapit trzeci
niniejszego artykułu, zaproponowane alternatywne usługi, podróżny jest, w stosownych przypadkach, uprawniony do
obniżki ceny lub rekompensaty za poniesione szkody, zgodnie z art. 14, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie
turystycznej.
Jeżeli impreza turystyczna obejmuje przewóz pasażerów, organizator w przypadkach, o których mowa w akapitach
pierwszym i drugim, zapewnia również powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu bez zbędnej
zwłoki i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.
7.
Tak długo jak niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego zgodnie z umową o udział w imprezie
turystycznej z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwate
rowania, w miarę możliwości o równoważnej kategorii, przez okres nieprzekraczający trzech nocy na jednego
podróżnego. Jeżeli przepisy Unii dotyczące praw pasażerów danego środka transportu przewidują dłuższe okresy na
powrót podróżnego, stosuje się te okresy.
8.
Ograniczenia kosztów, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, nie stosuje się w przypadku osób o
ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, oraz
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i małoletnich bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej
opieki medycznej, pod warunkiem że organizator został powiadomiony o ich szczególnych potrzebach co najmniej
48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Organizator nie może powoływać się na nieuniknione i
nadzwyczajne okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu, jeżeli dostawca
danych usług transportowych nie może powoływać się na takie okoliczności na podstawie mających zastosowanie
przepisów Unii.

Artykuł 14
Obniżka ceny i rekompensata za poniesione szkody
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by podróżny był uprawniony do odpowiedniej obniżki ceny za każdy okres, w
trakcie którego występowała niezgodność, chyba że organizator udowodni, że odpowiedzialność za niezgodność można
przypisać podróżnemu.
2.
Podróżny jest uprawniony do otrzymania od organizatora rekompensaty za wszelkie szkody, których podróżny
doznał w wyniku jakiejkolwiek niezgodności. Podróżny otrzymuje rekompensatę bez zbędnej zwłoki.
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Podróżny nie jest uprawniony do rekompensaty za szkody, jeżeli organizator udowodni, że niezgodność:

a) może zostać przypisana podróżnemu;
b) może zostać przypisana osobie trzeciej, niezwiązanej z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o
udział w imprezie turystycznej, a niezgodność ta była nieprzewidywalna lub nieunikniona; lub
c) została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
4.
W zakresie, w jakim międzynarodowe konwencje wiążące Unię ograniczają zakres lub warunki, na jakich
rekompensata jest wypłacana przez dostawcę świadczącego usługę turystyczną, która jest częścią imprezy turystycznej,
takie same ograniczenia stosuje się do organizatora. W zakresie, w jakim międzynarodowe konwencje niewiążące Unii
ograniczają rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez usługodawcę, państwa członkowskie mogą odpowiednio
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez organizatora. W innych przypadkach umowa o udział w
imprezie turystycznej może ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona przez organizatora, o ile ograniczenie
to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej niż
trzykrotność ceny całkowitej imprezy turystycznej.
5.
Prawo do rekompensaty lub obniżki ceny na mocy niniejszej dyrektywy nie narusza praw podróżnych na mocy
rozporządzenia (WE) nr 261/2004, rozporządzenia (WE) nr 1371/2007, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 392/2009 (1), rozporządzenia (UE) nr 1177/2010 i rozporządzenia (UE) nr 181/2011 oraz na mocy
konwencji międzynarodowych. Podróżni są uprawnieni do dochodzenia roszczeń na podstawie niniejszej dyrektywy
oraz na podstawie tych rozporządzeń i konwencji międzynarodowych. Rekompensata lub obniżka ceny przyznane na
mocy niniejszej dyrektywy oraz rekompensata lub obniżka ceny przyznane na mocy tych rozporządzeń i konwencji
międzynarodowych są od siebie odliczane, aby uniknąć nadmiernej rekompensaty.
6.

Okres przedawnienia roszczeń na podstawie niniejszego artykułu nie może być krótszy niż dwa lata.

Artykuł 15
Możliwość kontaktu z organizatorem za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego
Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi państwa członkowskie zapewniają, aby podróżny mógł kierować
wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do sprzedawcy detalicznego, za
pośrednictwem którego została ona nabyta. Sprzedawca detaliczny bez zbędnej zwłoki przekazuje te wiadomości,
żądania lub skargi organizatorowi.
Na potrzeby określenia, czy został dochowany termin lub czynność została dokonana przed upływem okresu przedaw
nienia, wiadomości, żądania lub skargi, o których mowa w akapicie pierwszym, doręczone sprzedawcy detalicznemu
uznaje się za doręczone organizatorowi.

Artykuł 16
Obowiązek udzielenia pomocy
Państwa członkowskie zapewniają, by organizator bez zbędnej zwłoki udzielił podróżnemu odpowiedniej pomocy w
trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach określonych w art. 13 ust. 7, w szczególności poprzez:
a) udzielenie odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
oraz
b) udzielenie podróżnemu pomocy w nawiązaniu komunikacji na odległość oraz w znalezieniu alternatywnych usług
turystycznych.
Organizator powinien mieć możliwość pobrania uzasadnionej opłaty z tytułu udzielenia takiej pomocy, jeżeli trudna
sytuacja powstała z winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego niedbalstwa. Opłata ta w żadnym przypadku nie
może przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności
przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24).
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ROZDZIAŁ V
OCHRONA NA WYPADEK NIEWYPŁACALNOŚCI

Artykuł 17
Skuteczność i zakres ochrony na wypadek niewypłacalności
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by organizatorzy prowadzący przedsiębiorstwo na ich terytorium posiadali
zabezpieczenie na potrzeby zwrotu wszystkich wpłat dokonanych przez podróżnych lub w ich imieniu w zakresie, w
jakim dane usługi nie zostały wykonane w wyniku niewypłacalności organizatora. Jeżeli umowa o udział w imprezie
turystycznej obejmuje przewóz pasażerów, organizatorzy posiadają również zabezpieczenie na potrzeby powrotu
podróżnych do kraju. Można zaoferować kontynuację imprezy turystycznej.
Organizatorzy nieprowadzący przedsiębiorstwa w jednym z państw członkowskich, którzy sprzedają lub oferują do
sprzedaży imprezy turystyczne w jednym z państw członkowskich lub którzy w jakikolwiek sposób kierują taką
działalność do jednego z państw członkowskich, są zobowiązani do posiadania zabezpieczenia zgodnie z prawem tego
państwa członkowskiego.
2.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi być skuteczne i obejmować zasadnie przewidywalne koszty.
Obejmuje ono kwoty wpłat dokonanych przez podróżnych lub w ich imieniu z tytułu imprez turystycznych, z uwzględ
nieniem długości okresu pomiędzy wpłatami zaliczek i wpłatami ostatecznymi a zakończeniem imprez turystycznych,
jak również szacowanego kosztu powrotu do kraju w przypadku niewypłacalności organizatora.
3.
Ochrona organizatora na wypadek niewypłacalności obejmuje podróżnych bez względu na ich miejsce
zamieszkania, miejsce rozpoczęcia podróży lub miejsce sprzedaży imprezy turystycznej oraz bez względu na państwo
członkowskie, w którym znajduje się podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności.
4.
Jeżeli realizacja imprezy turystycznej jest zagrożona na skutek niewypłacalności organizatora, zabezpieczenie jest
dostępne bezpłatnie, aby zapewnić powrót do kraju lub – o ile będzie to konieczne – opłacenie zakwaterowania przed
powrotem do kraju.
5.
W przypadku niewykonanych usług turystycznych na żądanie podróżnego dokonuje się zwrotów bez zbędnej
zwłoki.

Artykuł 18
Wzajemne uznawanie ochrony na wypadek niewypłacalności i współpraca administracyjna
1.
Państwa członkowskie uznają, że posiadane przez organizatora zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności,
zgodne z transponującymi art. 17 przepisami krajowymi państwa członkowskiego, w którym prowadzi on przedsię
biorstwo, spełnia wymogi ich przepisów krajowych transponujących art. 17.
2.
Państwa członkowskie wyznaczają centralne punkty kontaktowe ułatwiające współpracę administracyjną i
sprawowanie nadzoru nad organizatorami, którzy prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich.
Przekazują one dane kontaktowe tych punktów kontaktowych wszystkim pozostałym państwom członkowskim oraz
Komisji.
3.
Centralne punkty kontaktowe udostępniają sobie wzajemnie wszelkie niezbędne informacje na temat swoich
krajowych wymogów dotyczących ochrony na wypadek niewypłacalności oraz podmiotu lub podmiotów zapewnia
jących ochronę na wypadek niewypłacalności poszczególnym organizatorom prowadzącym przedsiębiorstwa na ich
terytorium. Te punkty kontaktowe udzielają sobie wzajemnie dostępu do wszelkich dostępnych wykazów organizatorów,
którzy spełniają wymogi danego państwa członkowskiego w zakresie ochrony na wypadek niewypłacalności. Każdy tego
typu wykaz jest dostępny publicznie, w tym w internecie.
4.
Jeżeli państwo członkowskie ma wątpliwości co do zabezpieczenia danego organizatora na wypadek niewypła
calności, zwraca się o wyjaśnienia do państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa przez tego organizatora.
Państwa członkowskie odpowiadają na zapytania innych państw członkowskich tak szybko jak to możliwe, biorąc pod
uwagę pilny charakter i złożoność kwestii. W każdym przypadku pierwszej odpowiedzi należy udzielić nie później niż
w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania zapytania.

11.12.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/21

ROZDZIAŁ VI
POWIĄZANE USŁUGI TURYSTYCZNE

Artykuł 19
Ochrona na wypadek niewypłacalności oraz wymogi informacyjne w przypadku powiązanych usług
turystycznych
1.
Państwa członkowskie zapewniają, by przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
posiadali zabezpieczenie na potrzeby zwrotu wszystkich wpłat otrzymanych od podróżnych w zakresie, w jakim usługa
turystyczna będąca częścią powiązanych usług turystycznych nie jest wykonana w wyniku niewypłacalności przedsię
biorcy. Jeżeli tacy przedsiębiorcy są stroną odpowiedzialną za przewóz pasażerów, zabezpieczenie obejmuje również
powrót podróżnych do kraju. Art. 17 ust. 1 akapit drugi, art. 17 ust. 2–5 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio.
2.
Zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek umową prowadzącą do powstania powiązanych usług turystycznych lub
jakąkolwiek odpowiadającą ofertą, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, również w
przypadku gdy przedsiębiorca ten nie prowadzi przedsiębiorstwa w państwie członkowskim, ale za pomocą dowolnych
środków kieruje taką działalność do państwa członkowskiego, oświadcza w jasny, zrozumiały i widoczny sposób, że:
a) podróżnemu nie będą przysługiwały żadne prawa mające zastosowanie na mocy niniejszej dyrektywy wyłącznie do
imprez turystycznych i że każdy usługodawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za należyte, zgodne z
umową wykonanie swojej usługi; oraz
b) podróżny będzie objęty ochroną na wypadek niewypłacalności zgodnie z ust. 1.
Aby spełnić wymogi niniejszego ustępu, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych
udostępnia te informacje podróżnemu za pomocą właściwego standardowego formularza zamieszczonego w
załączniku II lub – jeżeli dany rodzaj powiązanych usług turystycznych nie jest objęty żadnym formularzem
zamieszczonym w tym załączniku – udostępnia informacje zawarte w niniejszym ustępie.
3.
W przypadku gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych nie spełnił wymogów
określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, do usług turystycznych objętych powiązanymi usługami turystycznymi
zastosowanie mają prawa i obowiązki określone w art. 9 i 12 oraz w rozdziale IV.
4.
Jeżeli powiązane usługi turystyczne są wynikiem zawarcia umowy pomiędzy podróżnym a przedsiębiorcą, który
nie jest przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych, przedsiębiorca ten informuje przedsię
biorcę, który ułatwił nabycie powiązanych usług turystycznych, o zawarciu odpowiedniej umowy.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 20
Szczególne obowiązki sprzedawcy detalicznego, jeżeli organizator prowadzi przedsiębiorstwo poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym
Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 1 akapit drugi, jeżeli organizator prowadzi przedsiębiorstwo poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym, sprzedawca detaliczny prowadzący przedsiębiorstwo w państwie członkowskim podlega
obowiązkom określonym dla organizatorów w rozdziałach IV i V, chyba że sprzedawca ten wykaże, że organizator
spełnia warunki określone w tych rozdziałach.

Artykuł 21
Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji
Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorca ponosił odpowiedzialność za wszelkie błędy spowodowane
usterkami technicznymi systemu rezerwacji, które można mu przypisać, oraz, w przypadku gdy przedsiębiorca zgodził
się zająć rezerwacją imprezy turystycznej lub usług turystycznych będących częścią powiązanych usług turystycznych, za
błędy powstałe podczas procesu rezerwacji.
Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rezerwacji, które można przypisać podróżnemu lub które
zostały popełnione w wyniku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
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Artykuł 22
Prawo dochodzenia roszczeń
W przypadkach gdy organizator lub, zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit drugi lub art. 20, sprzedawca detaliczny wypłaca
rekompensatę, przyznaje obniżkę ceny lub spełnia inne obowiązki nałożone na niego na mocy niniejszej dyrektywy,
państwa członkowskie zapewniają, by organizator lub sprzedawca detaliczny miał prawo dochodzenia roszczeń od
każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, skutkującego odszkodowaniem, obniżką ceny lub innymi
obowiązkami.

