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I
(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 437/2010
z dnia 19 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz
społeczności zmarginalizowanych
uwzględniać różne parametry niezależnie od źródła
finansowania. Ponadto do pomocy powinny kwalifi
kować się tylko wydatki na działania związane
z istniejącymi budynkami.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 178,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(3)

W niektórych państwach członkowskich mieszkalnictwo
to decydujący czynnik integracji zmarginalizowanych
społeczności żyjących na obszarach miejskich lub wiej
skich. Konieczne jest zatem rozszerzenie kwalifikowal
ności wydatków na działania w zakresie mieszkalnictwa
we wszystkich państwach członkowskich na społeczności
żyjące na obszarach miejskich lub wiejskich.

(4)

Niezależnie od tego, czy społeczności mieszkają na
obszarach miejskich czy wiejskich, ze względu na bardzo
niską jakość ich warunków mieszkaniowych wydatki na
remonty lub na zastąpienie istniejących budynków
mieszkalnych, w tym zastąpienie ich nowymi budyn
kami, również powinny kwalifikować się do pomocy.

(5)

Zgodnie z zasadą nr 2 wspólnych podstawowych zasad
integracji Romów podkreśloną przez Radę w jej konkluz
jach w sprawie integracji Romów z dnia 8 czerwca
2009 r. działania w zakresie mieszkalnictwa skoncentro
wane na określonej grupie docelowej nie powinny wyłą
czać innych ludzi, którzy znajdują się w podobnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej.

(6)

Zgodnie z zasadą nr 1 tychże wspólnych podstawowych
zasad, aby ograniczyć ryzyko segregacji, działania
w zakresie mieszkalnictwa dla zmarginalizowanych
społeczności powinny się odbywać w ramach zintegro
wanego
podejścia,
które
obejmuje
działania
w szczególności w dziedzinach takich, jak edukacja,
opieka zdrowotna, sprawy społeczne, zatrudnienie
i bezpieczeństwo oraz środki przeciwdziałania segregacji.

po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Aby wzmocnić spójność gospodarczą i społeczną Unii,
należy wspierać ograniczone działania związane
z renowacją istniejących budynków mieszkalnych
w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie.
Działania te mogą odbywać się na warunkach określo
nych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego (3).
Wydatki powinny być programowane w ramach operacji
dotyczącej zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich
lub osi priorytetowej dla obszarów dotkniętych lub
zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym. W celu zapewnienia przejrzystości należy
uprościć warunki, na jakich można podejmować dzia
łania w zakresie budownictwa mieszkaniowego na obsza
rach miejskich. Dlatego też przy programowaniu
wydatków na działania w zakresie mieszkalnictwa należy

(1) Opinia z dnia 5 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r.
(3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.
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lub zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym;

Należy zapewnić jednolite warunki wdrażania
w odniesieniu do przyjmowania wykazów kryteriów
niezbędnych do określenia obszarów dotkniętych lub
zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem
społecznym oraz przyjmowania wykazów kwalifikowal
nych działań. Art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej przewiduje, że przepisy i ogólne zasady
dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania upraw
nień wykonawczych Komisji sprawowanej przez państwa
członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze
rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą
procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia takiego
rozporządzenia i w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń
w działalności legislacyjnej Unii zastosowanie powinny
mieć nadal przepisy decyzji Rady 1999/468/WE z dnia
28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykony
wania
uprawnień
wykonawczych
przyznanych
Komisji (1).

b) we wszystkich państwach członkowskich – tylko
w ramach zintegrowanego podejścia do zmarginalizowa
nych społeczności.
Środki przyznane na mieszkalnictwo wynoszą nie więcej niż
3 % alokacji EFRR na dane programy operacyjne albo 2 %
całkowitej alokacji EFRR.
2a.
Na użytek ust. 2 lit. a) i b), ale bez uszczerbku dla
akapitu drugiego niniejszego ustępu, wydatki są ograniczone
do następujących działań:
a) renowacja części wspólnych istniejących wielorodzinnych
budynków mieszkalnych;

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1080/2006,

b) renowacja i zmiana przeznaczenia istniejących budynków
stanowiących własność władz publicznych lub własność
podmiotów o celach niezarobkowych na cele mieszka
niowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
lub osób o szczególnych potrzebach.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 otrzymuje
brzmienie:

Na użytek ust. 2 lit. b) działania mogą obejmować remont
lub zastąpienie istniejących budynków mieszkalnych.

