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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu
do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich
pobytu. Używając standardowych formularzy decyzji
dotyczących powrotu, tj. decyzji nakazujących powrót
oraz, jeśli zostały wydane, decyzji o zakazie wjazdu
i decyzji o wykonaniu wydalenia, państwa członkowskie
powinny przestrzegać tej zasady i w pełni stosować
wszystkie właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b),
uwzględniając wniosek Komisji,
(7)

Podkreśla się potrzebę zawarcia wspólnotowych oraz
dwustronnych umów o readmisji z państwami trzecimi
w celu ułatwienia procesu powrotu. Współpraca między
narodowa z państwami pochodzenia, na wszystkich
etapach procesu wydalania, jest wstępnym warunkiem
doprowadzenia do trwałych powrotów.

(8)

Uznaje się za uzasadnioną stosowaną przez państwa
członkowskie praktykę powrotów nielegalnie przebywa
jących obywateli państw trzecich, pod warunkiem, że
ustanowione zostały sprawiedliwe i skuteczne systemy
azylowe, w pełni zgodne z zasadą non-refoulement.

(9)

Zgodnie z dyrektywą Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia
2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm
dotyczących procedur nadawania i cofania statusu
uchodźcy w państwach członkowskich (2), obywatela
państwa trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie
członkowskim, nie należy uznawać za osobę nielegalnie
przebywającą na terytorium tego państwa członkow
skiego, dopóki nie wejdzie w życie decyzja odmowna
w sprawie wniosku o azyl lub decyzja o odebraniu mu
prawa do pobytu jako osobie ubiegającej się o azyl.

(10)

Jeżeli nie ma powodów do stwierdzenia, że godziłoby to
w cel procedury powrotu, powrót dobrowolny należy
przedkładać nad powrót przymusowy, a także wyznaczyć
termin dobrowolnego wyjazdu. Należy przewidzieć prze
dłużenie terminu dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to
uważane za konieczne z powodu szczególnych okolicz
ności w danym przypadku. Aby zachęcać do powrotów
dobrowolnych, państwa członkowskie powinny zapewnić
lepszą pomoc i doradztwo w tym zakresie oraz jak najle
piej wykorzystywać stosowne możliwości finansowania
dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów
Imigrantów.

(11)

Należy ustanowić zbiór wspólnych minimalnych
gwarancji prawnych, mających zastosowanie do decyzji
dotyczących powrotu, tak aby zapewnić skuteczną
ochronę interesów osób, których dotyczą. Osobom
nieposiadającym
dostatecznych
środków
należy
udostępnić niezbędną pomoc prawną. Państwa człon
kowskie powinny określić w swoim ustawodawstwie
krajowym, w jakich przypadkach pomoc prawną należy
uznać za niezbędną.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (1),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w Tampere w dniach 15
i 16 października 1999 r. ustaliła spójne podejście
w dziedzinie imigracji i azylu, obejmujące utworzenie
wspólnego systemu azylowego, politykę imigracyjną
i zwalczanie nielegalnej imigracji.

(2)

Rada Europejska na posiedzeniu w Brukseli w dniach 4
i 5 listopada 2004 r. wezwała do opracowania skutecznej
polityki wydalania i repatriacji, opartej na wspólnych
normach, aby osoby, które mają być wydalone, trakto
wane były w sposób ludzki oraz z pełnym poszanowa
niem ich praw podstawowych i godności.

(3)

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął w dniu 4 maja
2005 r. „Dwadzieścia wytycznych w sprawie powrotów
przymusowych”.

(4)

Należy ustalić jasne, przejrzyste i sprawiedliwe zasady,
aby określić skuteczną politykę powrotów stanowiącą
integralną część dobrze zarządzanej polityki migracyjnej.

(5)

Należy ustanowić w niniejszej dyrektywie zbiór zasad
horyzontalnych mających zastosowanie do wszystkich
obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają lub prze
stali spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania
w państwie członkowskim.

(6)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby zakoń
czenie nielegalnego pobytu obywateli państw trzecich
odbywało się w ramach sprawiedliwej i przejrzystej
procedury. Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa UE
decyzje podejmowane na mocy niniejszej dyrektywy
powinny być podejmowane indywidualnie, na podstawie
obiektywnych kryteriów, co oznacza, że pod uwagę
powinien być brany nie tylko sam fakt nielegalnego

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 9 grudnia 2008 r.