Artykuł 23
Bezwzględnie wiążący charakter dyrektywy
1.
Oświadczenie organizatora imprezy turystycznej lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług
turystycznych, zgodnie z którym działa on wyłącznie jako podmiot świadczący usługę turystyczną, jako pośrednik lub w
jakimkolwiek innym charakterze, lub zgodnie z którym impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie
stanowią imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych, nie zwalnia tego organizatora lub przedsiębiorcy z
obowiązków nałożonych na nich na mocy niniejszej dyrektywy.
2.
Podróżni nie mogą zrzekać się praw przyznanych im na mocy środków krajowych transponujących niniejszą
dyrektywę.
3.
Wszelkie porozumienia umowne lub oświadczenia podróżnego, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do
zrzeczenia się lub ograniczenia praw przyznanych podróżnemu na podstawie niniejszej dyrektywy lub mają na celu
obejście stosowania niniejszej dyrektywy, nie są wiążące dla podróżnego.

Artykuł 24
Egzekwowanie
Państwa członkowskie zapewniają odpowiednie i skuteczne środki zapewniające przestrzeganie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 25
Kary
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie do naruszeń przepisów krajowych
przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania.
Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 26
Sprawozdanie Komisji i przegląd
Do dnia 1 stycznia 2019 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące
przepisów niniejszej dyrektywy mających zastosowanie do rezerwacji online dokonywanych w różnych punktach
sprzedaży oraz uznawania takich rezerwacji za imprezy turystyczne, powiązane usługi turystyczne lub odrębne usługi
turystyczne, w szczególności zaś dotyczące definicji imprezy turystycznej określonej w art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v) i tego,
czy zasadna jest korekta lub rozszerzenie tej definicji.
Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ogólne sprawozdanie ze
stosowania niniejszej dyrektywy.
W razie konieczności do sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, załącza się wnioski
ustawodawcze.
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Artykuł 27
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2011/83/UE
1.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 (*).
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez
turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z
11.12.2015. s. 1).”.

2.

Art. 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/83/UE otrzymuje brzmienie:
„g) dotyczących imprez turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2302 (**).
Art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i 6 oraz art. 19, 21 i 22 niniejszej dyrektywy stosuje się odpowiednio do imprez
turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 dyrektywy (UE) 2015/2302 w odniesieniu do podróżnych zgodnie z
definicją zawartą w art. 3 pkt 6 tej dyrektywy.
(**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez
turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z
11.12.2015. s. 1).”.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 28
Transpozycja
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst
tych przepisów.
2.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2018 r.

3.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie
towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.
4.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej
zakresem niniejszej dyrektywy.

Artykuł 29
Przepis uchylający
Dyrektywa 90/314/EWG traci moc ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.
Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji
znajdującą się w załączniku III.
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Artykuł 30
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 31
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 listopada 2015 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

N. SCHMIT

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Część A
Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej, jeżeli możliwe jest użycie
hiperłącza

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE)
2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycz
nych. Przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY będzie(-ą) ponosiły pełną odpowiedzialność za należytą realizację ca
łości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY posiada(-ją) zabezpieczenie w celu
zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa po
wrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY stało(-y) się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 [do udostępnienia w po
staci hiperłącza].

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie dyrektywą (UE) 2015/2302
— Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na
temat imprezy turystycznej.
— Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową.
— Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się
z organizatorem lub biurem podróży.
— Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrze
żeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
— Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład
koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8 % ceny
imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia
ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
— Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot
wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący
sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają
prawo do zwrotu wpłat oraz do, w stosownych przypadkach, rekompensaty.
— W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy
związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
— Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za
odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
— Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową,
będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W
przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a
organizator nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
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— Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
— Organizator musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
— W przypadku gdy organizator lub, w niektórych państwach członkowskich, sprzedawca detaliczny stanie się
niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator lub, w stosownych przypadkach, sprzedawca detaliczny
stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport,
zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek
niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z
powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]

Część B
Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej w przypadkach innych niż
te objęte częścią A

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE)
2015/2302.
W zawiązku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turys
tycznych. Przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY będzie(-ą) ponosiły pełną odpowiedzialność za należytą realizację
całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY posiada(-ją) zabezpieczenie w celu
zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa po
wrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo XY/przedsiębiorstwa XY stało(-y) się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
— Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na
temat imprezy turystycznej.
— Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową.
— Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się
z organizatorem lub biurem podróży.
— Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrze
żeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
— Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład
koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8 % ceny
imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia
ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
— Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot
wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący
sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni
mają prawo do zwrotu wpłat oraz do, w stosownych przypadkach, rekompensaty.
— W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy
związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
— Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za
odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
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— Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową,
będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku
gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator
nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
— Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
— Organizator musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
— W przypadku gdy organizator lub, w niektórych państwach członkowskich, sprzedawca detaliczny stanie się
niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator lub, w stosownych przypadkach, sprzedawca detaliczny
stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport,
zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek
niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z
powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego.]

Część C
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy organizator przekazuje dane innemu przedsiębiorcy
zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. b) ppkt (v)

Jeżeli zawieracie Państwo umowę z przedsiębiorstwem AB nie później niż 24 godzin od otrzymania potwierdzenia re
zerwacji przez przedsiębiorstwo XY, usługi turystyczne świadczone przez przedsiębiorstwa XY i AB stanowią imprezę
turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycz
nych.
Przedsiębiorstwo XY będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Po
nadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo XY posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa
wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku,
gdyby przedsiębiorstwo XY stało się niewypłacalne.
Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 [do udostępnienia w po
staci hiperłącza].

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
— Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na
temat usług turystycznych.
— Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową.
— Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się
z organizatorem lub biurem podróży.
— Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrze
żeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
— Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład
koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może
nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8 % ceny
imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia
ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
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— Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot
wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący
sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni
mają prawo do zwrotu wpłat oraz do, w stosownych przypadkach, rekompensaty.
— W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy
związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
— Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za
odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
— Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową,
będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku
gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator
nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
— Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
— Organizator musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
— W przypadku gdy organizator lub, w niektórych państwach członkowskich, sprzedawca detaliczny stanie się
niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator lub, w stosownych przypadkach, sprzedawca detaliczny
stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport,
zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek
niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe, wraz z nazwą, adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z
powodu niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]
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ZAŁĄCZNIK II

Część A
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych
usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. a) jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie
strony

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług
turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa/XY, NIE będą Pań
stwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatko
wych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wi
zyty na stronach internetowych z rezerwacją naszego przedsiębiorstwa/XY, usługi te staną się częścią powiązanych
usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu doko
nania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w razie po
trzeby w celu zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku nie
wypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia w postaci hiperłącza].

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficzny, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z powodu nie
wypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż XY, które po
mimo niewypłacalności XY mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]

Część B
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych
usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. a) jest przedsiębiorcą innym niż przewoźnik
sprzedający bilet w obie strony

Jeżeli, po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług
turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa/XY, NIE będą Pań
stwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczegól
nych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wi
zyty na stronach internetowych z rezerwacją naszego przedsiębiorstwa/XY, usługi te staną się częścią powiązanych
usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie w celu doko
nania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY. Należy zauwa
żyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia w postaci hiperłącza].
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Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficzny, e-mail i numer telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności XY doj
dzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż XY, które po
mimo niewypłacalności XY mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]

Część C
Standardowy formularz informacyjny w przypadku powiązanych usług turystycznych w rozumieniu art. 3
pkt 5 lit. a), gdy umowy są zawierane w równoczesnej fizycznej obecności przedsiębiorcy (innego niż
przewoźnik sprzedający bilet w obie strony) i podróżnego

Jeżeli po dokonaniu wyboru i opłaceniu jednej usługi turystycznej, dokonacie Państwo rezerwacji dodatkowych usług
turystycznych na potrzeby swojej podróży lub wakacji za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa/XY, NIE będą Pań
stwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie poszczegól
nych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji jakichkolwiek dodatkowych usług turystycznych podczas tej samej wi
zyty w naszym przedsiębiorstwie/XY lub podczas tego samego kontaktu z naszym przedsiębiorstwem/XY, usługi te
staną się częścią powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada – zgodnie z wymogami prawa UE
– zabezpieczenie w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewy
płacalność XY. Należy zauważyć, że nie zapewnia się refundacji w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficzny, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z powodu nie
wypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż XY, które po
mimo niewypłacalności XY mogą być wykonane.
[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego.]

Część D
Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych
usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. b) jest przewoźnikiem sprzedającym bilet w obie
strony

Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży lub wakacji przez ten link/te linki,
NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE)
2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatko
wych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez ten link/te linki nie później niż
24 godzin po otrzymaniu potwierdzeniu rezerwacji przez nasze przedsiębiorstwo/XY, usługi te staną się częścią po
wiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie
w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY, a w
razie potrzeby w celu zapewnienia Państwa powrotu do kraju. Należy zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przy
padku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia w postaci hiperłącza].
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Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficznym, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z powodu
niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług turystycznych.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż XY, które po
mimo niewypłacalności XY mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]

Część E

Standardowy formularz informacyjny w przypadku, gdy przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych
usług turystycznych online w rozumieniu art. 3 pkt 5 lit. b) jest przedsiębiorcą innym niż przewoźnik
sprzedający bilet w obie strony

Jeżeli zarezerwowaliście Państwo dodatkowe usługi turystyczne do swojej podróży lub wakacji przez ten link/te linki
NIE będą Państwu przysługiwały prawa mające zastosowanie do imprez turystycznych zgodnie z dyrektywą (UE)
2015/2302.
W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo/XY nie będzie odpowiedzialne za należyte wykonanie tych dodatko
wych usług turystycznych. W przypadku problemów prosimy kontaktować się z odpowiednim usługodawcą.
Jednakże w przypadku dokonania rezerwacji dodatkowych usług turystycznych przez ten link/te linki nie później niż
24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez nasze przedsiębiorstwo/XY, usługi te będą stanowić część
powiązanych usług turystycznych. W takim przypadku XY posiada – zgodnie z wymogami prawa UE – zabezpieczenie
w celu dokonania zwrotu Państwa wpłat na rzecz XY za usługi niewykonane ze względu na niewypłacalność XY. Na
leży zauważyć, że nie zapewnia się zwrotu w przypadku niewypłacalności danego usługodawcy.
Więcej informacji na temat ochrony na wypadek niewypłacalności [do udostępnienia w postaci hiperłącza].

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

XY wykupił w YZ [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład
ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane
kontaktowe zawierające nazwę, adres geograficznym, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), jeżeli z powodu
niewypłacalności XY dojdzie do odmowy świadczenia usług turystycznych.
Uwaga: To zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności nie obejmuje umów ze stronami innymi niż XY, które po
mimo niewypłacalności XY mogą być wykonane.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 przetransponowana do prawa krajowego [HIPERŁĄCZE]
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ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji
Dyrektywa 90/314/EWG

Niniejsza dyrektywa

art. 1

art. 1

art. 2 pkt 1

art. 3 pkt 2 i art. 2 ust. 2 lit. a)

art. 2 pkt 2

art. 3 pkt 8

art. 2 pkt 3

art. 3 pkt 9

art. 2 pkt 4

art. 3 pkt 6

art. 2 pkt 5

art. 3 pkt 3

art. 3 ust. 1

usunięty

art. 3 ust. 2

usunięty, jednak główne elementy uwzględniono w art. 5
i6

art. 4 ust. 1 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. f)

art. 4 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 1 lit. h), art. 7 ust. 2 lit. d) i f) i art. 7 ust. 4

art. 4 ust. 2 lit. a)

art. 7 ust. 2

art. 4 ust. 2 lit. b)

art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 1 i 4

art. 4 ust. 2 lit. c)

usunięty

art. 4 ust. 3

art. 9

art. 4 ust. 4

art. 10

art. 4 ust. 5

art. 11 ust. 2 i 3

art. 4 ust. 6

art. 11 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 12 ust. 3 i 4

art. 4 ust. 7

art. 13 ust. 5, 6 i 7

art. 5 ust. 1

art. 13 ust. 1

art. 5 ust. 2

art. 14 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 16

art. 5 ust. 3

art. 23 ust. 3

art. 5 ust. 4

art. 7 ust. 2 lit. e) i art. 13 ust. 2

art. 6

art. 13 ust. 3

art. 7

art. 17 i 18

art. 8

art. 4

art. 9 ust. 1

art. 28 ust. 1

art. 9 ust. 2

art. 28 ust. 4

art. 10

art. 31

załącznik, lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

załącznik, lit. b)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

załącznik, lit. c)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (iii)
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Niniejsza dyrektywa

załącznik, lit. d)

art. 5 ust. 1 lit. e)

załącznik, lit. e)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

załącznik, lit. f)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt (v)

załącznik, lit. g)

art. 5 ust. 1 lit. b)

załącznik, lit. h)

art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 10 ust. 1

załącznik, lit. i)

art. 5 ust. 1 lit. d)

załącznik, lit. j)

art. 7 ust. 2 lit. a)

załącznik, lit. k)

art. 13 ust. 2
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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2303
z dnia 28 lipca 2015 r.
uzupełniające dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych określających definicje i koordynowanie dodatkowego
nadzoru nad koncentracją ryzyka i transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami
należącymi do tej samej grupy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi
konglomeratu finansowego i zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG,
93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności
jej art. 21a ust. 1a,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Regulacyjne standardy techniczne należy przyjąć w celu bardziej precyzyjnego sformułowania definicji zawartych
w art. 2 dyrektywy 2002/87/WE oraz w celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji przepisów dotyczących
dodatkowego nadzoru przyjętych na podstawie artykułów 7 i 8 oraz załącznika II do tej dyrektywy.

(2)

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące elementów, jakie powinny zostać uwzględnione w sprawoz
daniach dotyczących istotnych transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej
grupy oraz znaczącej koncentracji ryzyka.