„2.
Wydatki na mieszkalnictwo, z wyjątkiem wydatków na
zapewnienie efektywności energetycznej i wykorzystywanie
energii ze źródeł odnawialnych, jak określono w ust. 1a, są
wydatkami kwalifikowalnymi w następujących przypadkach:

Komisja przyjmuje wykaz kryteriów wymaganych do okre
ślenia obszarów, o których mowa w ust. 2 lit. a), oraz wykaz
kwalifikowalnych działań zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 103 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr
1083/2006.”.

a) w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie –
w ramach zintegrowanego podejścia do rozwoju
obszarów miejskich w przypadku obszarów dotkniętych

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 438/2010
z dnia 19 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia
zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń, w szczególności
pod względem przemieszczenia zwierząt domowych
z państw trzecich, konieczne jest uszczegółowienie
odniesień do tych norm ISO, zanim stosowanie trans
ponderów stanie się obowiązkowe. Ze względu na tech
niczny charakter tych odniesień wskazane jest włączenie
ich do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 998/2003
i odpowiednia zmiana art. 4 i 14 tego rozporządzenia.

(5)

Ponadto art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
998/2003 stanowi, że psy, koty i fretki muszą posiadać
paszport wystawiony przez lekarza weterynarii upoważ
nionego przez właściwe władze, zaświadczający ważność
szczepienia przeciwko wściekliźnie, wykonanego zgodnie
z zaleceniami laboratorium produkującego, przeprowa
dzonego na danym zwierzęciu przy użyciu inaktywo
wanej szczepionki przeciwko wściekliźnie, zawierającej
co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce
(norma WHO). Od czasu przyjęcia rozporządzenia
(WE) nr 998/2003 do celów szczepień przeciwko wście
kliźnie dostępne stały się również szczepionki rekombi
nowane.

(6)

Aby umożliwić przemieszczanie psów, kotów i fretek
zaszczepionych przy użyciu szczepionek rekombinowa
nych, w szczególności z państw trzecich, należy również
ustanowić przepisy zezwalające, na użytek rozporzą
dzenia (WE) nr 998/2003, na stosowanie takich szcze
pionek zgodnie z niektórymi wymaganiami technicznymi
ustanowionymi w załączniku do tego rozporządzenia.

(7)

Szczepionki te, w przypadku ich stosowania w państwie
członkowskim, powinny posiadać pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywą
2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczni
czych (4) albo z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wyda
wania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych
u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi
oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (5).

(8)

W przypadku stosowania w państwie trzecim szcze
pionki te powinny spełniać minimalne wymogi bezpie
czeństwa ustanowione w odpowiednim rozdziale
Podręcznika testów diagnostycznych i szczepionek dla
zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwie
rząt (OIE).

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady (3) ustanawia wymogi dotyczące zdrowia
zwierząt, stosowane do przemieszczania zwierząt domo
wych o charakterze niehandlowym, oraz zasady stoso
wane do kontroli takiego przemieszczania.

W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 ustanowiono
przepisy mające zastosowanie do przemieszczania
między państwami członkowskimi psów, kotów
i fretek, wymienionych w części A i B załącznika I do
tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) tego
rozporządzenia te zwierzęta domowe muszą być identy
fikowane za pomocą elektronicznego systemu identyfi
kacji (transponder). W ośmioletnim okresie przej
ściowym, rozpoczynającym się od dnia wejścia w życie
tego rozporządzenia, te zwierzęta domowe są uważane
za zidentyfikowane, również jeżeli posiadają wyraźnie
czytelny tatuaż.

Art. 4 ust. 1 oraz art. 14 rozporządzenia (WE) nr
998/2003 przewidują, że jeżeli transponder nie spełnia
wymogów normy ISO 11784 lub załącznika A do
normy ISO 11785, właściciel lub osoba fizyczna odpo
wiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela
musi zapewnić możliwość odczytania transpondera
podczas każdej kontroli.