(2) Dz.U. L 326 z 13.12.2005, s. 13.
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Sytuacja obywateli państw trzecich, którzy przebywają
nielegalnie, ale nie mogą jeszcze zostać wydaleni,
powinna zostać uregulowana. Ich podstawowe warunki
bytowe powinny zostać określone zgodnie z prawem
krajowym. Aby osoby te mogły wykazać swą szczególną
sytuację w przypadku kontroli administracyjnych,
powinny otrzymywać pisemne potwierdzenie ich
sytuacji. Państwa członkowskie powinny mieć dużą
swobodę w ustalaniu formy i formatu tego pisemnego
potwierdzenia oraz powinny mieć możliwość włączenia
go do decyzji dotyczących powrotów wydawanych
zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Stosowanie środków przymusu powinno zostać
w sposób wyraźny podporządkowane zasadom propor
cjonalności i skuteczności w odniesieniu do zastosowa
nych środków i do zamierzonych celów. Należy usta
nowić minimalne gwarancje mające zastosowanie do
powrotu przymusowego, biorąc pod uwagę decyzję
Rady 2004/573/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu wydalenia
z terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich
obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidual
nemu nakazowi wydalenia (1). Państwa członkowskie
powinny mieć możliwość korzystania z różnych możli
wości nadzorowania powrotu przymusowego.
Skutkom krajowych środków w zakresie powrotów
należy nadać wymiar europejski poprzez wprowadzenie
zakazu wjazdu wskutek którego zabroniony byłby wjazd
i pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich.
Okres obowiązywania tego zakazu wjazdu należy
określić z należytym uwzględnieniem wszystkich istot
nych dla danego przypadku okoliczności i nie powinien
on zwykle przekraczać pięciu lat. W tym kontekście,
należy w sposób szczególny uwzględniać fakt, że
wobec danego obywatela państwa trzeciego wydano już
więcej niż jedną decyzję nakazującą powrót lub
o wykonaniu wydalenia, lub fakt, że wjechał on na tery
torium państwa członkowskiego w okresie obowiązy
wania zakazu wjazdu.
Państwa członkowskie w swoim zakresie decydują, czy
kontrola decyzji dotyczących powrotu daje organowi lub
podmiotowi dokonującemu kontroli prawo do zastą
pienia ich swoimi własnymi decyzjami dotyczącymi
powrotu.
Stosowanie środków detencyjnych w celu wydalenia
należy ograniczyć i uzależnić od tego, czy jest ono
proporcjonalne w odniesieniu do zastosowanych
środków i zakładanych celów. Zastosowanie środka
detencyjnego jest uzasadnione tylko w celu przygoto
wania powrotu lub wykonania wydalenia oraz jeśli zasto
sowanie łagodniejszych środków przymusu byłoby
niewystarczające.
Obywateli państwa trzeciego, których umieszczono
w ośrodku detencyjnym, należy traktować w sposób
ludzki i godny, z poszanowaniem ich praw podstawo
wych i zgodnie z prawem międzynarodowym
i krajowym. Bez uszczerbku dla początkowego zatrzy

(1) Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 28.

L 348/99

mania dokonanego przez organy ścigania, regulowanego
przez prawo krajowe, środek detencyjny powinien być
stosowany co do zasady w specjalnym ośrodku deten
cyjnym.
(18)

Państwa członkowskie powinny mieć szybki dostęp do
informacji o zakazach wjazdu wydanych przez inne
państwa członkowskie. Wymiana tych informacji
powinna przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjono
wania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II) (2).

(19)

Współpraca między zainteresowanymi instytucjami zaan
gażowanymi na wszystkich etapach procesu powrotu
oraz wymiana i upowszechnianie najlepszych praktyk
powinny towarzyszyć wprowadzaniu w życie niniejszej
dyrektywy oraz zapewnić europejską wartość dodaną.

(20)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie ustano
wienie wspólnych zasad dotyczących powrotu, wyko
nania wydalenia, stosowania środków przymusu,
środków detencyjnych i zakazów wjazdu, nie może być
osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa człon
kowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspól
noty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(21)

Państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie
niniejszą dyrektywę bez dyskryminacji ze względu na
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub
społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopo
gląd, przekonania polityczne lub inne, przynależność do
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnos
prawność, wiek lub orientację seksualną.

(22)

Zgodnie z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczo
nych o prawach dziecka z 1989 r., dobro dziecka
powinno być kwestią nadrzędną dla państw członkow
skich przy wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy.
Zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie praw czło
wieka i podstawowych wolności, prawo do poszano
wania życia rodzinnego powinno być kwestią nadrzędną
dla państw członkowskich przy wprowadzaniu w życie
niniejszej dyrektywy.

(23)

Stosowanie niniejszej dyrektywy nie narusza zobowiązań
wynikających z Konwencji genewskiej dotyczącej statusu
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., zmienionej proto
kołem nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r.

(24)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych
i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(2) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.
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(25)

(26)

(27)
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Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej dyrektywy,
nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu. Ze
względu na to, że niniejsza dyrektywa rozwija –
w zakresie, w jakim ma zastosowanie do obywateli
państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali speł
niać warunki wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym
Schengen (1) – dorobek Schengen na mocy tytułu IV
część trzecia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro
pejską, Dania, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu,
postanawia w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia
niniejszej dyrektywy, czy przeniesie ją do swojego prawa
krajowego.

W zakresie, w jakim niniejsza dyrektywa ma zastoso
wanie do obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają
lub przestali spełniać warunki wjazdu zgodnie
z kodeksem granicznym Schengen, stanowi ona rozwi
nięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie
z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r.
dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec nich
niektórych przepisów dorobku Schengen (2); ponadto
zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do
Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiają
cego Wspólnotę Europejską, oraz bez uszczerbku dla art.
4 wspomnianego Protokołu, Zjednoczone Królestwo nie
uczestniczy w przyjęciu niniejszej dyrektywy, nie jest nią
zatem w całości związane ani nie podlega jej stosowaniu.