(3)

Artykuły 7 i 8 dyrektywy 2002/87/WE nakładają na państwa członkowskie obowiązek żądania sprawozdań od
podmiotów objętych regulacją lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej. Takie
sprawozdania powinny być przedkładane w sposób skoordynowany, tak aby umożliwić koordynatorom i innym
właściwym organom identyfikację istotnych kwestii, a także bardziej skuteczną wymianę informacji. Aby osiągnąć
większą spójność w sprawozdaniach na temat znaczącej koncentracji ryzyka i transakcji dokonywanych między
przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy, podmioty objęte regulacją i finansowe spółki holdingowe o
działalności mieszanej powinny przedkładać koordynatorom co najmniej pewne znormalizowane minimalne
informacje.

(4)

Artykuły 7 i 8 dyrektywy 2002/87/WE również upoważniają koordynatorów do monitorowania znaczących
koncentracji ryzyka i istotnych transakcji wewnątrz grupy oraz do określenia rodzajów ryzyka i transakcji, które
powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniach przedkładanych przez podmioty konglomeratu finansowego
objęte regulacją. Koordynatorzy są także upoważnieni do określenia progów. W celu koordynacji tych przepisów
należy ustanowić metodologię, która ułatwi koordynatorom oraz innym właściwym organom wykonywanie ich
funkcji.

(5)

Obowiązujące środki w zakresie dodatkowego nadzoru nad koncentracją ryzyka i transakcji dokonywanych
między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy różnią się w całej Unii. Uznając istniejące unijne i
krajowe ramy prawne, należy ustanowić szereg minimalnych środków nadzorczych dotyczących dodatkowego
nadzoru nad koncentracją ryzyka oraz transakcjami dokonywanymi między przedsiębiorstwami należącymi do
tej samej grupy. Uwzględniając te minimalne środki, właściwe organy zapewnią równe warunki działania i
skoordynowane praktyki nadzorcze w całej Unii.

(1) Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1.
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(6)

Wymogi określone w odniesieniu do podmiotów objętych regulacją lub finansowych spółek holdingowych o
działalności mieszanej opierają się na istniejących wymogach sektorowych dotyczących koncentracji ryzyka i
transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy i nie powinny być
postrzegane jako powielanie tych wymogów.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony
Komisji przez Europejskie Organy Nadzoru (Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Europejski Organ Nadzoru
nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i
Papierami Wartościowymi).

(8)

Europejskie Urzędy Nadzoru przeprowadziły otwarte konsultacje społeczne na temat projektu regulacyjnych
standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych
związanych z nim kosztów i korzyści oraz zasięgnął opinii ich odnośnych Grup Interesariuszy zgodnie z –
odpowiednio – art. 37 rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (1), (UE)
nr 1094/2010 (2) i (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy dotyczące:
a) ustanowienia bardziej precyzyjnej definicji „transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej
samej grupy” i „koncentracji ryzyka” określonych w art. 2 pkt 18 i 19 dyrektywy 2002/87/WE poprzez ustanowienie
kryteriów określających, kiedy mają one istotny charakter;
b) koordynacji przepisów przyjętych na podstawie art. 7 i 8 oraz załącznika II do dyrektywy 2002/87/WE w
odniesieniu do:
(i)

informacji, które powinny zostać przekazane przez podmioty objęte regulacją lub finansowe spółki holdingowe
o działalności mieszanej koordynatorowi oraz innym właściwym organom do celów nadzoru nad koncentracją
ryzyka i transakcjami dokonywanymi między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy;

(ii) metodologii, która powinna być stosowana przez koordynatora i właściwe organy dla celów identyfikacji
rodzajów znaczącej koncentracji ryzyka i transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej
samej grupy;
(iii) środków nadzorczych, które powinny być stosowane przez właściwe organy, o których mowa w art. 7 ust. 3 i
art. 8 ust. 3 dyrektywy 2002/87/WE.
Artykuł 2
Istotne transakcje dokonywane między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy
1.
Istotne transakcje dokonywane między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy mogą obejmować
następujące transakcje w ramach konglomeratu finansowego:
a) inwestycje i salda pomiędzy przedsiębiorstwami, dotyczące m.in. nieruchomości, obligacji, akcji, pożyczek,
instrumentów hybrydowych i podporządkowanych, instrumentów dłużnych zabezpieczonych aktywami, porozumień
mających na celu centralizację zarządzania aktywami lub środkami pieniężnymi lub podział kosztów, systemów
emerytalnych, usług zarządzania i rozliczania zleceń lub innych usług, dywidend, odsetek i innych należności;
b) gwarancje, zobowiązania, akredytywy i inne transakcje pozabilansowe;
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji
2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji
nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).
3
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji
Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
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c) transakcje na instrumentach pochodnych;
d) zakup, sprzedaż lub najem aktywów i pasywów;
e) opłaty ponoszone w ramach grupy związane z umowami dystrybucji;
f) transakcje mające na celu przeniesienie ekspozycji na ryzyko między podmiotami należącymi do tego samego
konglomeratu finansowego, w tym transakcje zawierane ze spółkami specjalnego przeznaczenia lub podmiotami
pomocniczymi;
g) operacje ubezpieczenia, reasekuracji i retrocesji;
h) transakcje obejmujące kilka powiązanych transakcji, w ramach których następuje przeniesienie aktywów lub
pasywów na rzecz podmiotów spoza konglomeratu finansowego, ale ostatecznie ekspozycja na ryzyko zostaje
przywrócona w ramach konglomeratu finansowego.
2.
W odniesieniu do podmiotów objętych regulacją lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej
podczas określania rodzajów istotnych transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej
grupy, definiowania odpowiednich progów, okresów sprawozdawczych oraz weryfikacji istotnych transakcji
dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy koordynator oraz inne właściwe organy
powinny uwzględnić w szczególności:
a) specyficzną strukturę konglomeratu finansowego, stopień złożoności transakcji dokonywanych między przedsiębior
stwami należącymi do tej samej grupy, szczególne położenie geograficzne kontrahenta oraz to, czy kontrahent jest
podmiotem objętym regulacją;
b) ewentualny efekt domina w ramach konglomeratu finansowego;
c) ewentualne przypadki obejścia przepisów branżowych;
d) ewentualne konflikty interesów;
e) wypłacalność i płynność kontrahenta;
f) transakcje zawierane między jednostkami należącymi do różnych sektorów w ramach konglomeratu finansowego, o
ile nie zostały one wcześniej zgłoszone na poziomie sektorowym;
g) transakcje w ramach sektora finansowego, które nie zostały zgłoszone zgodnie z przepisami sektorowymi.
3.
Koordynator oraz inne właściwe organy ustalają formę i treść sprawozdania dotyczącego istotnych transakcji
dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy, w tym język, w jakim ma być sporządzane,
jego daty przekazania i kanały komunikacji.
4.
Koordynator oraz inne właściwe organy nakładają na podmioty objęte regulacją lub finansowe spółki holdingowe
o działalności mieszanej obowiązek przedłożenia sprawozdania zawierającego co najmniej następujące informacje:
a) datę i kwoty istotnych transakcji, nazwy i numery rejestrów lub inne numery identyfikacyjne odnośnych podmiotów
należących do grupy i kontrahentów, w tym identyfikator podmiotu prawnego (LEI), jeśli dotyczy;
b) krótki opis istotnych transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy z
podziałem na rodzaje transakcji określone w ust. 1;
c) całkowity wolumen wszystkich istotnych transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej
samej grupy danego konglomeratu finansowego w danym okresie sprawozdawczym;
d) informacje na temat zarządzania konfliktami interesów i ryzykiem efektu domina na poziomie konglomeratu
finansowego w związku z istotnymi transakcjami dokonywanymi między przedsiębiorstwami należącymi do tej
samej grupy, z uwzględnieniem strategii konglomeratu finansowego w celu połączenia działań w sektorze bankowym,
ubezpieczeniowym i sektorze usług inwestycyjnych, lub własna ocena ryzyka sektorowego, z uwzględnieniem kwestii
dotyczących zarządzania konfliktami interesów i ryzykiem efektu domina w odniesieniu do istotnych transakcji
dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy.
5.
Transakcje realizowane w ramach pojedynczej operacji gospodarczej sumuje się do celów obliczenia progów
zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2002/87/WE.
Artykuł 3
Znacząca koncentracja ryzyka
1.
W przypadku podmiotów objętych regulacją lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej
uznaje się, że znacząca koncentracja ryzyka wynika z ekspozycji na ryzyko wobec kontrahentów niebędących częścią
konglomeratu finansowego, jeżeli te ekspozycje na ryzyko:
a) są bezpośrednie lub pośrednie;
b) dotyczą pozycji bilansowych i pozabilansowych;
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c) dotyczą podmiotów objętych regulacją i nieobjętych regulacją, tych samych lub różnych sektorów finansowych w
ramach konglomeratu finansowego;
d) obejmują dowolną kombinację lub powiązanie ekspozycji określonych w lit. a), b) lub c).
2.
Uznaje się, że ryzyko kontrahenta i ryzyko kredytowe obejmuje, w szczególności, ryzyko dotyczące powiązanych
ze sobą w ramach grup kontrahentów, którzy nie należą do konglomeratu finansowego, w tym akumulację ekspozycji
wobec takich kontrahentów.
3.
W odniesieniu do podmiotów objętych regulacją lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej
podczas określania rodzajów znaczącej koncentracji ryzyka i definiowania odpowiednich progów, okresów sprawozda
wczych oraz weryfikacji znaczącej koncentracji ryzyka koordynator oraz inne właściwe organy powinny uwzględnić w
szczególności:
a) wypłacalność i płynność na poziomie konglomeratu finansowego i poszczególnych podmiotów należących do
konglomeratu finansowego;
b) wielkość, złożoność i specyficzną strukturę konglomeratu finansowego w odniesieniu do spółek specjalnego przezna
czenia, podmiotów pomocniczych oraz podmiotów w państwach trzecich;
c) szczególną strukturę zarządzania ryzykiem konglomeratu finansowego i cechy systemu zarządzania;
d) dywersyfikację ekspozycji konglomeratu finansowego i jego portfela inwestycyjnego;
e) dywersyfikację działalności finansowej konglomeratu finansowego w odniesieniu do obszarów geograficznych i linii
biznesowych;
f) istnienie związku, korelacji i interakcji między czynnikami ryzyka różnych podmiotów należących do konglomeratu
finansowego;
g) ewentualny efekt domina w ramach konglomeratu finansowego;
h) ewentualne przypadki obejścia przepisów branżowych;
i) ewentualne konflikty interesów;
j) poziom lub wielkość ryzyka;
k) ewentualną akumulację ekspozycji i interakcję między nimi wynikającą z tego, że podmioty należą do różnych
sektorów finansowych konglomeratu finansowego, o ile nie zostały one wcześniej zgłoszone na szczeblu
sektorowym;
l) ekspozycje wewnątrz sektora finansowego w konglomeracie finansowym, które nie zostały zgłoszone zgodnie z
przepisami sektorowymi.
4.
Koordynator oraz inne właściwe organy ustalają formę i treść sprawozdania dotyczącego znaczącej koncentracji
ryzyka, w tym język, w jakim ma być ono sporządzane, jego daty przekazania i kanały komunikacji.
5.
Koordynator oraz inne właściwe organy nakładają na podmioty objęte regulacją lub finansowe spółki holdingowe
o działalności mieszanej obowiązek przedłożenia sprawozdania zawierającego co najmniej następujące informacje:
a) opis znaczących koncentracji ryzyka zgodnie z rodzajami ryzyka określonymi w ust. 1;
b) podział znaczącej koncentracji ryzyka na kontrahentów i grupy powiązanych kontrahentów, obszarów geogra
ficznych, sektorów gospodarki, waluty, z określeniem nazw, numerów rejestru lub inne numerów identyfikacyjnych
odnośnych przedsiębiorstw należących do grupy konglomeratu finansowego i ich odpowiednich kontrahentów, w
tym LEI (w stosownych przypadkach);
c) całkowita kwota każdej znaczącej koncentracji ryzyka na koniec danego okresu sprawozdawczego wyceniona
zgodnie z obowiązującymi przepisami sektorowymi;
d) kwota znaczącej koncentracji ryzyka, z uwzględnieniem technik ograniczania ryzyka i współczynników wagi ryzyka
(jeśli dotyczy);
e) informacje na temat zarządzania konfliktami interesów i ryzykiem efektu domina na poziomie konglomeratu
finansowego w związku ze znaczącą koncentracją ryzyka, z uwzględnieniem strategii konglomeratu finansowego w
celu połączenia działań w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i sektorze usług inwestycyjnych, lub własna ocena
ryzyka sektorowego, z uwzględnieniem kwestii dotyczących zarządzania konfliktami interesów i ryzykiem efektu
domina w odniesieniu do znaczącej koncentracji ryzyka.
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Artykuł 4
Środki nadzorcze
Właściwe organy – bez uszczerbku dla innych uprawnień nadzorczych, jakie zostały im przyznane – w szczególności
podejmują następujące działania:
1) nakładają, w stosownych przypadkach, na podmioty objęte regulacją lub finansowe spółki holdingowe o działalności
mieszanej następujące obowiązki:
a) przeprowadzania transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy w ramach
konglomeratu finansowego na warunkach rynkowych lub zgłaszania transakcji dokonywanych między przedsię
biorstwami należącymi do tej samej grupy, które nie są prowadzone na zasadach rynkowych;
b) zatwierdzania transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy w ramach
konglomeratu finansowego zgodnie z określonymi procedurami wewnętrznymi z udziałem jego organu zarządza
jącego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (1) lub jego
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, o których mowa w art. 40 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/138/WE (2);
c) przedkładania sprawozdań częściej niż jest to wymagane na mocy art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 dyrektywy
2002/87/WE w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka oraz istotnych transakcji dokonywanych między przedsię
biorstwami należącymi do tej samej grupy;
d) sporządzania dodatkowych sprawozdań na temat znaczących koncentracji ryzyka i transakcji dokonywanych
między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy w ramach konglomeratu finansowego;
e) wzmocnienia procesów zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewnętrznej konglomeratu finansowego;
f) przedstawiania lub korygowania planów dotyczących przywrócenia zgodności z wymogami nadzorczymi oraz
ustalenia terminu ich realizacji.
2) określają właściwe progi w celu zidentyfikowania i weryfikacji znaczącej koncentracji ryzyka oraz istotnych transakcji
dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2304
z dnia 10 grudnia 2015 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces
versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków
utrzymywanych w celach hodowlanych (posiadacz pozwolenia Adisseo France S.A.S.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w
sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie
preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-beta-glukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanych przez
Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Wnioskowi towarzyszyły
dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-betaglukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanych przez Talaromyces versatilis IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov.
DSM 26702 jako dodatku paszowego dla wszystkich głównych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego
odchowywanego na kury nioski i utrzymywanego w celach hodowlanych celem sklasyfikowania go w kategorii
„dodatki zootechniczne”.