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2009, s. 121.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r.
(3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(4) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.
(5) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Ponadto powinny zostać przyjęte potwierdzone naukowo
zasady o podobnym charakterze co zasady ustanowione
dla wścieklizny. Powinny one przewidywać zdrowotne
środki zapobiegawcze dotyczące przemieszczenia zwie
rząt domowych w zakresie innych chorób, które mogą
dotykać te zwierzęta, w przypadku gdy środki te są
proporcjonalne do ryzyka rozprzestrzenienia tych chorób
w wyniku takiego przemieszczenia.
Art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że
wprowadzenie psów i kotów na terytorium Irlandii,
Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa ma podlegać
dodatkowym wymogom ze względu na szczególną
sytuację w tych państwach członkowskich pod względem
wścieklizny. Przepis ten stosowany jest do dnia
30 czerwca 2010 r. jako środek przejściowy.
Zgodnie z tymi dodatkowymi wymogami psy i koty
wprowadzane na terytorium tych państw członkowskich
muszą być identyfikowane za pomocą transpondera, o ile
dane państwo członkowskie przeznaczenia nie uzna, że
zwierzę może być również identyfikowane za pomocą
wyraźnie czytelnego tatuażu. Wymogi te obejmują
ponadto przeprowadzenie obowiązkowego miareczko
wania przeciwciał przed wprowadzeniem tych zwierząt
domowych na terytorium tych państw członkowskich
w celu potwierdzenia ochronnego poziomu przeciwciał
przeciwko wściekliźnie.
Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania,
zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej, aktów delegowanych dotyczących zdrowotnych
środków zapobiegawczych odnoszących się do chorób
innych niż wścieklizna oraz zmian do wymagań tech
nicznych
dotyczących
identyfikacji
zwierząt
i szczepienia przeciwko wściekliźnie, o których mowa
w załącznikach dodanych do rozporządzenia (WE) nr
998/2003 zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła odpo
wiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowaw
czych, w tym na poziomie ekspertów.
W art. 8 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 ustanowiono
warunki dotyczące przemieszczenia psów, kotów i fretek
z państw trzecich, zależące od sytuacji panującej
w danym państwie trzecim pochodzenia oraz
w państwie członkowskim przeznaczenia w odniesieniu
do wścieklizny.
Art. 8 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr
998/2003 stanowi, że w przypadku gdy zwierzę
domowe jest przemieszczane z niektórych państw trze
cich
na
terytorium
Irlandii,
Malty,
Szwecji
i Zjednoczonego Królestwa, zastosowanie mają dodat
kowe wymogi ustanowione w art. 6 tego rozporządzenia.
Te państwa trzecie wymienione są w sekcji 2 części
B oraz w części C załącznika II do tego rozporządzenia.
Art. 8 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr
998/2003 stanowi, że w przypadkach gdy zwierzęta
domowe są przemieszczane z innych państw trzecich,
muszą one przejść kwarantannę, chyba że wymogi art.
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6 tego rozporządzenia zostały spełnione po ich wprowa
dzeniu na terytorium Unii.
(16)

Ponadto art. 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003
stanowi, że Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja
i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy,
oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo,
w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowa
dzanie zwierząt domowych na ich terytorium od zapew
nienia zgodności ze szczególnymi przepisami obowiązu
jącymi w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia.
Przepis ten stosowany jest do dnia 30 czerwca 2010 r.
jako środek przejściowy.

(17)

Art. 23 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że
Komisja, po otrzymaniu opinii Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącej koniecz
ności utrzymania testów serologicznych, a także na
podstawie zebranego doświadczenia i oceny ryzyka,
powinna przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie wraz z odpowiednimi propozy
cjami ustalenia procedury, która będzie stosowana ze
skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. w odniesieniu do art.
6, 8 i 16 tego rozporządzenia.

(18)

W celu ustalenia tej procedury Komisja przeprowadziła
ocenę skutków, opartą na przeprowadzonych niedawno
konsultacjach oraz na sprawozdaniu Komisji przyjętym
w dniu 8 października 2007 r. w związku z art. 23
rozporządzenia (WE) nr 998/2003, a także wzięła pod
uwagę zalecenia EFSA.

(19)

W dniu 11 grudnia 2006 r. EFSA przyjął opinię zatytu
łowaną „Ocena ryzyka wprowadzenia wścieklizny na
terytorium Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Szwecji
i Malty w wyniku rezygnacji z testów serologicznych
mierzących ochronny poziom przeciwciał przeciwko
wściekliźnie” (1).