W zakresie, w jakim niniejsza dyrektywa ma zastoso
wanie do obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają
lub przestali spełniać warunki wjazdu zgodnie
z kodeksem granicznym Schengen, stanowi ona rozwi
nięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają
zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady
2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą
wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych
przepisów dorobku Schengen (3); ponadto, zgodnie z art.
1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska Zjednoczonego
Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii
Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, oraz bez uszczerbku dla art. 4 wspomnia
nego Protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu
niniejszej dyrektywy, nie jest nią zatem w całości zwią
zana ani nie podlega jej stosowaniu.
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Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę
Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo
Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym
mowa w art. 1 pkt C decyzji Rady 1999/437/WE
z dnia 17 maja 1999 r. (4) w sprawie niektórych
warunków stosowania tego Układu.
(29)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsza dyrektywa –
w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do obywateli
państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali speł
niać warunki wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym
Schengen – stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen – w rozumieniu Umowy między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro
wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym
mowa w art. 1 pkt C decyzji 1999/437/WE
w powiązaniu z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE
z dnia 28 stycznia 2008 r. (5) w sprawie zawarcia
w imieniu Wspólnoty Europejskiej tej Umowy.

(30)

W odniesieniu do Liechtensteinu, niniejsza dyrektywa –
w zakresie, w jakim ma zastosowanie do obywateli
państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali speł
niać warunki wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym
Schengen – stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa
Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w
art. 1 pkt C decyzji 1999/437/WE w powiązaniu z art.
3 decyzji Rady 2008/261WE z dnia 28 lutego 2008 r. (6)
w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej,
oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień
tego Protokołu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1
Przedmiot

(28)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsza dyrektywa
– w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do obywateli
państw trzecich, którzy nie spełniają lub przestali speł
niać warunki wjazdu zgodnie z kodeksem granicznym
Schengen – stanowi rozwinięcie przepisów dorobku

(1) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1).
(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
(3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

Niniejsza dyrektywa określa wspólne normy i procedury, które
mają być stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu
do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich, zgodnie z prawami podstawowymi jako zasadami
ogólnymi prawa wspólnotowego oraz prawa międzynarodo
wego, w tym z obowiązkami w zakresie ochrony uchodźców
oraz praw człowieka.
(4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.
(5) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.
(6) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.

24.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł 2
Zakres zastosowania
1.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do obywateli
państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium
państwa członkowskiego.
2.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że nie będą
stosować niniejszej dyrektywy do obywateli państw trzecich,
którzy:
a) podlegają zakazowi wjazdu zgodnie z art. 13 kodeksu
granicznego Schengen lub którzy zostali zatrzymani lub
ujęci przez właściwe organy w związku z nielegalnym prze
kraczaniem lądowej, morskiej lub powietrznej zewnętrznej
granicy tego państwa członkowskiego oraz którzy nie otrzy
mali następnie zezwolenia na pobyt lub prawa do pobytu
w tym państwie członkowskim;
b) podlegają sankcji karnej, która przewiduje lub której skut
kiem jest zobowiązanie do powrotu, zgodnie z prawem
krajowym, lub podlegają ekstradycji.
3.
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do osób korzys
tających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemie
szczania się, określonych w art. 2 ust. 5 kodeksu granicznego
Schengen.
Artykuł 3
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:
1) „obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę niebę
dącą obywatelem Unii w znaczeniu art. 17 ust. 1 Traktatu
i niebędącą osobą korzystającą ze wspólnotowego prawa do
swobodnego przemieszczania się, określoną w art. 2 ust. 5
kodeksu granicznego Schengen;
2) „nielegalny pobyt” oznacza obecność na terytorium państwa
członkowskiego obywatela państwa trzeciego, który nie
spełnia lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa
członkowskiego, określone w art. 5 kodeksu granicznego
Schengen, albo innych warunków wjazdu, pobytu lub
zamieszkania w tym państwie członkowskim;
3) „powrót” oznacza powrót obywatela państwa trzeciego –
wynikający z dobrowolnego lub przymusowego wykonania
zobowiązania do powrotu – do:
— jego/jej państwa pochodzenia, lub
— kraju tranzytu, zgodnie ze wspólnotowymi lub
dwustronnymi umowami o readmisji lub z innymi poro
zumieniami, lub
— innego państwa trzeciego, do którego dany obywatel
państwa trzeciego zdecyduje się dobrowolnie powrócić
i przez które zostanie przyjęty;
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4) „decyzja nakazująca powrót” oznacza decyzję administra
cyjną lub orzeczenie sądowe, w których stwierdza się lub
uznaje, że obywatel państwa trzeciego przebywa
w państwie członkowskim nielegalnie, oraz nakłada się lub
stwierdza zobowiązanie do powrotu;
5) „wydalenie” oznacza wykonanie zobowiązania do powrotu,
czyli fizyczny przewóz osoby poza terytorium państwa
członkowskiego;
6) „zakaz wjazdu” oznacza decyzję administracyjną lub orze
czenie sądowe, które zakazują na określony czas wjazdu
i pobytu na terytorium państw członkowskich oraz którym
towarzyszy decyzja nakazująca powrót;
7) „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie w indywidualnych przy
padkach powodów, opartych na obiektywnych kryteriach
określonych przez prawo, pozwalających sądzić, że obywatel
państwa trzeciego, który jest objęty procedurami dotyczą
cymi powrotu, może uciec;
8) „dobrowolny wyjazd” oznacza zastosowanie się do zobowią
zania do powrotu w terminie, który został w tym celu
określony w decyzji o zobowiązaniu do powrotu;
9) „osoby wymagające szczególnego traktowania” oznacza
małoletnich, małoletnich bez opieki, osoby niepełnosprawne,
osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące
małoletnie dzieci, ofiary tortur, zgwałcenia lub innych
poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksu
alnej.
Artykuł 4
Korzystniejsze postanowienia
1.
Niniejsza dyrektywa nie narusza korzystniejszych postano
wień zawartych w:
a) dwu- lub wielostronnych umowach między Wspólnotą lub
Wspólnotą i jej państwami członkowskimi i co najmniej
jednym państwem trzecim;
b) dwu- lub wielostronnych umowach między jednym lub
większą liczbą państw członkowskich i jednym lub większą
liczbą państw trzecich.
2.
Niniejsza dyrektywa nie narusza żadnych przepisów
dorobku Wspólnoty w dziedzinie polityki imigracyjnej
i azylowej, które mogą być korzystniejsze dla obywatela
państwa trzeciego.
3.
Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa państw członkow
skich do przyjęcia lub zachowania przepisów korzystniejszych
dla osób objętych jej zakresem zastosowania, o ile przepisy te są
zgodne z niniejszą dyrektywą.
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4.
W odniesieniu do obywateli państw trzecich wyłączonych
z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 2
ust. 2 lit. a) państwa członkowskie:
a) zapewniają, by ich traktowanie oraz poziom ochrony były
nie mniej korzystne, niż przewidziano w art. 8 ust. 4 i 5
(ograniczenia w stosowaniu środków przymusu), art. 9 ust. 2
lit. a (wstrzymanie wydalenia), art. 14 ust. 1 lit. b) i d)
(opieka zdrowotna w nagłych wypadkach i uwzględnianie
potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania)
oraz w art. 16 i 17 (warunki pobytu w ośrodku deten
cyjnym), oraz
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dyrektywy. W takim przypadku państwo członkowskie, które
przyjęło danego obywatela państwa trzeciego, stosuje ust. 1.