(4)

Stosowanie tego preparatu zostało dopuszczone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/661 (2)
na okres dziesięciu lat w odniesieniu do kurcząt rzeźnych i odchowywanych na kury nioski oraz podrzędnych
gatunków drobiu rzeźnego i odchowywanego na nioski.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 28 kwietnia 2015 r. (3), że w
proponowanych warunkach stosowania preparat endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-betaglukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanych przez Talaromyces versatilis IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov.
DSM 26702 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a jego stosowanie
znacznie poprawia przyrost masy ciała w stosunku do ilości podawanej paszy u indyków rzeźnych. Wniosek ten
może zostać rozszerzony na indyki odchowywane na nioski. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania
szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również
weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez
laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy dowodzi, że warunki udzielenia
zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy
zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/661 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis
sp. nov. DSM 26702 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i odchowywanych na kury nioski oraz podrzędnych gatunków drobiu
rzeźnego i odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia – Adisseo France S.A.S.) (Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 1).
(3) Dziennik EFSA 2014; 13(5):4106.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej
„substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z
warunkami określonymi w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

11.12.2015

ZAŁĄCZNIK

Nazwa posia
dacza zezwo
lenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksy
malny
wiek

Minimalna
zawartość

Maksymalna
zawartość

Jednostki aktywności/kg
mieszanki paszowej pełnopor
cjowej o wilgotności 12 %

Inne postanowienia

Data ważności
zezwolenia
PL

Numer
identyfi
kacyjny
dodatku

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność

4a22

Adisseo
France S.A.S.

— w postaci ciekłej: endo-1,4-beta-ksy
lanaza 5 500 VU/ml i endo-1,3(4)beta-glukanaza 3 800 VU/ml.
Charakterystyka substancji czynnej

Indyki
rzeźne
Indyki
utrzymy
wane w
celach ho
dowlanych

—

Endo-1,4beta-ksylanaza
1 100 VU
Endo-1,3(4)beta-gluka
naza 760 VU

—

1. W informacjach na te
mat stosowania do
datku
i
premiksu
wskazać warunki prze
chowywania oraz sta
bilność granulowania.
2. Środki
bezpieczeń
stwa: podczas kon
taktu z produktem na
leży chronić drogi od
dechowe oraz używać
okularów i rękawic
ochronnych.

31 grudnia
2025 r.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Endo-1,4Skład dodatku
beta-ksylanaza
Preparat
endo-1,4-beta-ksylanazy
EC 3.2.1.8
(EC 3.2.1.8) i endo-1,3(4)-beta-gluka
nazy (EC 3.2.1.6) wytwarzanych przez
oraz
Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC
endo-1,3(4)378536 i Talaromyces versatilis sp.nov.
beta-gluka
DSM 26702 o aktywności co najmniej:
naza
EC 3.2.1.6
— w postaci stałej: endo-1,4-beta-ksyla
naza 22 000 VU (1)/g i endo-1,3(4)beta-glukanaza 15 200 VU /g,

Endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) i
endo-1,3(4)-beta-glukanaza (EC 3.2.1.6)
wytwarzane przez Talaromyces versatilis
sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces
versatilis sp. nov. DSM 26702.
Metoda analityczna (2)
Do oznaczania ilościowego aktywności
endo-1,4-beta-ksylanazy:

L 326/41

— metoda wiskozymetryczna oparta na
spadku lepkości spowodowanym
przez działanie endo-1,4-beta-ksyla
nazy na substrat zawierający ksylan
(arabinoksylan pszenicy).

Nazwa posia
dacza zezwo
lenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksy
malny
wiek

Minimalna
zawartość

Maksymalna
zawartość

Jednostki aktywności/kg
mieszanki paszowej pełnopor
cjowej o wilgotności 12 %

Inne postanowienia

Data ważności
zezwolenia

PL

Do oznaczania ilościowego aktywności
endo-1,3(4)-beta-glukanazy:

L 326/42

Numer
identyfi
kacyjny
dodatku

— metoda wiskozymetryczna oparta na
spadku lepkości spowodowanym
przez działanie endo-1,3(4)-beta-glu
kanazy na substrat zawierający glu
kan (beta-glukan jęczmienia) przy
pH = 5,5 oraz temperaturze 30 °C.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) 1 VU (jednostka wiskozymetryczna) to ilość enzymu, która hydrolizuje substrat (odpowiednio betaglukan jęczmienia i arabinoksylan pszenicy), zmniejszając lepkość roztworu, tak aby doszło do zmiany płyn
ności względnej o 1 (jednostka bezwymiarowa)/min przy temperaturze 30 °C i pH 5,5.
(2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2305
z dnia 10 grudnia 2015 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej
przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych,
podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i prosiąt odsadzonych od maciory oraz zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w
sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego
rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na podstawie dyrektywy Rady
70/524/EWG (2).

(2)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG preparat endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma
citrinoviride Bisset (IM SD142) (dawniej Trichoderma longibrachiatum), zwany dalej „preparatem wyszczególnionym
w załączniku”, dopuszczono bezterminowo jako dodatek paszowy dla kurcząt rzeźnych rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 2148/2004 (3), a dla prosiąt odsadzonych od maciory – rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1520/2007 (4). Preparat ten został następnie wpisany do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt
zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z art. 7 tego rozporządzenia złożono
wniosek o ponowną ocenę preparatu endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma citrino
viride Bisset (IM SD142) (dawniej Trichoderma longibrachiatum) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych,
podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i prosiąt odsadzonych od maciory. Wnioskodawca wystąpił o sklasyfi
kowanie tego dodatku w kategorii „dodatki zootechniczne”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe
oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

W swoich opiniach z dnia 17 kwietnia 2013 r. (5) i z dnia 10 marca 2015 r. (6) Europejski Urząd ds. Bezpie
czeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparat endo-1,4-betaglukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (dawniej Trichoderma longibra
chiatum) nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko. Urząd stwierdził również,
że stosowanie preparatu może być skuteczne u kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych od maciory. Uznał
ponadto, że wnioski dotyczące skuteczności można ekstrapolować na podrzędne gatunki drobiu rzeźnego. Jego
zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po
wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy
dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE)
nr 1831/2003.

(5)

Ocena preparatu endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM
SD142) (dawniej Trichoderma longibrachiatum) dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu,
jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 1520/2007.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych
dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 24).
(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na stosowanie niektórych
dodatków paszowych (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 17).
(5) Dziennik EFSA (2013); 11(7):3207.
(6) Dziennik EFSA (2015); 13(3):4054.
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(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach
zezwolenia, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się
do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zezwolenie
Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej
„substancje polepszające strawność”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z
warunkami określonymi w załączniku.
Artykuł 2
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2148/2004
W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2148/2004 skreśla się pozycję dotyczącą E 1616, endo-1,4-beta-glukanazy.
Artykuł 3
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1520/2007
W rozporządzeniu (WE) nr 1520/2007 wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się art. 5;
2) skreśla się załącznik V.
Artykuł 4
Środki przejściowe
Preparat wyszczególniony w załączniku oraz pasza zawierająca ten preparat, wyprodukowane i opatrzone etykietami
przed dniem 30 czerwca 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 grudnia 2015 r., mogą być
nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do wyczerpania zapasów.
Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Minimalna
zawartość
Nazwa posia
dacza zezwo
lenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Gatunek lub
kategoria zwie
rzęcia

Maksy
malny
wiek

Maksymalna
zawartość

Jednostki aktywności/kg
mieszanki paszowej pełno
porcjowej o wilgotności
12 %

Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

Numer
identyfika
cyjny
dodatku

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność
4a1616

Huvepharma
NV

Endo-1,4beta-gluka
naza

Preparat
endo-1,4-beta-glukanazy
(EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Tricho
derma citrinoviride Bisset (IM SD142) o
minimalnej aktywności 2 000 CU (1)/g
(postać stała i płynna).
Charakterystyka substancji czynnej
Endo-1,4-beta-glukanaza (EC 3.2.1.4)
wytwarzana przez Trichoderma citrinovi
ride Bisset (IM SD142).
Metoda analityczna (2)
Na potrzeby oznaczania endo-1,4beta-glukanazy w dodatku paszowym,
premiksach i paszach:

Kurczęta
rzeźne i pod
rzędne ga
tunki drobiu
rzeźnego
Prosięta odsa
dzone od ma
ciory

—

500 CU

350 CU

—

1. W informacjach na te
mat stosowania dodatku
i premiksu wskazać wa
runki przechowywania
oraz stabilność granulo
wania.
2. Środki bezpieczeństwa:
podczas kontaktu z pro
duktem należy chronić
drogi oddechowe oraz
używać okularów i ręka
wic ochronnych.
3. Do stosowania u prosiąt
odsadzonych od ma
ciory do około 35 kg.

31 grudnia
2025 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EC 3.2.1.4

Skład dodatku

— metoda kolorymetryczna oparta na
oznaczaniu ilościowym rozpusz
czalnych w wodzie zabarwionych
cząstek (azuryna) wytworzonych
przez działanie endo-1,4-beta-glu
kanazy na usieciowaną azuryną ce
lulozę.
(1) 1 CU to ilość enzymu, która uwalnia 0,128 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z betaglukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,5 oraz temperaturze 30 °C.
(2) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2306
z dnia 10 grudnia 2015 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny jako dodatku
paszowego dla kotów i psów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w
sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego
rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na podstawie dyrektywy Rady
70/524/EWG (2).

(2)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG udzielono bezterminowego zezwolenia na stosowanie jednowodnego chloro
wodorku L-cysteiny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkt ten został następnie
wpisany do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wniosek o
ponowną ocenę jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny jako dodatku paszowego dla kotów i psów.
Wnioskodawca wystąpił o zaklasyfikowanie tego dodatku w kategorii „dodatki sensoryczne”. Do wniosku
dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 10 października 2013 r. (3) stwierdził,
że zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania w paszy jednowodny chlorowodorek L-cysteiny nie ma
niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne. Ponadto Urząd stwierdził, że
L-cystyna i chlorowodorek L-cysteiny są środkami aromatyzującymi dopuszczonymi do stosowania w żywności,
których skuteczność wykazano, chociaż nie jest jasne, czy jednowodny chlorowodorek L-cysteiny jest stosowany
jako środek aromatyzujący w karmie dla zwierząt domowych w taki sam sposób, jak w żywności. Biorąc pod
uwagę dowody przedstawione przez wnioskodawcę, Urząd stwierdził także, że skuteczność jednowodnego
chlorowodorku L-cysteiny w odniesieniu do końcowego stężenia w paszy nie może zostać poddana ocenie. Urząd
uznał jednak, że dodatek ten jest dopuszczony do stosowania w żywności i – biorąc pod uwagę, że w paszy
spełnia on taką samą funkcję co w żywności – dalsze wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Rozpatrując
dalsze dowody dostarczone przez wnioskodawcę Komisja stwierdziła, że chociaż jednowodny chlorowodorek
L-cysteiny ma inną strukturę chemiczną niż L-cystyna i chlorowodorek L-cysteiny, fakt, że dodatek ten jest
jednowodzianem, nie zmienia jego skuteczności. Komisja uznała również, że poziomy stosowania tego dodatku
są wyższe od normalnych i maksymalnych poziomów stosowania w żywności dla różnych rodzajów produktów,
a zatem istnieją wystarczające dowody skuteczności tej substancji.

(5)

Urząd stwierdził, że jeśli zastosowane zostaną odpowiednie środki ochronne, nie ma powodu do obaw w kwestii
bezpieczeństwa użytkowników. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów
dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie
dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne
ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w
art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie
jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach
zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny, należy przewidzieć okres przejściowy, aby
umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z
zezwolenia.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Dyrektywa Komisji 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).
(3) Dziennik EFSA 2013; 11(10):3437.
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Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zezwolenie
Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej
„substancje aromatyzujące”, zostaje dopuszczona jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z
warunkami określonymi w tym załączniku.
Artykuł 2
Środki przejściowe
1.
Substancja wyszczególniona w załączniku oraz premiksy zawierające tę substancję, wyprodukowane i opatrzone
etykietami przed dniem 30 czerwca 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 grudnia 2015 r.,
mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
2.
Mieszanki i materiały paszowe zawierające substancję wyszczególnioną w załączniku, wyprodukowane i opatrzone
etykietami przed dniem 31 grudnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 grudnia 2015 r.,
mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Numer
identyfika
cyjny
dodatku

Nazwa
posiadacza
zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda
analityczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksy
malny
wiek

Minimalna
zawartość

Maksymalna
zawartość
Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia
PL

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej pełnopor
cjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące.
2b920

—

Jednowodny
chlorowodo
rek L-cysteiny

Skład dodatku

Koty i psy

Jednowodny chlorowodorek L-cys
teiny
Charakterystyka substancji czynnej:

C3H7NO2S · HClH2O
Nr CAS: 7048-04-6
Jednowodny chlorowodorek L-cys
teiny w postaci stałej, wytworzony
poprzez hydrolizę keratyny z piór
drobiu.
Czystość: min. 98,5 % próby.
Metoda analizy ( )
1

Do oznaczania ilościowego jedno
wodnego chlorowodorku L-cysteiny
w dodatku paszowym: miareczko
wanie, Farmakopea Europejska (Ph.
Eur. 6.0, metoda 01/2008:0895).