(20)

W oparciu o dane z 2005 r. ESFA stwierdził, że niektóre
państwa członkowskie charakteryzują się istotną często
ścią występowania wścieklizny u zwierząt domowych.
Ponadto EFSA zalecił zastosowanie środków zmniejsza
jących ryzyko w odniesieniu do przemieszczania zwierząt
domowych z państw o istotnej częstości występowania
wścieklizny u zwierząt domowych.

(21)

Wścieklizna w tych państwach członkowskich występuje
głównie u zwierząt leśnych. Badania terenowe dowiodły,
że wyeliminowanie wścieklizny u zwierząt leśnych
w wyniku intensywnych programów doustnych szcze
pień zwierząt dzikich prowadzi do zmniejszenia częstości
występowania wścieklizny u zwierząt domowych.

(22)

Wspólnota zatwierdziła szereg programów zwalczania,
kontroli i monitorowania wścieklizny w tych państwach
członkowskich zgodnie z art. 24 ust. 5 decyzji Rady
90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie
wydatków w dziedzinie weterynarii (2). Komisja przewi
duje zakończenie wspierania przez UE krajowych
programów na terytorium tych państw członkowskich
do końca 2011 r.

(1) Dziennik EFSA (2006) 436, s. 1.
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.
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Biorąc pod uwagę opinię EFSA z dnia 11 grudnia
2006 r. oraz wspierane przez Wspólnotę programy zwal
czania wścieklizny w niektórych państwach członkow
skich, środek przejściowy przewidziany w art. 6 rozpo
rządzenia (WE) nr 998/2003 należy przedłużyć do dnia
31 grudnia 2011 r.
W dniu 18 stycznia 2007 r. EFSA przyjął opinię zatytu
łowaną „Ocena ryzyka wprowadzenia bąblowicy na tery
torium Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Szwecji, Malty
i Finlandii w wyniku rezygnacji z przepisów krajo
wych” (1).
W dniu 8 marca 2007 r. EFSA przyjął opinię zatytuło
waną „Ocena ryzyka wprowadzenia kleszczy na teryto
rium Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Malty
w wyniku rezygnacji z przepisów krajowych” (2).

(26)

Z opinii tych wynika, że dostępne dane nie pozwalają
EFSA na wykazanie szczególnego statusu państw człon
kowskich ubiegających się o środki przejściowe
w odniesieniu do niektórych kleszczy oraz tasiemca Echi
nococcus multilocularis, a także na obliczenie ryzyka
wprowadzenia patogenu w drodze przemieszczania zwie
rząt domowych o charakterze niehandlowym.

(27)

W celu zapewnienia spójności w odniesieniu do środków
przejściowych należy przedłużyć środki przejściowe prze
widziane w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 do
dnia 31 grudnia 2011 r.

(28)
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„b) posiadać paszport wystawiony przez lekarza wetery
narii upoważnionego przez właściwe władze,
zaświadczający, że:

(i) dane zwierzę zostało poddane ważnemu
szczepieniu przeciwko wściekliźnie zgodnie
z załącznikiem Ib;

(ii) w razie konieczności, w odniesieniu do danego
zwierzęcia zastosowane zostały zdrowotne środki
zapobiegawcze dotyczące innych chorób.”;

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„W celu zapewnienia kontroli chorób innych niż wście
klizna mogących rozprzestrzeniać się w wyniku prze
mieszczania zwierząt domowych Komisja może przyj
mować w drodze aktów delegowanych zdrowotne środki
zapobiegawcze, o których mowa w akapicie pierwszym
lit. b) ppkt (ii), zgodnie z art. 19b i z warunkami usta
nowionymi w art. 19c i 19d. Środki te są naukowo
uzasadnione i proporcjonalne do ryzyka rozprzestrze
niania tych chorób w wyniku przemieszczania zwierząt
domowych.”;

3) w art. 6 ust. 1 akapit pierwszy część wprowadzająca oraz
tiret pierwsze otrzymują brzmienie:

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 998/2003,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

„1.
Do dnia 31 grudnia 2011 r. wprowadzanie zwierząt
domowych wymienionych w części A załącznika I na tery
torium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa
podlega następującym wymogom:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„W przypadku określonym w akapicie pierwszym lit. b),
jeżeli transponder nie spełnia wymogów określonych
w załączniku Ia, właściciel lub osoba fizyczna odpowie
dzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela musi
zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas
każdej kontroli.”;