4.
Państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie
postanowić o wydaniu obywatelowi państwa trzeciego niele
galnie przebywającego na ich terytorium, niezależnego zezwo
lenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego go do
pobytu, ze względu na jego ciężką sytuację albo z przyczyn
humanitarnych lub z innych przyczyn. W takim przypadku
nie wydaje się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli decyzja naka
zująca powrót została już wydana, należy ją uchylić lub
zawiesić na okres ważności wspomnianego zezwolenia na
pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego do pobytu.

b) przestrzegają zasady non-refoulement.
Artykuł 5
Zasada non-refoulement, dobro dziecka, życie rodzinne
i stan zdrowia
Wprowadzając w życie niniejszą dyrektywę, państwa członkow
skie należycie uwzględniają
a) dobro dziecka;
b) życie rodzinne;
c) stan zdrowia danego obywatela państwa trzeciego

5.
Jeżeli wobec obywatela państwa trzeciego nielegalnie prze
bywającego na terytorium danego państwa członkowskiego
toczy się procedura mająca na celu przedłużenie ważności
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego
do pobytu, wspomniane państwo członkowskie rozważa
wstrzymanie się od wydania decyzji nakazującej powrót aż do
zakończenia toczącej się procedury, bez uszczerbku dla ust. 6.

6.
Niniejsza dyrektywa nie wyklucza podejmowania przez
państwa członkowskie decyzji o zakończeniu legalnego pobytu
wraz z decyzją nakazującą powrót lub decyzją o wykonaniu
wydalenia lub zakazem wjazdu, w ramach jednej decyzji admi
nistracyjnej lub orzeczenia sądowego, zgodnie z ich prawem
krajowym, bez uszczerbku dla gwarancji proceduralnych prze
widzianych w rozdziale III i w innych odpowiednich przepisach
prawa wspólnotowego i krajowego.

i przestrzegają zasady non-refoulement.
ROZDZIAŁ II
ZAKOŃCZENIE NIELEGALNEGO POBYTU

Artykuł 6
Decyzja o zobowiązaniu do powrotu
1.
Bez uszczerbku dla wyjątków, o których mowa w ust.
2–5, państwa członkowskie wydają decyzję nakazującą powrót
każdemu obywatelowi państwa trzeciego nielegalnie przebywa
jącemu na ich terytorium.

Artykuł 7
Dobrowolny wyjazd
1.
Bez uszczerbku dla wyjątków, o których mowa w ust. 2
i 4, w decyzji nakazującej powrót wyznacza się odpowiedni
termin dobrowolnego wyjazdu, który wynosi od siedmiu do
trzydziestu dni. Państwa członkowskie mogą określić
w prawie krajowym, że termin ten jest wyznaczany jedynie
na wniosek danego obywatela państwa trzeciego. W takim
przypadku państwa członkowskie informują danych obywateli
państw trzecich o możliwości złożenia takiego wniosku.

2.
Obywatele państw trzecich nielegalnie przebywający na
terytorium jednego z państw członkowskich oraz posiadający
ważne zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie upoważniające
ich do pobytu wydane przez inne państwo członkowskie, mają
obowiązek natychmiast udać się na terytorium tego państwa
członkowskiego. Jeżeli dany obywatel państwa trzeciego nie
wypełni tego obowiązku lub gdy natychmiastowy wyjazd
danego obywatela państwa trzeciego jest konieczny ze
względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodo
wego, zastosowanie ma ust. 1.