—

—

1. W informacjach na temat
stosowania dodatku i pre
miksów należy wskazać:

31 grudnia
2025 r.

— warunki przechowywa
nia;
— suplementacja
jedno
wodnym chlorowodor
kiem L-cysteiny zależy
od zapotrzebowania ko
tów i psów na aminok
wasy zawierające siarkę
i poziomu innych ami
nokwasów
zawierają
cych siarkę w dawce po
karmowej.
2. Środki
bezpieczeństwa:
podczas kontaktu z pro
duktem chronić drogi odde
chowe oraz używać okula
rów i rękawic ochronnych.

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).
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Do oznaczania ilościowego cysteiny/
cystyny (w tym: jednowodnego chlo
rowodorku L-cysteiny) w premiksach
i materiałach paszowych: metoda
chromatografii jonowymiennej z de
rywatyzacją pokolumnową i detekcją
fotometryczną: rozporządzenie Ko
misji (WE) nr 152/2009 (2) (załącz
nik III, F).
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Jednowodny chlorowodorek L-cys
teiny

—
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2307
z dnia 10 grudnia 2015 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu
nikotynoamidomenadionu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w
sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu
zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń. W art. 10 tego
rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na podstawie dyrektywy Rady
70/524/EWG (2).

(2)

Witamina K została dopuszczona bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek do
pasz dla wszystkich gatunków zwierząt. Produkt ten został następnie wpisany do rejestru dodatków paszowych
jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wnioski o
ponowną ocenę stosowania witaminy K3 w formie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu
nikotynoamidomenadionu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt. Wnioskodawca wystąpił
o sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki dietetyczne”. Do wniosku dołączone zostały dane
szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 16 stycznia 2014 r. (3) stwierdził, że
zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania w paszy wodorosiarczyn sodowy menadionu i wodoro
siarczyn nikotynoamidomenadionu nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na
środowisko naturalne.

(5)

Ponadto Urząd uznał, że wodorosiarczyn sodowy menadionu i wodorosiarczyn nikotynoamidomenadionu są
efektywnym źródłem witaminy K i że nie ma obaw o bezpieczeństwo użytkowników, pod warunkiem że
zastosowane zostaną odpowiednie środki ochronne. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegó
łowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji
sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium
referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu nikotynoamidomenadionu dowodzi, że
warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W
związku z tym należy zezwolić na stosowanie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu nikoty
noamidomenadionu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7)

Chociaż wnioskodawca wycofał wniosek dotyczący stosowania wodorosiarczynu sodowego menadionu w wodzie
do pojenia, dodatek ten może być wykorzystywany w mieszankach paszowych podawanych następnie z wodą.

(8)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach
zezwolenia na stosowanie wodorosiarczynu sodowego menadionu i wodorosiarczynu nikotynoamidomenadionu,
należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia
nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt,
Żywności i Pasz,

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
(2) Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).
(3) Dziennik EFSA 2014;12(1):3532.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zezwolenie
Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej
„witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu”, zostają dopuszczone jako
dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.
Artykuł 2
Środki przejściowe
1.
Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje, wyprodukowane i opatrzone
etykietami przed 30 czerwca 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 31 grudnia 2015 r., mogą być nadal
wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
2.
Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i
opatrzone etykietami przed dniem 31 grudnia 2016 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 grudnia
2015 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla
zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności.
3.
Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku, wyprodukowane i
opatrzone etykietami przed dniem 31 grudnia 2017 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 31 grudnia
2015 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla
zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
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ZAŁĄCZNIK

Nazwa
posia
dacza
zezwo
lenia

Minimalna
zawartość
Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksy
malny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej pełno
porcjowej o wilgotności
12 %

Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia
PL

Numer
identyfi
kacyjny
dodatku

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu
3a710

—

Skład dodatku
Wodorosiarczyn sodowy menadionu
Chrom ≤ 45 mg/kg
Charakterystyka substancji czynnej
Wodorosiarczyn sodowy menadionu
C11H9NaO5S · 3H2O
Nr CAS: 6147-37-1
Wytwarzany w procesie syntezy che
micznej
Czystość: min. 96 % kompleksu wodo
rosiarczynu sodowego menadionu odpo
wiadający min. 50 % menadionu.
Metoda analizy (1)
— Do oznaczenia wodorosiarczynu so
dowego menadionu w dodatku pa
szowym: metoda spektrofotome
tryczna z z detekcją promieniowania
widzialnego przy 635 nm (VDLUFA
– tom III 13.7.1).

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz w
postaci premiksu.
2. W informacjach na temat stoso
wania dodatku i premiksów na
leży podać warunki przechowywa
nia i stabilności.
3. Jeżeli ilość dodatku jest oznaczona
na etykiecie, stosuje się następu
jącą równoważność: 1 mg wita
miny K3 = 1 mg menadionu = 2 mg
wodorosiarczynu sodowego mena
dionu.
4. Należy podjąć odpowiednie środki
zapobiegające emisji chromu do
powietrza oraz pobraniu chromu
poprzez wdychanie lub przez
skórę. Jeśli podjęcie takich środ
ków jest niemożliwe ze względów
technicznych lub niewystarczające,
należy stosować środki ochronne
zgodne z krajowymi przepisami
wdrażającymi prawodawstwo Unii
w
dziedzinie
bezpieczeństwa
i higieny pracy, w tym dyrekty
wy
Rady
89/391/EWG (2),
3
89/656/EWG ( ), 92/85/EWG (4) i
98/24/WE (5) oraz dyrektywę
2004/37/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady (6).

31 grudnia
2025 r.

L 326/51

— Do oznaczenia wodorosiarczynu so
dowego menadionu w premiksach i
materiałach paszowych: wysokos
prawna chromatografia cieczowa w
normalnym układzie faz z detekcją
UV – rozporządzenie 29/04/2010,
włoski Dziennik Urzędowy nr 120 z
25.5.2010 r.

Wszystkie
gatunki
zwierząt

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„Wodorosiar
czyn sodowy
menadionu”
lub „wita
mina K3”

Nazwa
posia
dacza
zezwo
lenia

Minimalna
zawartość
Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksy
malny
wiek

Maksymalna
zawartość

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej pełno
porcjowej o wilgotności
12 %

Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia

PL

5. Podczas kontaktu z produktem
należy używać odpowiednich rę
kawic ochronnych, chronić drogi
oddechowe oraz używać okularów
ochronnych zgodnie z dyrektywą
Rady 89/686/EWG (7).

—

„Wodorosiar
czyn nikoty
noamidome
nadionu” lub
„witamina K3”

Skład dodatku
Wodorosiarczyn
dionu

nikotynoamidomena

Chrom ≤ 142 mg/kg
Charakterystyka substancji czynnej
Wodorosiarczyn
dionu

nikotynoamidomena

C11H9O5S · C6H7N2O
Nr CAS: 73581-79-0
Wytwarzany w procesie syntezy che
micznej
Czystość: min. 96 % kompleksu wodo
rosiarczynu nikotynoamidomenadionu,
który odpowiada min. 43,9 % mena
dionu i min. 31,2 % nikotynamidu
Metoda analizy (1)

—

—

—

1. Dodatek jest włączany do pasz w
postaci premiksu.
2. W informacjach na temat stoso
wania dodatku i premiksów na
leży podać warunki przechowywa
nia i stabilności.
3. Jeżeli ilość dodatku jest oznaczona
na etykiecie, stosuje się następu
jącą równoważność: 1 mg wita
miny K3 = 1 mg mena
dionu = 2,27 mg wodorosiar
czynu nikotynoamidomenadionu.
4. Należy podjąć odpowiednie środki
zapobiegające emisji chromu do
powietrza oraz pobraniu chromu
poprzez wdychanie lub przez
skórę. Jeśli podjęcie takich środ
ków jest niemożliwe ze względów
technicznych lub niewystarczające,
należy stosować środki ochronne
zgodne z krajowymi przepisami
wdrażającymi prawodawstwo UE
w
dziedzinie
bezpieczeństwa
i higieny pracy, w tym dyrekty
wy 89/391/EWG, 89/656/EWG,
92/85/EWG, 98/24/WE
oraz
2004/37/WE.

31 grudnia
2025 r.
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— Do oznaczenia wodorosiarczynu ni
kotynoamidomenadionu w dodatku
paszowym: metoda spektrofotome
tryczna z wykorzystaniem detektora
widzialnego przy 635 nm (VDLUFA
– tom III 13.7.1).

Wszystkie
gatunki
zwierząt
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Numer
identyfi
kacyjny
dodatku

Nazwa
posia
dacza
zezwo
lenia

Minimalna
zawartość
Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda anali
tyczna

Maksy
malny
wiek

mg substancji czynnej/kg
mieszanki paszowej pełno
porcjowej o wilgotności
12 %

Inne przepisy

Data ważności
zezwolenia

5. Podczas kontaktu z produktem
należy używać odpowiednich rę
kawic ochronnych, chronić drogi
oddechowe oraz używać okularów
ochronnych zgodnie z dyrektywą
89/686/EWG.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. dodatków paszowych: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/
evaluation-reports
(2) Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
(3) Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego
(Dz.U. L 393 z 30.12.1989, s. 18).
(4) Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które
niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1).
(5) Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 131 z
5.5.1998, s. 11).
(6) Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub
mutagenów podczas pracy (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).
(7) Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18).

PL

— Do oznaczenia wodorosiarczynu ni
kotynoamidomenadionu w premik
sach i materiałach paszowych: wyso
kosprawna chromatografia cieczowa
w normalnym układzie faz – rozpo
rządzenie
29/04/2010,
włoski
Dziennik Urzędowy nr 120 z
25.5.2010 r.

Gatunek lub
kategoria
zwierzęcia

Maksymalna
zawartość

11.12.2015

Numer
identyfi
kacyjny
dodatku
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2308
z dnia 10 grudnia 2015 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców
i warzyw
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),
uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw
oraz przetworzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje – zgodnie z wynikami wielostronnych negocjacji
handlowych Rundy Urugwajskiej – kryteria, na których podstawie Komisja ustala standardowe wartości dla
przywozu z państw trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XVI do
wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Standardowa wartość w przywozie jest obliczana każdego dnia roboczego, zgodnie z art. 136 ust. 1 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, przy uwzględnieniu podlegających zmianom danych dziennych.
Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE)
nr 543/2011, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Kod CN

Kod państw trzecich ( )

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

89,2

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

MA

73,5

ZZ

73,5

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

TR

94,3

ZZ

94,3

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicz
nego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).
Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DECYZJE
DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2309
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W europejskiej strategii bezpieczeństwa, którą szefowie państw i rządów przyjęli w dniu 12 grudnia 2003 r.,
przedstawiono pięć kluczowych wyzwań, które stoją przed Unią: terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego
rażenia, konflikty regionalne, upadek państw i przestępczość zorganizowana. Skutki niekontrolowanego
przepływu broni konwencjonalnej mają zasadnicze znaczenie w przypadku czterech z tych pięciu wyzwań.
W strategii tej podkreślono znaczenie, jakie dla ograniczenia rozprzestrzenia broni mają kontrole jej wywozu.

(2)

W dniu 5 czerwca 1998 r. Unia przyjęła politycznie wiążący Kodeks postępowania w sprawie wywozu
uzbrojenia, w którym określono wspólne kryteria regulowania legalnego handlu bronią konwencjonalną.

(3)

Zgodnie ze strategią UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do
tych rodzajów broni oraz handlu nimi, przyjętą przez Radę Europejską obradującą w dniach 15 i 16 grudnia
2005 r., Unia powinna wspierać – na szczeblu regionalnym i międzynarodowym – zaostrzenie kontroli wywozu
i propagowanie kryteriów ustanowionych w Kodeksie postępowania w sprawie wywozu uzbrojenia, m.in.
pomagając krajom niebędącym członkami UE w opracowywaniu odpowiednich projektów przepisów
wewnętrznych i propagując środki poprawiające przejrzystość.

(4)

W dniu 8 grudnia 2008 r. Kodeks postępowania w sprawie wywozu uzbrojenia zastąpiono wspólnym
stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB (1), które jest prawnie wiążące i ustanawia osiem kryteriów, zgodnie
z którymi należy oceniać wnioski o udzielenie zezwolenia na wywóz broni konwencjonalnej. Wspólne
stanowisko przewiduje również wprowadzenie mechanizmu powiadamiania i konsultacji w sprawie odmowy
wydania zezwolenia na wywóz broni, a także wprowadzenie środków w zakresie przejrzystości, takich jak
publikacja rocznego sprawozdania UE w sprawie wywozu broni. Do wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
przyłączyło się kilka krajów niebędących członkami UE.

(5)

Art. 11 wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB stanowi, że państwa członkowskie mają dokładać wszelkich
starań w celu zachęcenia innych państw dokonujących wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego do
stosowania kryteriów zawartych w tym wspólnym stanowisku.