— muszą one posiadać identyfikację zgodnie z art. 4 ust. 1
akapit pierwszy lit. b), chyba że do zakończenia ośmio
letniego okresu przejściowego, przewidzianego w art. 4
ust. 1, państwo członkowskie miejsca przeznaczenia
uzna również identyfikację zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit
pierwszy lit. a), oraz”;

4) w art. 8 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:
2) w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) lit. b) otrzymuje brzmienie:
(1) Dziennik EFSA (2006) 441, s. 1.
(2) Dziennik EFSA (2007) 469, s. 1.

„(ii) jednego z państw członkowskich wymienionych
w części A załącznika II, albo bezpośrednio, albo
po tranzycie przez jedno z terytoriów wymienio
nych w części B załącznika II, spełniają wymogi
art. 6, do dnia 31 grudnia 2011 r.”;
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b) lit. b) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii) jednego z państw członkowskich wymienionych
w części A załącznika II, albo bezpośrednio, albo
po tranzycie przez jedno z terytoriów wymienio
nych w części B załącznika II, przechodzą kwaran
tannę, do dnia 31 grudnia 2011 r., chyba że
wymogi art. 6 zostały spełnione po ich wprowa
dzeniu na terytorium Unii.”;

5) w art. 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 akapit
pierwszy lit. b), jeżeli transponder nie spełnia wymogów
określonych w załączniku Ia, właściciel lub osoba fizyczna
odpowiedzialna za zwierzę domowe w imieniu właściciela
musi zapewnić możliwość odczytania transpondera podczas
każdej kontroli.”;

29.5.2010

Artykuł 19b
1.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 i w art. 19a, powierza się
Komisji na okres 5 lat od dnia 18 czerwca 2010 r. Nie
później niż 6 miesięcy przed zakończeniem tego pięciolet
niego okresu Komisja przedkłada sprawozdanie na temat
przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień zostaje
automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że
Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 19c.

2.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja
powiadamia o nim równocześnie Parlament Europejski
i Radę.

3.
Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych
powierzone Komisji podlegają warunkom określonym
w art. 19c i 19d.

Artykuł 19c
6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

1.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 1
i w art. 19a, może zostać w dowolnym momencie odwołane
przez Parlament Europejski lub Radę.

„Artykuł 16
Do dnia 31 grudnia 2011 r. Finlandia, Irlandia, Malta,
Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblo
wicy, oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo,
w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie
zwierząt domowych na ich terytorium od zapewnienia zgod
ności ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”;

7) dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 19a
1.
W celu uwzględnienia postępu technicznego Komisja
może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany
do wymagań technicznych dotyczących identyfikacji określo
nych w załączniku Ia, zgodnie z art. 19b i z warunkami
ustanowionymi w art. 19c i 19d.

2.
W celu uwzględnienia rozwoju naukowo-technicznego
w odniesieniu do szczepienia przeciwko wściekliźnie
Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych
zmiany do wymagań technicznych dotyczących szczepień
przeciwko wściekliźnie określonych w załączniku Ib,
zgodnie z art. 19b i z warunkami ustanowionymi w art.
19c i 19d.

3.
Przyjmując takie akty delegowane, Komisja działa
zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

2.
Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną
mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu
przekazanych uprawnień, dokłada starań o powiadomienie
drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym czasie przed podję
ciem ostatecznej decyzji, określając, które przekazane upraw
nienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne
przyczyny takiego odwołania.

3.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień
określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natych
miast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona.
Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów
delegowanych.
Decyzja
ta
zostaje
opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 19d
1.
Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw
wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od
daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten
jest przedłużany o dwa miesiące.

2.
Jeżeli przed upływem tego terminu ani Parlament
Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu dele
gowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim okre
ślonym.
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Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem
tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują
Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu.