2.
Jeżeli jest to konieczne, państwa członkowskie przedłużają
termin dobrowolnego wyjazdu, uwzględniając w danym przy
padku szczególne okoliczności, takie jak długość pobytu, obec
ność dzieci uczęszczających do szkoły oraz istnienie innych
związków rodzinnych i społecznych.

3.
Państwa członkowskie mogą wstrzymać się od wydania
decyzji nakazującej powrót wobec obywatela państwa trzeciego
nielegalnie przebywającego na nich terytorium, jeżeli dany
obywatel państwa trzeciego zostanie przyjęty przez inne
państwo członkowskie na podstawie dwustronnych umów lub
porozumień obowiązujących w chwili wejścia w życie niniejszej

3.
Niektóre obowiązki mające na celu uniknięcie ryzyka
ucieczki, takie jak regularne zgłaszanie się do danego organu,
wpłacenie odpowiedniej kaucji, dostarczenie dokumentów lub
obowiązek przebywania w określonym miejscu, mogą zostać
nałożone na czas trwania okresu, w którym ma nastąpić dobro
wolny wyjazd.

Przewidziany wyżej termin nie pozbawia danych obywateli
państw trzecich możliwości wcześniejszego wyjazdu.
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4.
Jeżeli istnieje ryzyko ucieczki lub jeżeli wniosek
o pozwolenie na legalny pobyt został odrzucony jako oczy
wiście bezzasadny lub zawierający fałszywe informacje, lub
jeżeli dana osoba stanowi zagrożenie dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego,
państwo członkowskie może wstrzymać się od wyznaczenia
terminu dobrowolnego wyjazdu, lub może wyznaczyć termin
krótszy niż siedem dni.

Artykuł 8
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2.
Państwa członkowskie mogą wstrzymać wydalenie na
odpowiedni okres, uwzględniając szczególne okoliczności
w danym przypadku. Państwa członkowskie uwzględniają
w szczególności:
a) stan fizyczny i psychiczny obywatela państwa trzeciego;
b) względy techniczne, takie jak brak możliwości transportu,
niemożność wydalenia z powodu braku ustalenia jej tożsa
mości.

Wydalenie
1.
Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki
niezbędne do wykonania decyzji nakazującej powrót jeżeli
żaden termin dobrowolnego wyjazdu nie został wyznaczony
zgodnie z art. 7 ust. 4 lub jeżeli zobowiązanie do powrotu
nie zostało wykonane w terminie dobrowolnego wyjazdu,
zgodnie z art. 7.

3.
Jeżeli wydalenie zostaje wstrzymane zgodnie z ust. 1 i 2,
na danego obywatela państwa trzeciego mogą zostać nałożone
obowiązki określone w art. 7 ust. 3.
Artykuł 10
Powrót i wydalenie małoletnich bez opieki

2.
Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło termin dobro
wolnego wyjazdu zgodnie z art. 7, decyzja nakazująca powrót
może być wykonana dopiero po wygaśnięciu tego terminu,
chyba że pojawi się w tym okresie ryzyko, o którym mowa
w art. 7 ust. 4.

3.
Państwo członkowskie może wydawać odrębne decyzje
administracyjne lub orzeczenia sądowe nakazujące wydalenie.
4.
Jeżeli państwa członkowskie stosują – w ostateczności –
środki przymusu w celu przeprowadzenia wydalenia obywatela
państwa trzeciego, który sprzeciwia się temu wydaleniu, środki
te muszą być proporcjonalne i nie mogą obejmować użycia siły
przekraczającego rozsądne granice. Są one stosowane w sposób
przewidziany w prawie krajowym, z poszanowaniem praw
podstawowych i należnym szacunkiem dla godności
i nietykalności cielesnej danego obywatela państwa trzeciego.

1.
Przed podjęciem decyzji o wydaniu decyzji nakazującej
powrót wobec małoletniego bez opieki, zostaje mu przyznana
odpowiednia pomoc, z należytym uwzględnieniem dobra
dziecka.
2.
Przed wydaleniem małoletniego bez opieki z terytorium
danego państwa członkowskiego, organy tego państwa człon
kowskiego upewniają się, że zostanie on przekazany członkowi
swojej rodziny lub wyznaczonemu opiekunowi albo zostanie
umieszczony w odpowiednim ośrodku w państwie, do którego
następuje wydalenie.
Artykuł 11
Zakaz wjazdu
1.

Decyzji nakazującej powrót towarzyszy zakaz wjazdu:

a) jeżeli nie wyznaczono terminu dobrowolnego wyjazdu, lub
5.
Jeżeli wydalenie następuje drogą powietrzną, państwa
członkowskie uwzględniają wspólne wytyczne w sprawie posta
nowień dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do wspól
nych wydaleń drogą powietrzną, załączone do decyzji
2004/573/WE.

6.
Państwa członkowskie zapewniają skuteczny system
monitorowania powrotów przymusowych.

Artykuł 9
Wstrzymanie wydalenia
1.