(6)

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Traktat o handlu bronią, który wszedł w życie
w dniu 24 grudnia 2014 r. Celem tego Traktatu jest zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w dziedzinie
handlu bronią. Podobnie jak wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB Traktat ten ustanawia kilka kryteriów oceny
ryzyka, według których należy dokonywać oceny wywozu broni. Unia popiera w sposób konkretny – za pośred
nictwem specjalnego programu przyjętego na mocy decyzji Rady 2013/768/WPZiB (2) – skuteczne wdrażanie
i upowszechnianie tego Traktatu. W ramach tego programu kilku krajom niebędącym członkami UE, które o to
wystąpiły, udzielana jest pomoc w zakresie wzmocnienia ich systemów kontroli transferu broni zgodnie
z wymogami tego Traktatu.

(7)

Ważne jest zatem, aby działania informacyjne i pomocowe przewidziane w niniejszej decyzji oraz takie działania
określone w decyzji 2013/768/WPZiB wzajemnie się uzupełniały. Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosło
wiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia, Kosowo *, Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja,

(1) Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii
wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).
(2) Decyzja Rady 2013/768/WPZiB z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie działań UE wspierających wdrożenie traktatu o handlu bronią w
ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 56).
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999)
oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
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Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii, Ukraina, Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana,
Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Sierra Leone, Togo,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauretania, Kamerun, Czad i Chiny zostały wskazane jako beneficjenci niniejszej
decyzji. W odpowiednich przypadkach należy zachęcać beneficjentów wskazanych na podstawie niniejszej
decyzji, którzy nie podjęli żadnych kroków w celu podpisania i przystąpienia do Traktatu o handlu bronią, aby
tego dokonali, wykorzystując w tym celu działania prowadzone na podstawie niniejszej decyzji. Podobnie, w
odpowiednich przypadkach, należy zachęcać beneficjentów, którzy podpisali Traktat o handlu bronią, ale go
jeszcze nie ratyfikowali, do jego ratyfikacji. W przypadku pomyślnego wdrożenia niniejszej decyzji, będzie można
ją również wykorzystać do zwiększenia pomocy związanej z Traktatem o handlu bronią na podstawie decyzji
2013/768/WPZiB.
(8)

Od roku 2008 Unia rozwija działania w zakresie propagowania skutecznych i przejrzystych kontroli wywozu
broni, zgodnie ze wspólnym działaniem 2008/230/WPZiB (1) oraz decyzjami Rady 2009/1012/WPZiB (2)
i 2012/711/WPZiB (3). Działania te w dużym stopniu pomogły w dalszym zacieśnianiu współpracy regionalnej
oraz zwiększaniu przejrzystości i odpowiedzialności zgodnie z zasadami i kryteriami oceny ryzyka zawartymi we
wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB. Działania te tradycyjnie dotyczyły państw trzecich leżących we
wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii.

(9)

W ostatnich latach Unia udzielała również – w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem instrumentów
finansowych Unii innych niż budżet Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) – pomocy, której
celem była poprawa kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania w krajach niebędących członkami
UE. W zwiększeniu tych wysiłków pomogła inicjatywa w zakresie centrów doskonałości. Należy zapewnić
koordynację z tymi działaniami dotyczącymi kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania.

(10)

Techniczne aspekty wykonania decyzji 2009/1012/WPZiB i 2012/711/WPZiB Rada powierzyła niemieckiemu
Federalnemu Biuru Spraw Gospodarczych i Kontroli Wywozu (zwanemu dalej „BAFA”). Zakończyło ono
z sukcesem organizowanie wszystkich działań przewidzianych w tych decyzjach. Na mocy decyzji
2013/768/WPZiB BAFA jest również agencją wykonawczą, która zajmuje się projektami wspierającymi skuteczne
wdrożenie Traktatu o handlu bronią. W związku z tym wybór BAFA na agencję wykonawczą zajmującą się
działaniami Unii na mocy niniejszej decyzji Rady uzasadniony jest jej sprawdzonym doświadczeniem, kwalifi
kacjami i konieczną wiedzą fachową dotyczącą całego przekroju odpowiednich unijnych działań w zakresie
kontroli wywozu broni. Wybór ten ułatwi znalezienie synergii między programem informacyjnym dotyczącym
Traktatu o handlu bronią a działaniami na mocy niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.
Aby propagować pokój i bezpieczeństwo oraz zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa, Unia dąży do
osiągnięcia następujących celów:
a) propagowanie skutecznych kontroli wywozu broni przez kraje niebędące członkami UE zgodnie z zasadami ustano
wionymi we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB i w Traktacie o handlu bronią oraz dążenie, w stosownych
przypadkach, do komplementarności i synergii z unijnymi projektami pomocowymi w dziedzinie kontroli wywozu
produktów podwójnego zastosowania;
b) wspieranie wysiłków podejmowanych przez kraje niebędące członkami UE, w wymiarze wewnętrznym
i regionalnym, które służą temu, by handel bronią konwencjonalną stał się bardziej odpowiedzialny i przejrzysty.
2.
Unia dąży do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, przy pomocy następujących działań prowadzonych
w ramach projektu:
a) dalsze propagowanie wśród krajów niebędących członkami UE kryteriów i zasad ustanowionych we wspólnym
stanowisku 2008/944/WPZiB i w Traktacie o handlu bronią, opierając się na wynikach osiągniętych podczas
wykonywania decyzji 2012/711/WPZiB, decyzji 2009/1012/WPZiB i wspólnego działania 2008/230/WPZiB;
b) pomoc krajom niebędącym członkami UE w, odpowiednio, opracowywaniu, uaktualnianiu i wdrażaniu
odpowiednich środków ustawodawczych i administracyjnych, których celem jest utworzenie skutecznego systemu
kontroli wywozu broni konwencjonalnej;
(1) Wspólne działanie Rady 2008/230/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie
wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia
(Dz.U. L 75 z 18.3.2008, s. 81).
(2) Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród
państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (Dz.U. L 348 z
29.12.2009, s. 16).
3
( ) Decyzja Rady 2012/711/WPZiB z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wsparcia dla działań Unii mających na celu propagowanie wśród
państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (Dz.U. L 321 z
20.11.2012, s. 62).
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c) pomoc beneficjentom w szkoleniu urzędników wydających zezwolenia i urzędników organów ścigania, tak by
kontrole wywozu broni były odpowiednio przeprowadzane i egzekwowane;
d) propagowanie przejrzystości i odpowiedzialności w międzynarodowym handlu bronią, w tym poprzez wspieranie
krajowych i regionalnych środków propagujących przejrzystość oraz odpowiednią kontrolę wywozu broni konwen
cjonalnej;
e) zachęcanie tych beneficjentów, którzy nie podjęli żadnych kroków w celu podpisania i przyłączenia się do Traktatu
o handlu bronią, by do niego przystąpili, oraz zachęcanie sygnatariuszy Traktatu o handlu bronią do jego ratyfi
kowania;
f) propagowanie dalszej analizy ryzyka przenikania broni i ograniczania tego ryzyka, zarówno z perspektywy
przywozu, jak i wywozu broni.
Szczegółowy opis prowadzonych w ramach projektu działań, o których mowa w niniejszym ustępie, określa załącznik.
Artykuł 2
1.
Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”).
2.
Realizacją techniczną prowadzonych w ramach projektu działań, o których mowa w art. 1 ust. 2, zajmuje się
BAFA.
3.
BAFA wykonuje swoje zadanie pod kierownictwem Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel
dokonuje niezbędnych ustaleń z BAFA.
Artykuł 3
1.
Finansowa kwota odniesienia na realizację prowadzonych w ramach projektu działań, o których mowa w art. 1
ust. 2, wynosi 999 000 EUR.
2.
Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi
zastosowanie do budżetu Unii.
3.
Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie finansową kwotą odniesienia, o której mowa w ust. 1. W tym celu
Komisja zawiera umowę o finansowanie z BAFA. Umowa zawiera postanowienie, zgodnie z którym BAFA zapewnia
wyeksponowanie wkładu Unii stosownie do jego wielkości.
4.
Komisja dąży do zawarcia umowy o finansowanie, o której mowa w ust. 3, jak najszybciej po wejściu w życie
niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy o
finansowanie.
Artykuł 4
Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań
przygotowywanych przez BAFA. Na podstawie tych sprawozdań Rada dokonuje ewaluacji. Komisja składa sprawozdania
na temat aspektów finansowych realizacji prowadzonych w ramach projektu działań, o których mowa w art. 1 ust. 2.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Niniejsza decyzja traci moc po upływie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy o finansowanie, o której mowa w art. 3
ust. 3, lub sześciu miesięcy od daty jej przyjęcia, jeżeli w tym czasie nie zawarto umowy o finansowanie.

Sporządzono w Brukseli 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Rady
F. BAUSCH

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2

1.

CELE

Niniejsza decyzja ma propagować skuteczniejsze kontrole transferu broni oraz wspierać wysiłki podejmowane, w
wymiarze wewnętrznym i regionalnym, z myślą o tym, by międzynarodowy handel bronią konwencjonalną stał
się bardziej odpowiedzialny i przejrzysty. W stosownych przypadkach cele decyzji powinny obejmować
propagowanie zasad i kryteriów ustanowionych we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB i w Traktacie
o handlu bronią. Dążąc do realizacji tych celów, w stosownych przypadkach, należy starać się zapewnić komple
mentarność i synergię z unijnymi projektami pomocowymi w dziedzinie kontroli wywozu produktów
podwójnego zastosowania.
Aby osiągnąć powyższe cele, Unia powinna dalej propagować normy ustanowione we wspólnym stanowisku
2008/944/WPZiB, opierając się na wynikach osiągniętych podczas wykonywania decyzji 2012/711/WPZiB,
2009/1012/WPZiB i wspólnego działania 2008/230/WPZiB. W tym celu beneficjenci powinni otrzymać pomoc
w, odpowiednio, opracowywaniu, uaktualnianiu i wdrażaniu odpowiednich środków ustawodawczych i administra
cyjnych, które wspierają utworzenie skutecznego systemu kontroli transferu broni konwencjonalnej. Należy
również udzielić wsparcia w zakresie oceny ryzyka przenikania broni i ograniczania takiego ryzyka.
Wskazana jest także pomoc w szkoleniu urzędników wydających zezwolenia i urzędników organów ścigania,
którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie i egzekwowanie kontroli transferu broni; należy również pomóc
we wdrażaniu krajowych i regionalnych środków, które propagują przejrzystość i odpowiednią kontrolę wywozu
broni konwencjonalnej. Ponadto trzeba propagować utrzymywanie kontaktów z sektorem prywatnym
i przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa krajowego, w tym przepisów administracyjnych, które regulują
transfer broni.
2.

WYBÓR AGENCJI WYKONAWCZEJ

Wykonanie niniejszej decyzji zostaje powierzone BAFA. W stosownych przypadkach BAFA będzie współpracować
z agencjami kontroli wywozu działającymi w państwach członkowskich, właściwymi organizacjami regionalnymi
i międzynarodowymi, ośrodkami analitycznymi, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.
BAFA ma czołowe doświadczenie w zapewnianiu pomocy związanej z kontrolą wywozu i w prowadzeniu
działań informacyjnych. Zgromadziła takie doświadczenie we wszystkich właściwych obszarach strategicznej
kontroli wywozu, zajmując się dziedzinami związanymi z sektorem CBRN, produktami podwójnego
zastosowania i bronią. Dzięki tym programom i działaniom BAFA zdobyła pogłębioną wiedzę na temat
systemów kontroli wywozu obowiązujących u większości beneficjentów objętych niniejszą decyzją.
Odnośnie do pomocy w zakresie kontroli wywozu broni i działań informacyjnych, BAFA pomyślnie zakończyła
wykonywanie decyzji 2009/1012/WPZiB i 2012/711/WPZiB. BAFA jest również odpowiedzialna za techniczną
realizację programu wspierającego wdrożenie Traktatu o handlu bronią, który to program ustanowiono na mocy
decyzji 2013/768/WPZiB.
W rezultacie BAFA jest wyjątkowo dobrze przygotowana do rozpoznawania mocnych i słabych punktów
systemów kontroli wywozu obowiązujących u beneficjentów działań przewidzianych w niniejszej decyzji. BAFA
jest zatem podmiotem, który może w najbardziej skuteczny sposób doprowadzić do synergii między różnymi
programami pomocowymi w zakresie kontroli wywozu broni i programami informacyjnymi, jednocześnie
pomagając unikać niepotrzebnego powielania działań.
3.

KOORDYNACJA Z INNYMI UNIJNYMI PROJEKTAMI POMOCOWYMI W DZIEDZINIE KONTROLI WYWOZU

Opierając się na doświadczeniach płynących z działań informacyjnych, które Unia prowadziła do tej pory
w dziedzinie kontroli wywozu, zarówno produktów podwójnego zastosowania, jak i broni konwencjonalnej,
należy dążyć do synergii i komplementarności. W tym celu działania, o których mowa w pkt 4.2.1–4.2.3, należy
w stosownych przypadkach prowadzić w powiązaniu z innymi działaniami dotyczącymi kontroli wywozu
produktów podwójnego zastosowania, finansowanymi z instrumentów finansowych Unii innych niż budżet
WPZiB. W szczególności należy organizować następujące po sobie spotkania. Działania powinny być
prowadzone z pełnym poszanowaniem ograniczeń prawnych i finansowych dotyczących korzystania
z odpowiednich instrumentów finansowych Unii.
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OPIS DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

4.1.