8) Dodaje się załączniki Ia i Ib znajdujące się w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

3.
Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyraża sprzeciw
wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Insty
tucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego,
przedstawia powody tego sprzeciwu.”;

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 Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK Ia
Wymagania techniczne dotyczące identyfikacji
Do celów art. 4 ust. 1 standardowy system identyfikacji elektronicznej oznacza pasywne, przeznaczone wyłącznie do
odczytu urządzenie identyfikujące o częstotliwości radiowej (»transponder«):
1. zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
2. możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

ZAŁĄCZNIK Ib
Wymagania techniczne dotyczące szczepień przeciwko wściekliźnie
(o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) ppkt (i))
Do celów art. 5 ust. 1 szczepienie przeciwko wściekliźnie uważane jest za ważne, o ile spełnione są następujące
wymagania:
1. Szczepionka przeciwko wściekliźnie musi:
a) być szczepionką inną niż żywa modyfikowana szczepionka i należeć do jednej z poniższych kategorii:
(i) inaktywowana szczepionka zawierająca co najmniej jedną antygenową jednostkę w dawce (norma WHO); lub
(ii) szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej wirusa wścieklizny w żywym
wektorze wirusowym;
b) w przypadku stosowania w państwie członkowskim, posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z:
(i) dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego
kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (*); lub
(ii) rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawia
jącym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do
celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (**);
c) w przypadku stosowania w państwie trzecim, spełniać co najmniej wymogi ustanowione w części C rozdziału
2.1.13 Podręcznika testów diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia
Zwierząt, wydanie z 2008 r.
2. Szczepionka przeciw wściekliźnie może być uznana za ważną jedynie wtedy, kiedy spełnia następujące warunki:
a) szczepionka została podana w dniu wskazanym w:
(i) sekcji IV paszportu; lub
(ii) odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;
b) data, o której mowa w lit. a), nie może być wcześniejsza niż data wszczepienia mikroczipu, wskazana w:
(i) sekcji III pkt 2 paszportu; lub
(ii) odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;
(*) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.
(**) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.
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c) musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia, wymaganego przez producenta dla pierw
szego szczepienia zgodnie z wymaganiami technicznymi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa
w pkt 1 lit. b), dla szczepionki przeciwko wściekliźnie w państwie członkowskim lub państwie trzecim, w którym
podano szczepionkę;
d) okres ważności szczepienia, zgodnie z wymaganiami technicznymi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla
szczepionki przeciwko wściekliźnie w państwie członkowskim lub państwie trzecim, w którym podano szcze
pionkę, musiał zostać wpisany przez upoważnionego lekarza weterynarii w:
(i) sekcji IV paszportu; lub
(ii) odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia towarzyszącego zwierzęciu;
e) ponowne szczepienie (dawka przypominająca) musi zostać uznane za pierwsze szczepienie, jeżeli nie zostało
przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w lit. d).”
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Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE
Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy przedmiotowego rozporządzenia pozostają
bez uszczerbku dla stanowiska, jakie w przyszłości instytucje mogą zająć w odniesieniu do wykonania art.
290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.

Oświadczenie Komisji
Komisja zamierza przedstawić do dnia 30 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie przeglądu całego rozporzą
dzenia (WE) nr 998/2003, zwłaszcza w kwestiach dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych.

Oświadczenie Komisji w sprawie notyfikacji aktów delegowanych
Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – oprócz przypadków, w których akt ustawodawczy
przewiduje tryb pilny – Parlament Europejski i Rada uznają, że notyfikacja aktów delegowanych uwzględnia
przerwy w pracach instytucji (zimową, letnią i związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego), tak aby
Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać swoje prerogatywy w terminach przewidzianych
w odnośnych aktach ustawodawczych, i jest gotowa działać w zgodzie z powyższym.
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 439/2010
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

W przyjętym we wrześniu 2008 roku Europejskim
pakcie o imigracji i azylu Rada Europejska uroczyście
przypomniała, że każdy prześladowany cudzoziemiec
ma prawo otrzymać pomoc i ochronę na terytorium
Unii Europejskiej na mocy Konwencji genewskiej z dnia
28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, zmie
nionej protokołem z Nowego Jorku z dnia 31 stycznia
1967 r., i innych stosownych traktatów. Zostało również
wyraźnie postanowione, że europejski urząd wsparcia
zostanie utworzony w 2009 roku.