Państwa członkowskie przesuwają termin wydalenia:

a) jeżeli miałoby ono naruszać zasadę non-refoulement, lub

b) dopóki obowiązuje zawieszenie wykonania decyzji nakazu
jącej powrót, przyznane zgodnie z art. 13 ust. 2.

b) jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało wykonane.
W innych przypadkach decyzjom nakazującym powrót może
towarzyszyć zakaz wjazdu.
2.
Czas trwania zakazu wjazdu jest określany, z należytym
uwzględnieniem wszystkich istotnych dla danego przypadku
okoliczności i co do zasady nie przekracza pięciu lat. Może
on być jednak dłuższy niż pięć lat, jeżeli obywatel państwa
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla porządku publicz
nego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodo
wego.
3.
Państwa członkowskie rozważają cofnięcie lub zawie
szenie zakazu wjazdu, jeżeli obywatel państwa trzeciego, który
podlega zakazowi wjazdu wydanemu zgodnie z ust. 1 akapit
drugi, jest w stanie wykazać, że opuścił terytorium państwa
członkowskiego, w pełni przestrzegając decyzji nakazującej
powrót.
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Ofiary handlu ludźmi, którym wydano zezwolenie na pobyt
zgodnie z dyrektywą Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego
obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi
lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną
imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (1), nie
podlegają zakazowi wjazdu, bez uszczerbku dla ust. 1 akapit
pierwszy pkt b) oraz pod warunkiem, że dany obywatel
państwa trzeciego nie stanowi zagrożenia dla porządku publicz
nego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodo
wego.
W indywidualnych przypadkach państwa członkowskie mogą
wstrzymać się od wydania zakazu wjazdu lub zawiesić go
z przyczyn humanitarnych.
W indywidualnych przypadkach lub w niektórych kategoriach
przypadków państwa członkowskie mogą cofnąć lub zawiesić
zakaz wjazdu z innych przyczyn.
4.
Jeżeli państwo członkowskie rozważa możliwość wydania
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego
do pobytu obywatelowi państwa trzeciego, wobec którego
w innym państwie członkowskim wydany został zakaz wjazdu,
zasięga ono najpierw opinii państwa członkowskiego, które
wydało ten zakaz wjazdu oraz bierze pod uwagę jego interesy
zgodnie z art. 25 Konwencji wykonawczej do układu
z Schengen (2).
5.
Ust. 1–4 mają zastosowanie bez uszczerbku dla prawa do
międzynarodowej ochrony, określonej w art. 2 lit. a) dyrektywy
Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie mini
malnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trze
cich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby,
które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony
oraz zawartości przyznawanej ochrony (3), w państwach człon
kowskich.
ROZDZIAŁ III
GWARANCJE PROCEDURALNE

Artykuł 12
Forma
1.
Decyzje nakazujące powrót oraz, w stosownych przypad
kach, decyzje o zakazie wjazdu lub o wykonaniu wydalenia
wydawane są w formie pisemnej i zawierają uzasadnienie
faktyczne i prawne, a także informacje o dostępnych środkach
odwoławczych.
Można ograniczyć uzasadnienie faktyczne, jeżeli prawo krajowe
pozwala na ograniczenie prawa do informacji, w szczególności
w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego, obronności,
bezpieczeństwa publicznego oraz w celu zapobiegania przestęp
stwom karnym, prowadzenia dochodzenia w sprawie, wykry
wania i ścigania przestępstw karnych.
2.
Państwa członkowskie na żądanie zapewniają pisemne lub
ustne tłumaczenie głównych elementów decyzji dotyczących
powrotu, o których mowa w ust. 1 – w tym tłumaczenia
(1) Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19.
(2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19.
(3) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.
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informacji o dostępnych środkach odwoławczych – na język,
który obywatel państwa trzeciego rozumie lub można
w uzasadniony sposób przypuszczać, że jest dla niego zrozu
miały.
3.
Państwa członkowskie mogą postanowić, że nie będą
stosować ust. 2 wobec obywateli państw trzecich, które niele
galnie wjechały na terytorium jednego z państw członkowskich
i które następnie nie otrzymały zezwolenia lub prawa do
pobytu w tym państwie członkowskim.
W takich przypadkach, decyzje dotyczące powrotu, o których
mowa w ust. 1, wydawane są na standardowym formularzu,
którego wzór określa prawo krajowe.
Państwa członkowskie udostępniają ogólne broszury informa
cyjne wyjaśniające najważniejsze elementy standardowego
formularza przynajmniej w pięciu językach, które są najczęściej
używane lub rozumiane przez nielegalnych migrantów przyby
wających do danego państwa członkowskiego.
Artykuł 13
Środki odwoławcze
1.
Dany obywatel państwa trzeciego otrzymuje możliwość
skorzystania ze skutecznych środków odwoławczych, aby
zaskarżyć decyzje dotyczące powrotu, o których mowa w art.
12 ust. 1, przed właściwym organem sądowym lub administra
cyjnym lub właściwym podmiotem złożonym z osób bezstron
nych i posiadających gwarancje niezależności.
2.
Organ lub podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest właś
ciwy w sprawie ponownego rozpatrzenia decyzji dotyczących
powrotu, o których mowa w art. 12 ust. 1, i może między
innymi tymczasowo zawiesić ich wykonanie, chyba że takie
tymczasowe zawieszenie ma już zastosowanie na mocy prawa
krajowego.
3.
Dany obywatel państwa trzeciego ma możliwość uzys
kania porady prawnej, reprezentacji prawnej oraz, w razie
konieczności, pomocy tłumacza.
4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby niezbędna pomoc
prawna lub reprezentacja prawna zostały przyznane nieod
płatnie na wniosek, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajo
wymi lub z zasadami dotyczącymi pomocy prawnej oraz mogą
ustalić, że taka nieodpłatna pomoc prawna lub reprezentacja
prawna podlegają warunkom określonym w art. 15 ust. 3–6
dyrektywy 2005/85/WE.
Artykuł 14
Gwarancje w oczekiwaniu na powrót
1.
Z wyłączeniem sytuacji, objętych art. 16 i 17, państwa
członkowskie zapewniają, by następujące zasady były brane
pod uwagę, tak dalece jak to możliwe, w odniesieniu do obywa
teli państw trzecich w okresie przed upływem terminu dobro
wolnego wyjazdu, wyznaczonego zgodnie z art. 7 oraz przed
upływem okresu, na jaki wstrzymano wydalenie, zgodnie z art. 9:
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a) utrzymana jest jedność rodziny w odniesieniu do członków
rodziny znajdujących się na terytorium państw członkow
skich;
b) zapewniona jest opieka zdrowotna w nagłych wypadkach
oraz leczenie chorób w podstawowym zakresie;
c) małoletnim zapewniony jest dostęp do podstawowego
systemu edukacji w zależności od długości ich pobytu;
d) uwzględnione są szczególne potrzeby osób wymagających
szczególnego traktowania.
2.
Państwa członkowskie dostarczają osobom, o których
mowa w ust. 1, pisemne potwierdzenie, zgodnie z prawem
krajowym, że termin dobrowolnego wyjazdu został przedłu
żony zgodnie z art. 7 ust. 2 lub że decyzja nakazująca powrót
tymczasowo nie będzie podlegać wykonaniu.
ROZDZIAŁ IV
ŚRODEK DETENCYJNY W CELU WYDALENIA