Cele projektu
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Głównym celem jest udzielenie pomocy technicznej kilku beneficjentom, którzy wyrazili wolę poprawy swoich
norm i usprawnienia praktyk dotyczących kontroli wywozu broni. Aby osiągnąć ten cel, w podejmowanych
działaniach należy uwzględnić status beneficjentów, w szczególności:
— ewentualne członkostwo lub wniosek o członkostwo w międzynarodowych systemach kontroli wywozu
dotyczących transferu broni konwencjonalnej oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania,
— kandydaturę do członkostwa w Unii, z uwzględnieniem tego, czy dany beneficjent jest oficjalnym bądź
potencjalnym kandydatem,
— stanowisko w odniesieniu do Traktatu o handlu bronią.
Jeżeli beneficjenci objęci pomocą są tylko sygnatariuszami Traktatu o handlu bronią, działania powinny się skupić
– o ile jest to możliwe – na skuteczniejszym eliminowaniu przeszkód stojących na drodze do ratyfikacji,
w szczególności jeśli są to przeszkody natury technicznej i mają związek z brakami lub potrzebami w zakresie
zdolności wdrożeniowych. W stosownych przypadkach należy propagować możliwość unijnego wsparcia przewi
dzianego w decyzji 2013/768/WPZiB. Jeżeli beneficjenci objęci pomocą nie podjęli żadnych kroków w kierunku
podpisania i ratyfikacji oraz przystąpienia do Traktatu o handlu bronią, działania powinny skupić się na
propagowaniu przystąpienia do tego Traktatu, o ile to możliwe przy wsparciu innych beneficjentów, którzy już
ratyfikowali ten Traktat.
Dodatkowym celem jest zwrócenie uwagi niektórych beneficjentów na ocenę ryzyka przenikania broni
i ograniczenie takiego przenikania, zarówno z perspektywy wywozu, jak i przywozu broni. Dzięki prowadzonym
w tym celu działaniom możliwe będzie w dużym stopniu powiązanie kontroli transferu broni z innymi
projektami, które mają zapobiegać przenikaniu broni, takimi jak działania z zakresu bezpieczeństwa fizycznego
i zarządzania zapasami oraz działania wspierające identyfikowalność broni i amunicji.

4.2.

Opis projektu

4.2.1. Warsztaty regionalne
W ramach projektu odbędzie się maksymalnie sześć dwudniowych warsztatów, które obejmą szkolenia
w odpowiednich dziedzinach kontroli wywozu broni konwencjonalnej.
W warsztatach (maksymalnie 30-osobowych) uczestniczyć będą urzędnicy reprezentujący rządy, organy wydające
zezwolenia i organy ścigania z objętych beneficjentów. W stosownych przypadkach można również zapraszać
przedstawicieli parlamentów narodowych oraz przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego.
Szkolenie będą prowadzić eksperci (w tym byli urzędnicy) z krajowych administracji państw członkowskich,
przedstawiciele państw, które przyłączyły się do wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB, oraz przedstawiciele
sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Warsztaty mogą odbywać się w miejscu, które zostanie określone przez Wysokiego Przedstawiciela po konsul
tacjach z Grupą Roboczą ds. Wywozu Broni Konwencjonalnej (COARM).
Warsztaty regionalne zostaną zorganizowane, jak następuje:
a) maksymalnie 2 warsztaty w Europie Południowo-Wschodniej;
b) maksymalnie 2 warsztaty dla państw z Europy Wschodniej i Kaukazu, uczestniczących w europejskiej polityce
sąsiedztwa;
c) maksymalnie 2 warsztaty dla państw z Afryki Północnej położonych nad Morzem Śródziemnym uczestni
czących w europejskiej polityce sąsiedztwa.
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Ten podział regionalny, zakładający zorganizowanie dwóch warsztatów w każdym regionie, może zostać niezrea
lizowany w przypadku wystąpienia niesprzyjających okoliczności (na przykład w przypadku niespodziewanie
małej liczby uczestników, braku poważnej oferty zorganizowania warsztatów ze strony któregokolwiek z benefi
cjentów z danego regionu lub powielania działań innych podmiotów organizujących działania informacyjne).
Jeżeli nie dojdzie do zorganizowania warsztatów w jednym lub dwóch regionach, można zwiększyć liczbę
warsztatów w innym regionie lub innych regionach, z zachowaniem ogólnej górnej granicy sześciu warsztatów.
4.2.2. Wizyty szkoleniowe
W ramach projektu odbędzie się maksymalnie sześć dwudniowych wizyt szkoleniowych z udziałem urzędników
reprezentujących rządy, organy wydające zezwolenia i organy ścigania; celem tych wizyt będą odpowiednie
organy państw członkowskich. W wizytach tych powinno uczestniczyć co najmniej trzech beneficjentów, w tym
co najmniej jeden beneficjent, który nie ratyfikował Traktatu o handlu bronią.
4.2.3. Pomoc indywidualna udzielana beneficjentom
W ramach projektu odbędą się warsztaty dla indywidualnych beneficjentów, najlepiej na miejscu u beneficjentów,
których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni; wezmą w nich udział urzędnicy reprezentujący rządy,
organy wydające zezwolenia i organy ścigania. W zależności od konkretnych potrzeb i dostępności ekspertów od
beneficjentów i z państw członkowskich UE, ogólna liczba 30 dni zostanie podzielona na poszczególne szkolenia
trwające od dwóch do maksymalnie pięciu dni.
Wiedzę będą przekazywać eksperci z krajowych administracji państw członkowskich (w tym byli urzędnicy),
przedstawiciele państw, które przyłączyły się do wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB lub przedstawiciele
sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Takie warsztaty w ramach pomocy indywidualnej będą organizowane przede wszystkim na wniosek benefi
cjentów. Mają one pomóc zająć się konkretną kwestią lub potrzebą, na którą beneficjent zwrócił uwagę, na
przykład przy okazji warsztatów regionalnych lub w ramach regularnych kontaktów z unijnymi ekspertami
i z agencją wykonawczą.
4.2.4. Stosowanie wykazów dotyczących kontroli
Agencja wykonawcza tworzy zespół ekspertów technicznych ds. stosowania wykazów dotyczących kontroli
wywozu broni. Ekspertów tych należy wybrać spośród ekspertów jak największej liczby państw członkowskich.
Udostępniona zostanie pula 100 godzin roboczych (zgodnie ze standardowym wynagrodzeniem ekspertów
określonym w pkt 5), z których można będzie korzystać, przydzielając wnioski dotyczące stosowania wykazów
dotyczących kontroli, składane przez odpowiednie organy beneficjentów ekspertom (z uwzględnieniem ich
dostępności). Agencja wykonawcza opracuje wzory takich wniosków, zwracając właściwą uwagę na nieformalny
charakter opinii oceniającej i na kwestię poufności.
4.2.5. Spotkanie poświęcone ocenie końcowej
Aby przedstawić końcową ocenę działań prowadzonych w ramach niniejszej decyzji zostanie zorganizowane
w Brukseli dwudniowe spotkanie, przy wspólnym udziale beneficjentów i państw członkowskich, w miarę
możliwości bezpośrednio przed posiedzeniem COARM lub bezpośrednio po tym posiedzeniu.
Zaproszonych zostanie maksymalnie dwóch przedstawicieli (rządu, organów wydających zezwolenia i organów
ścigania) od każdego z beneficjentów, o których mowa w pkt 6.1.
4.2.6. Działania związane z przenikaniem broni
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące dwa warsztaty skierowane do państw z Afryki
Zachodniej i z Sahelu oraz Chin:
— jeden dwudniowy warsztat inauguracyjny, w którym udział będzie mogło wziąć maksymalnie dwóch
przedstawicieli beneficjentów,
— jeden dwudniowy warsztat końcowy, w którym udział będzie mogło wziąć maksymalnie trzech przedsta
wicieli beneficjentów.
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Warsztaty powinny się odbyć w państwach z Afryki Zachodniej i z Sahelu.
5.

WYNAGRODZENIE EKSPERTÓW

Udostępnia się wynagrodzenie dla ekspertów za działania przewidziane w pkt 4.2.2–4.2.4. Jeśli chodzi
o działania przewidziane w pkt 4.2.4, wynagrodzenie ekspertów zostanie rozbite na godziny, w zależności od
faktycznej ilości czasu (mierzonej w godzinach) przeznaczonej na wnioski o identyfikację produktów. Przewiduje
się maksymalnie 100 płatności z tytułu wynagrodzeń ekspertów (800 godzin).
6.

BENEFICJENCI

6.1.

Beneficjenci działań przewidzianych w pkt 4.2.1 do 4.2.5

i)

Europa Południowo-Wschodnia (Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii,
Czarnogóra, Serbia i Kosowo*);

ii) państwa z Afryki Północnej położone nad Morzem Śródziemnym i uczestniczące w europejskiej polityce
sąsiedztwa (Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja);
iii) państwa z Europy Wschodniej i Kaukazu uczestniczące w europejskiej polityce sąsiedztwa (Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina).
6.2.

Beneficjenci działań przewidzianych w pkt 4.2.6

Państwa ECOWAS (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej); Mauretania, Kamerun,
Czad, Chiny.
6.3.

Zmiana w wykazie beneficjentów

Grupa robocza COARM może, na wniosek Wysokiego Przedstawiciela, zdecydować o zmianie wykazu benefi
cjentów na podstawie odpowiedniego uzasadnienia.
7.

WYNIKI PROJEKTÓW I WSKAŹNIKI REALIZACJI

Oprócz spotkania poświęconego ocenie końcowej, o którym mowa w pkt 4.2.5, w ocenie wyników projektu
uwzględnia się następujące kwestie:
7.1.

Indywidualna ocena beneficjentów

Po zakończeniu działań agencja wykonawcza przedstawi ESDZ i Komisji sprawozdanie z postępu prac
w odniesieniu do każdego z beneficjentów, o których mowa w pkt 6.1. Sprawozdanie to zostanie przygotowane
we współpracy z odpowiednimi delegaturami UE i będzie podsumowywać działania, które przeprowadzono
w czasie obowiązywania przedmiotowej decyzji. Sprawozdanie będzie również zawierać ocenę zdolności państwa
beneficjenta w zakresie kontroli transferu broni. Jeżeli beneficjent jest stroną Traktatu o handlu bronią,
w sprawozdaniu oceni się, w jakim stopniu zdolności tego beneficjenta umożliwiają wdrożenie tego Traktatu.
7.2.

Ocena skutków i wskaźniki realizacji

Skutki działań przewidzianych w niniejszej decyzji należy ocenić pod względem technicznym po ich zakończeniu
w odniesieniu do beneficjentów, o których mowa w pkt 6.1. Ocenę skutków przeprowadzi Wysoki Przedstawiciel,
we współpracy z COARM oraz – w stosownych przypadkach – z odpowiednimi delegaturami UE i z innymi
właściwymi podmiotami.
Do tego celu użyte zostaną następujące wskaźniki:
— czy obowiązują odpowiednie wewnętrzne uregulowania dotyczące kontroli transferu broni oraz czy lub
w jakim zakresie są one zgodne z przepisami wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (m. in. stosowanie
kryteriów oceny, wdrażanie wspólnego wykazu uzbrojenia UE, sprawozdawczość),
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— informacje na temat egzekwowania przepisów, jeśli informacje takie są dostępne,
— czy beneficjenci są w stanie informować o wywozie lub przywozie broni, biorąc pod uwagę między innymi
rejestr ONZ, doroczne sprawozdania przewidziane w Traktacie o handlu bronią, sprawozdania krajowe,
— czy beneficjenci oficjalnie przyłączyli się lub zamierzają przyłączyć się do wspólnego stanowiska
2008/944/WPZiB.
W sprawozdaniach dotyczących indywidualnej oceny, o których mowa w pkt 7.1, należy odpowiednio
uwzględniać powyższe wskaźniki realizacji.
8.

PROPAGOWANIE KORZYSTANIA Z UNIJNEGO PORTALU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z decyzją 2012/711/WPZiB utworzono unijny portal internetowy jako zasób będący w posiadaniu UE
(https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Działa on jako wspólna platforma dla wszystkich programów informa
cyjnych UE (dotyczących podwójnego zastosowania, broni, Traktatu o handlu bronią). Prowadząc działania
wymienione w pkt 4.2.1–4.2.5, należy upowszechniać wiedzę na temat tego portalu i propagować korzystanie
z niego. Uczestników działań informacyjnych należy informować o tym, że portal zawiera sekcję zamkniętą,
która oferuje stały dostęp do zasobów, dokumentów i kontaktów. Korzystanie z portalu należy również
propagować wśród innych urzędników, którzy nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w działaniach pomocowych
i informacyjnych.
9.

WYEKSPONOWANIE DZIAŁAŃ UE

Agencja wykonawcza powinna podjąć wszelkie stosowne środki w celu wyeksponowania faktu, że działanie jest
finansowane przez Unię Europejską. Środki takie będą wdrażane zgodnie z opublikowanym przez Komisję
Europejską podręcznikiem „Informowanie o działaniach zewnętrznych UE i ich eksponowanie”. Agencja zapewni
zatem wyeksponowanie wkładu Unii poprzez odpowiednie logo i działania promocyjne, podkreślając rolę
odgrywaną przez Unię, i popularyzując informacje na temat przyczyn przyjęcia niniejszej decyzji oraz powodów
wspierania tej decyzji przez Unię, a także rezultatów tego wsparcia. Na materiałach przygotowywanych w ramach
projektu w widocznym miejscu umieszczana będzie flaga Unii zgodnie z odpowiednimi unijnymi wytycznymi.
Z uwagi na fakt, że planowane działania znacznie różnią się zakresem i charakterem, zastosowany zostanie
zestaw narzędzi promocyjnych obejmujących: tradycyjne media, stronę internetową, media społecznościowe,
materiały informacyjne i promocyjne, w tym infografiki, ulotki, biuletyny, komunikaty prasowe i – w stosownych
przypadkach – inne materiały. Logo będzie odpowiednio wykorzystywane do realizowanych w ramach projektu
publikacji i wydarzeń o charakterze publicznym.
10.