(5)

Praktyczna współpraca w dziedzinie azylu ma na celu
zwiększenie konwergencji oraz zapewnienie stałej jakości
stosowanych przez państwa członkowskie procedur
podejmowania decyzji w tej dziedzinie, w ramach
prawa europejskiego. W ramach praktycznej współpracy
podjęto
w
ostatnich
latach
szereg
działań,
w szczególności przyjęto wspólne podejście do kwestii
informacji o krajach pochodzenia oraz ustanowiono
wspólny europejski program szkoleń dla pracowników
służb azylowych (European asylum curriculum).

(6)

Urząd powinien zostać utworzony w celu wzmacniania
i rozwijania tych działań w zakresie współpracy. Urząd
powinien w należyty sposób uwzględniać te działania
w zakresie współpracy oraz wynikające z nich wnioski.

(7)

Względem państw członkowskich, których systemy
azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szcze
gólną i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza z racji poło
żenia geograficznego lub sytuacji demograficznej tych
państw, Urząd powinien wspierać rozwijanie solidarności
w ramach Unii w celu propagowania bardziej zrówno
ważonej relokacji osób korzystających z ochrony między
narodowej między państwami członkowskimi, zapew
niając przy tym, by nie dochodziło do nadużyć
systemów azylowych ani systemów przyjmowania.

(8)

Aby wykonywać swoje uprawnienia w sposób opty
malny, Urząd powinien być niezależny w dziedzinach
technicznych oraz posiadać autonomię prawną, administ
racyjną i finansową. Dlatego właśnie Urząd powinien być
organem Unii posiadającym osobowość prawną
i dysponującym uprawnieniami wykonawczymi przyzna
nymi mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 74 oraz art. 78 ust. 1 i 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem polityki Unii w zakresie wspólnego europejskiego
systemu azylowego (WESA) jest, zgodnie z założeniami
programu haskiego, utworzenie wspólnej przestrzeni
azylowej za pomocą skutecznej, ujednoliconej procedury
zgodnie z wartościami i tradycją humanitarną Unii Euro
pejskiej.

(2)

W ciągu ostatnich lat, dzięki wprowadzeniu wspólnych
minimalnych norm, osiągnięto znaczne postępy na
drodze do ustanowienia WESA. Istnieją jednak nadal
duże różnice między państwami członkowskimi
w zakresie przyznawania ochrony międzynarodowej
i form tej ochrony. Różnice te powinny zostać zmniej
szone.

(3)

W swoim planie polityki azylowej przyjętym w czerwcu
2008 roku Komisja zapowiedziała, że zamierza prowa
dzić działania na rzecz rozwoju WESA, proponując
wprowadzenie zmian w istniejących instrumentach praw
nych w celu osiągnięcia większej harmonizacji obowią
zujących norm i zwiększając wsparcie dla praktycznej
współpracy
między
państwami
członkowskimi,
w szczególności za pomocą wniosku ustawodawczego
w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia
w dziedzinie Azylu („Urzędu”), aby poprawić koordynację
współpracy operacyjnej między państwami członkow
skimi w celu skutecznego wprowadzania w życie wspól
nych zasad.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stano
wisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 25 lutego 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stano
wisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. (dotychczas
nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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(10)

(11)

(12)
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Urząd powinien ściśle współpracować z organami azylo
wymi państw członkowskich, z krajowymi służbami
imigracyjnymi i azylowymi oraz z innymi służbami,
a także korzystać z ich zdolności i wiedzy fachowej;
powinien również współdziałać z Komisją. Państwa
członkowskie powinny współpracować z Urzędem, aby
zapewnić mu możliwość wykonania jego uprawnień.

29.5.2010

nych zadań, mianowicie przyczynianie się do wdrożenia
WESA, wspieranie praktycznej współpracy między
państwami członkowskimi w dziedzinie azylu oraz
wspieranie państw członkowskich znajdujących się pod
szczególną presją.

(14)

Urząd nie powinien dysponować żadnymi uprawnie
niami bezpośrednimi ani pośrednimi w zakresie podej
mowania decyzji przez organy azylowe państw człon
kowskich w sprawie indywidualnych wniosków
o przyznanie ochrony międzynarodowej.

(15)

Ponadto, aby Urząd mógł wypełniać swoją rolę
i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania
swoich zadań, Urząd powinien współpracować z innymi
organami Unii, zwłaszcza z Europejską Agencją Zarzą
dzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Grani
cach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
(FRONTEX), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE)
nr 2007/2004 (1) i Agencją Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE)
nr 168/2007 (2).