Artykuł 15
Środek detencyjny
1.
O ile w danej sprawie nie mogą zostać zastosowane
wystarczające lecz mniej represyjne środki, państwa członkow
skie mogą umieścić w ośrodku detencyjnym obywatela państwa
trzeciego podlegającego procedurze powrotu tylko w celu przy
gotowania powrotu lub przeprowadzenia procesu wydalenia,
w szczególności jeżeli:
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niezwłocznie informują danego obywatela państwa człon
kowskiego o możliwości wszczęcia takiego postępowania.
Jeżeli zastosowanie środka detencyjnego jest niezgodne
z prawem, dany obywatel państwa trzeciego zostaje natychmiast
zwolniony.
3.
W każdym przypadku, środek detencyjny podlega kontroli
w rozsądnych odstępach czasu na wniosek danego obywatela
państwa trzeciego lub z urzędu. W przypadku przedłużonych
okresów pobytu w ośrodku detencyjnym kontrole podlegają
nadzorowi ze strony organu sądowego.
4.
Przesłanki zastosowania środka detencyjnego ustają,
a dana osoba zostaje niezwłocznie zwolniona, jeżeli okaże się,
że nie ma już rozsądnych perspektyw jej wydalenia ze
względów natury prawnej lub innych, lub że warunki określone
w ust. 1 nie są już spełniane.
5.
Środek detencyjny jest utrzymany dopóki nie spełnione
zostaną warunki określone w ust. 1 i jest to konieczne do
zapewnienia skutecznego wydalenia. Każde państwo członkow
skie określa maksymalny okres zastosowania środka detencyj
nego, który nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
6.
Państwa członkowskie nie mogą przedłużać okresu,
o którym mowa w ust. 5, z wyjątkiem przedłużenia na ograni
czony okres czasu nieprzekraczający kolejnych dwunastu
miesięcy zgodnie z prawem krajowym, jeżeli pomimo wszelkich
rozsądnych starań wydalenie może potrwać dłużej ze względu
na:

a) istnieje ryzyko ucieczki, lub
b) dany obywatel państwa trzeciego unika lub utrudnia przy
gotowania do powrotu lub proces wydalenia.
Jakikolwiek środek detencyjny stosowany jest przez możliwie
najkrótszy okres czasu i tylko dopóki trwają przygotowania
do wydalenia oraz podlega wykonaniu z należytą starannością.
2.
Decyzja o zastosowaniu środka detencyjnego wydawana
jest przez organy administracyjne lub sądowe.
Decyzja o zastosowaniu środka detencyjnego wydawana jest
w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.
Jeżeli decyzja o zastosowaniu środka detencyjnego została
wydana przez organy administracyjne, państwa członkowskie:
a) zapewniają kontrolę sądową, w trybie przyspieszonym,
zgodności z prawem środka detencyjnego, najszybciej jak
to możliwe po jego zastosowaniu;
b) lub przyznają danemu obywatelowi państwa trzeciego prawo
do wszczęcia postępowania w celu podania kontroli sądowej,
w trybie przyspieszonym, zgodności z prawem środka
detencyjnego, najszybciej jak to możliwe po jego zastoso
waniu. W takim przypadku państwa członkowskie