CZAS TRWANIA

Szacunkowy całkowity czas trwania projektu wynosi 24 miesiące.
11.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Agencja wykonawcza ma przygotowywać regularne sprawozdania kwartalne, w tym po zakończeniu każdego
z działań. Sprawozdania te będzie przedkładać Wysokiemu Przedstawicielowi nie później niż w terminie sześciu
tygodni po zakończeniu odnośnych działań.
12.

SZACUNKOWY CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU I WKŁAD FINANSOWY UNII

Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 1 110 000 EUR wraz ze współfinansowaniem z Niemiec.
Całkowity szacunkowy koszt projektu finansowanego przez UE wynosi 999 000 EUR.
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DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2310
z dnia 10 grudnia 2015 r.
zmieniająca

decyzję

2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia
Bezpieczeństwa i Obrony

Europejskiego

Kolegium

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4,
uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europejskiego
Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (1).

(2)

W dniu 22 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/491/WPZiB zmieniającą decyzję 2013/189/WPZiB (2).

(3)

W decyzji 2013/189/WPZiB, zmienionej decyzją 2014/491/WPZiB, przyjęto finansową kwotę odniesienia na
pierwszych 12 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r., oraz na kolejny okres, od dnia
1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

(4)

W dniu 25 marca 2014 r. Komitet Sterujący utworzony decyzją 2013/189/WPZiB uzgodnił, że okres objęty
umową o finansowaniu należy dostosować do rocznego okresu rozliczeniowego, który trwa od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia, tak aby począwszy od roku 2016, wymagany był jeden zestaw rozliczeń.

(5)

Należy zatem ustalić nową finansową kwotę odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia
2016 r.

(6)

W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany w decyzji 2013/189/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Artykuł 16 ust. 2 decyzji Rady 2013/189/WPZiB otrzymuje brzmienie:
„2.
Finansowa kwota odniesienia przeznaczona na pokrycie wydatków EKBiO w ciągu pierwszych 12 miesięcy
następujących po zawarciu umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, wynosi 535 000 EUR.
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EKBiO w okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do
dnia 31 grudnia 2015 r. wynosi 756 000 EUR.
Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków EKBiO w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 630 000 EUR.
Rada podejmuje decyzje dotyczące finansowych kwot odniesienia przeznaczonych na pokrycie wydatków EKBiO na
kolejne okresy”.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.
W imieniu Rady
F. BAUSCH

Przewodniczący

(1) Decyzja Rady 2013/189/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony
(EKBiO) oraz uchylenia wspólnego działania 2008/550/WPZiB (Dz.U. L 112 z 24.4.2013, s. 22).
(2) Decyzja Rady 2014/491/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję Rady 2013/189/WPZiB w sprawie ustanowienia Europej
skiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) (Dz.U. L 218 z 24.7.2014, s. 6).
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2311
z dnia 9 grudnia 2015 r.
zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotyczące środków
ochronnych przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji
(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8585)
(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,
uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootech
nicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w
perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki
zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (3), w
szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a), ust. 3 lit. a) i ust. 6,
uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach
zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4), w szczególności jej art. 4 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa Rady 92/119/EWG określa ogólne środki zwalczania niektórych chorób zwierzęcych. Uwzględnia ona
środki, które należy przedsięwziąć w przypadku podejrzenia i potwierdzenia wystąpienia w gospodarstwie
choroby guzowatej skóry bydła, środki w obszarach objętych ograniczeniami oraz inne dodatkowe środki
zwalczania choroby. W ramach tych środków, w uzupełnieniu do innych środków zwalczania choroby, w
przypadku wystąpienia ogniska guzowatej skóry bydła przewiduje się również szczepienia interwencyjne.

(2)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1500 (5) określono kompleksowe środki ochronne i ograniczenia
dotyczące przemieszczania i wysyłki bydła oraz nasienia bydła, a także wprowadzania do obrotu niektórych
produktów zwierzęcych z niektórych obszarów Grecji dotkniętych chorobą guzowatej skóry bydła.

(3)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2055 (6) określono warunki realizacji programu szczepień interwen
cyjnych bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji. Ponadto decyzją wykonawczą (UE)
2015/2055 zmieniono niektóre przepisy decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 i rozszerzono obszar objęty
ograniczeniami, aby obejmował nie tylko jednostkę regionalną Ewros, lecz także jednostki regionalne Rodopy,
Ksanti, Kawala i Limnos.

(4)

W dniu 19 października 2015 r. władze greckie powiadomiły Komisję o kolejnych ogniskach choroby w
jednostce regionalnej Chalkidiki, w dniu 21 października 2015 r. poinformowały o zamiarze przeprowadzenia
szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w jednostkach regionalnych Chalkidiki, Saloniki i Kilkis, a w
dniu 11 listopada – o zamiarze przeprowadzenia szczepień w jednostkach regionalnych Drama i Seres. W
związku z tym niezbędne jest powiększenie obszaru objętego ograniczeniami określonego w załączniku do
decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 oraz obszaru, na którym można przeprowadzić szczepienia, określonego
w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 69.
Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1500 z dnia 7 września 2015 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciwko
chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1423 (Dz.U. L 234 z 8.9.2015, s. 19).
6
( ) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2055 z dnia 10 listopada 2015 r. ustanawiająca warunki realizacji programu szczepień
interwencyjnych bydła przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji i zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500
(Dz.U. L 300 z 17.11.2015, s. 31).
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(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2015/1500 i decyzję wykonawczą (UE)
2015/2055.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i
Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/1500 otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK
OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 LIT. b)

Następujące jednostki regionalne w Grecji:
— jednostka regionalna Ewros
— jednostka regionalna Rodopy
— jednostka regionalna Ksanti
— jednostka regionalna Kawala
— jednostka regionalna Chalkidiki
— jednostka regionalna Saloniki
— jednostka regionalna Kilkis
— jednostka regionalna Limnos
— jednostka regionalna Drama
— jednostka regionalna Seres”.

Artykuł 2
Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2015/2055 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Następujące jednostki regionalne w Grecji:
— jednostka regionalna Ewros
— jednostka regionalna Rodopy
— jednostka regionalna Ksanti
— jednostka regionalna Kawala
— jednostka regionalna Chalkidiki
— jednostka regionalna Saloniki
— jednostka regionalna Kilkis
— jednostka regionalna Limnos
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— jednostka regionalna Drama
— jednostka regionalna Seres”.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2015 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

L 326/68
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/608 z dnia 14 kwietnia
2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących
Ukrainy i Izraela w wykazie państw trzecich, zatwierdzenia programu zwalczania salmonelli u kur
niosek na Ukrainie, wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do
rzekomego pomoru drobiu oraz wymogów dotyczących przetwarzania przetworów jajecznych
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 101 z dnia 18 kwietnia 2015 r.)
Strona 4, art. 2:
zamiast:

„W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„W załącznikach I i III do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.”.
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Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1884 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE)
nr 798/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których
dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium drobiu oraz produktów drobiowych, w związku z wystąpieniem w tych państwach ognisk
wysoce zjadliwej grypy ptaków
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276 z 21 października 2015 r.)
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Strona 32, załącznik dotyczący zmian w części 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, w odniesieniu do zastąpienia wpisu dla „CA – Kanady”, w wierszu
dotyczącym kodu CA-2.2:
zamiast:
Obszar w prowincji Ontario, którego granice wyznaczają:

— na północ wzdłuż szosy nr 25 do punktu stycznego z drogą
nr 68, na wschód wzdłuż drogi nr 68 do ponownego spotkania
z szosą nr 25, a następnie dalej wzdłuż szosy nr 25 do drogi
nr 74,

WGM

VIII

P2
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— od drogi hrabstwa nr 119, w punkcie, w którym spotyka się z
drogą hrabstwa nr 64 i szosą nr 25,

POU, RAT

— na wschód wzdłuż drogi nr 74 od szosy nr 25 do szosy nr 31,
— na północ wzdłuż szosy nr 31 od drogi nr 74 do drogi nr 78,
— na wschód wzdłuż drogi nr 78 od szosy nr 31 do szosy nr 33,
— na północ wzdłuż szosy nr 33 od drogi nr 78 do drogi nr 84,
„CA –
Kanada

CA-2.2

— na wschód wzdłuż drogi nr 84 od szosy nr 33 do autostrady
nr 59,
— na południe wzdłuż autostrady nr 59 od drogi nr 84 do drogi
nr 78,
— na wschód wzdłuż drogi nr 78 od autostrady nr 59 do szosy
nr 13,
— na południe wzdłuż szosy nr 13 od drogi nr 78 do Oxford
Road 17,

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER,

N,
P2

8.4.2015

8.10.2015
S1, ST1”

SRP, SRA

— na południe wzdłuż Oxford Road 17 od szosy nr 13 do Oxford
Road 4,
— na południe wzdłuż Oxford Road 4 od Oxford Road 17 do
drogi hrabstwa nr 15,
L 326/69

— na wschód drogą hrabstwa nr 15, przecinając autostradę
nr 401 od Oxford Road 4 do Middletown Line,

— na zachód wzdłuż Old Stage Road od Middletown Line do drogi
hrabstwa nr 59,

— na zachód wzdłuż Curries Road od drogi hrabstwa nr 59 do
Cedar Line,

PL

— na południe wzdłuż drogi hrabstwa nr 59 od Old Stage Road
do Curries Road,

L 326/70

— na południe wzdłuż Middletown Line, przecinając autostradę
nr 403 od drogi hrabstwa nr 15 do Old Stage Road,

— na południe wzdłuż Cedar Line od Curries Road do Rivers
Road,
— na południowy zachód wzdłuż Rivers Road od Cedar Line do
Foldens Line,
— na północny zachód wzdłuż Foldens Line od Rivers Road do
Sweaburg Road,

— na północny zachód wzdłuż Harris Street od Sweaburg Road
do autostrady nr 401,
— na zachód wzdłuż autostrady nr 401 od Harris Street do Inger
soll Street (droga hrabstwa nr 10),
— na północ wzdłuż Ingersoll Street (droga hrabstwa nr 10) od
autostrady nr 401 do drogi hrabstwa nr 119,
— wzdłuż drogi hrabstwa nr 119 od Ingersoll Street (droga hrab
stwa nr 10) do punktu początkowego, w którym droga hrab
stwa nr 119 spotyka się z szosą nr 25.
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— na południowy zachód wzdłuż Sweaburg Road od Foldens Line
do Harris Street,
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Obszar w prowincji Ontario, którego granice wyznaczają:
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powinno być:

P2

— na północ wzdłuż szosy nr 25 do punktu stycznego z drogą
nr 68, na wschód wzdłuż drogi nr 68 do ponownego spotkania
z szosą nr 25, a następnie dalej wzdłuż szosy nr 25 do drogi
nr 74,
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— od drogi hrabstwa nr 119, w punkcie, w którym spotyka się z
drogą hrabstwa nr 64 i szosą nr 25,
POU, RAT

— na wschód wzdłuż drogi nr 74 od szosy nr 25 do szosy nr 31,
— na północ wzdłuż szosy nr 31 od drogi nr 74 do drogi nr 78,
— na wschód wzdłuż drogi nr 78 od szosy nr 31 do szosy nr 33,

— na wschód wzdłuż drogi nr 84 od szosy nr 33 do autostrady
nr 59,
— na południe wzdłuż autostrady nr 59 od drogi nr 84 do drogi
nr 78,
„CA –
Kanada

»CA-2.2

— na wschód wzdłuż drogi nr 78 od autostrady nr 59 do szosy
nr 13,
— na południe wzdłuż szosy nr 13 od drogi nr 78 do Oxford
Road 17,
— na południe wzdłuż Oxford Road 17 od szosy nr 13 do Oxford
Road 4,

BPR, BPP,
DOC, DOR,
HEP, HER,

N,
P2

8.4.2015

8.10.2015
A

S1, ST1”
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— na północ wzdłuż szosy nr 33 od drogi nr 78 do drogi nr 84,

SRP, SRA

— na południe wzdłuż Oxford Road 4 od Oxford Road 17 do
drogi hrabstwa nr 15,
— na wschód drogą hrabstwa nr 15, przecinając autostradę
nr 401 od Oxford Road 4 do Middletown Line,
— na południe wzdłuż Middletown Line, przecinając autostradę
nr 403 od drogi hrabstwa nr 15 do Old Stage Road,
— na zachód wzdłuż Old Stage Road od Middletown Line do drogi
hrabstwa nr 59,
L 326/71

— na południe wzdłuż drogi hrabstwa nr 59 od Old Stage Road
do Curries Road,

L 326/72

— na zachód wzdłuż Curries Road od drogi hrabstwa nr 59 do
Cedar Line,
— na południe wzdłuż Cedar Line od Curries Road do Rivers
Road,
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— na południowy zachód wzdłuż Rivers Road od Cedar Line do
Foldens Line,
— na północny zachód wzdłuż Foldens Line od Rivers Road do
Sweaburg Road,
— na południowy zachód wzdłuż Sweaburg Road od Foldens Line
do Harris Street,
— na północny zachód wzdłuż Harris Street od Sweaburg Road
do autostrady nr 401,

— na północ wzdłuż Ingersoll Street (droga hrabstwa nr 10) od
autostrady nr 401 do drogi hrabstwa nr 119,
— wzdłuż drogi hrabstwa nr 119 od Ingersoll Street (droga hrab
stwa nr 10) do punktu początkowego, w którym droga hrab
stwa nr 119 spotyka się z szosą nr 25.
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— na zachód wzdłuż autostrady nr 401 od Harris Street do Inger
soll Street (droga hrabstwa nr 10),
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