a) brak współpracy ze strony danego obywatela państwa trze
ciego, lub
b) opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnej dokumentacji od
państw trzecich.
Artykuł 16
Warunki pobytu w ośrodku detencyjnym
1.
Przetrzymywanie odbywa się z reguły w specjalnych
ośrodkach detencyjnych. Jeżeli państwo członkowskie nie
może zapewnić obywatelom państw trzecich pobytu
w specjalnym ośrodku detencyjnym i zmuszone do wykorzys
tania w tym celu zakład karny, obywatele państw trzecich,
wobec których zastosowano środek detencyjny, przetrzymywani
są oddzielnie od zwykłych więźniów.
2.
Obywatelom państwa trzeciego umieszczonym w ośrodku
detencyjnym należy – na ich wniosek – umożliwić kontakt
w odpowiednim czasie z ich pełnomocnikami prawnymi, człon
kami rodziny i właściwymi organami konsularnymi.
3.
Szczególną uwagę poświęca się osobom wymagającym
szczególnego traktowania. Zostaje im zapewniona opieka zdro
wotna w nagłych wypadkach oraz leczenie chorób
w podstawowym zakresie.
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4.
Odpowiednie i właściwe organizacje i podmioty krajowe,
międzynarodowe i pozarządowe mają możliwość wizytowania
ośrodków detencyjnych, o których mowa w ust. 1, w zakresie,
w jakim służą one do przetrzymywania obywateli państw trze
cich zgodnie z niniejszym rozdziałem. Takie wizytacje mogą
wymagać zezwolenia.
5.
Obywatele państw trzecich umieszczeni w ośrodku deten
cyjnym są regularnie informowani o zasadach pobytu
w obiekcie oraz o swoich prawach i obowiązkach. Informacja
ta obejmuje również informację o przysługującym im prawie,
zgodnie z prawem krajowym, do kontaktowania się
z organizacjami i podmiotami, o których mowa w ust. 4.
Artykuł 17
Stosowanie

środka

detencyjnego
i rodzin

wobec

małoletnich

1.
Małoletni bez opieki oraz rodziny z małoletnimi umie
szczane są w ośrodku detencyjnym jedynie w ostateczności
i na możliwie najkrótszy odpowiedni okres czasu.
2.
Rodzinom oczekującym w ośrodku detencyjnym na wyda
lenie zapewnia się pobyt w oddzielnych pomieszczeniach
gwarantujących odpowiedni poziom prywatności.
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3.
Przepisy niniejszego artykułu nie mogą być interpreto
wane jako zezwolenie na odstępstwo od ciążącego na nich
ogólnego obowiązku podjęcia wszelkich właściwych środków,
ogólnych lub szczególnych, aby zapewnić wypełnienie ich
obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 19
Sprawozdawczość
Co trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdania dotyczące stosowania niniejszej dyrekty
wy w państwach członkowskich oraz, w stosownych przypad
kach, proponuje zmiany.

Po raz pierwszy Komisja składa sprawozdanie najpóźniej do
24 grudnia 2013 r., i zwraca przy tej okazji szczególną
uwagę na stosowanie art. 11, art. 13 ust. 4 i art. 15
w państwach członkowskich. W odniesieniu do art. 13 ust. 4
Komisja ocenia w szczególności dodatkowe skutki finansowe
i administracyjne w państwach członkowskich.

Artykuł 20
3.
Małoletni przebywający w ośrodku detencyjnym mają
możliwość uczestniczenia w wolnym czasie w zajęciach,
w tym w grach, zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowied
nich do ich wieku oraz, w zależności od długości ich pobytu,
mają dostęp do edukacji.
4.
Małoletnim bez opieki zapewnia się zakwaterowanie
w placówkach dysponujących personelem i wyposażeniem przy
stosowanym do potrzeb osób w tym wieku.
5.
Dobro dziecka jest kwestią nadrzędną w ramach pobytu
małoletnich w ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na wyda
lenie.

Transpozycja
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 24 grudnia 2010 r.
W odniesieniu do art. 13 ust. 4, państwa członkowskie wpro
wadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy
najpóźniej do 24 grudnia 2011 r. Państwa członkowskie
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych środków.
Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 18
Sytuacje nadzwyczajne
1.
W sytuacjach gdy wyjątkowo duża liczba obywateli
państw trzecich podlegających zobowiązaniu do powrotu
w sposób nieprzewidziany znacząco obciąża ośrodki detencyjne
państwa członkowskiego lub jego personel administracyjny lub
sądowy, to państwo członkowskie może, na czas trwania tej
wyjątkowej sytuacji, postanowić o dopuszczeniu dłuższych
terminów kontroli sądowej niż przewidziane w art. 15 ust. 2
akapit trzeci, oraz podjąć pilne działania w odniesieniu do
warunków pobytu w ośrodku detencyjnym, odbiegające od
tych przewidzianych w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2.

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 21
Powiązanie z konwencją z Schengen
Niniejsza dyrektywa zastępuje przepisy art. 23 i 24 Konwencji
wykonawczej do Układu z Schengen.

Artykuł 22
2.
Jeżeli państwo członkowskie podejmuje tego typu wyjąt
kowe środki, informuje o tym Komisję. Informuje również
Komisję gdy tylko ustały powody zastosowania tych wyjątko
wych środków.

Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Artykuł 23
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspól
notę Europejską.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 grudnia 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

Przewodniczący

Przewodniczący
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