Aby służyć szybkim i skutecznym wsparciem opera
cyjnym państwom członkowskim, których systemy
azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szcze
gólną presją, lub koordynować udzielanie takiego
wsparcia, Urząd powinien – na wniosek zainteresowa
nych państw członkowskich – koordynować działania
wspierające te państwa członkowskie, między innymi
przez oddelegowywanie na ich terytoria zespołów
wsparcia w dziedzinie azylu, w skład których wchodzą
eksperci ds. azylu. Zespoły te powinny w szczególności
służyć wiedzą fachową w zakresie usług tłumaczenia
ustnego, informacjami o krajach pochodzenia oraz
wiedzą w zakresie rozpatrywania spraw azylowych
i zarządzania nimi. Aby zapewnić skuteczność ich odde
legowywania, zasady działania zespołów wsparcia
w dziedzinie azylu powinny być regulowane przepisami
niniejszego rozporządzenia.

(16)

Urząd powinien współpracować z Europejską Siecią
Migracyjną, ustanowioną decyzją Rady 2008/381/WE (3),
aby unikać powielania działań. Urząd powinien również
na bieżąco prowadzić dialog ze społeczeństwem obywa
telskim z myślą o wymianie informacji i gromadzeniu
wiedzy w dziedzinie azylu.

Urząd powinien wypełniać swoją rolę w taki sposób, by
stać się punktem odniesienia z racji swojej niezależności,
naukowej i technicznej jakości świadczonego wsparcia
oraz rozpowszechnianych informacji, przejrzystości
swoich procedur i metod działania, a także rzetelności
w wykonywaniu powierzonych mu zadań.

(17)

Aby skutecznie kontrolować funkcjonowanie Urzędu,
Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezen
towane w jego zarządzie. W miarę możliwości zarząd
powinien składać się z dyrektorów operacyjnych
organów azylowych państw członkowskich lub ich
przedstawicieli. Zarząd powinien dysponować niezbęd
nymi uprawnieniami, w szczególności do sporządzania
budżetu, kontroli jego wykonywania, przyjmowania
odpowiedniego rozporządzenia finansowego, ustana
wiania przejrzystych zasad działania w zakresie decyzji
podejmowanych przez Urząd, przyjmowania corocznego
sprawozdania na temat sytuacji w dziedzinie azylu
w Unii i dokumentów technicznych dotyczących wdra
żania instrumentów Unii w zakresie azylu oraz miano
wania
dyrektora
wykonawczego,
jak
również,
w stosownych przypadkach, komitetu wykonawczego.
Aby w pełni włączyć UNHCR w prace Urzędu i ze
względu na jego wiedzę fachową w dziedzinie azylu,
UNHCR powinien być reprezentowany przez członka
zarządu bez prawa głosu.

Urząd powinien także ściśle współpracować z Wysokim
Komisarzem ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) oraz,
w stosownych przypadkach, z właściwymi organizacjami
międzynarodowymi, tak aby wykorzystać ich wiedzę
fachową i wsparcie. Dlatego też rola UNHCR oraz pozos
tałych właściwych organizacji międzynarodowych
powinna być w pełni uznana, a partnerzy ci – w pełni
uczestniczyć w pracach Urzędu. Żadne zasoby finansowe,
które Urząd udostępni UNHCR zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, nie powinny – w połączeniu
z innymi międzynarodowymi lub krajowymi źródłami
finansowania – powodować podwójnego finansowania
działalności UNHCR.

Urząd powinien stać się europejskim centrum eksperckim
w dziedzinie azylu i odpowiadać za ułatwianie, koordy
nację i zacieśnianie praktycznej współpracy państw
członkowskich w zakresie wielu aspektów związanych
z azylem, tak aby państwa członkowskie mogły skutecz
niej zapewniać ochronę międzynarodową osobom,
którym ona przysługuje, a jednocześnie, w stosownych
przypadkach, sprawiedliwie i efektywnie postępować
z osobami nie kwalifikujacymi się do przyznania
ochrony
międzynarodowej.
Uprawnienia
Urzędu
powinny być ukierunkowane na realizację trzech głów

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.
(2) Dz.U. L 53 z 22.2.2007, s. 1.
(3) Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7.
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Zważywszy na charakter zadań Urzędu i rolę dyrektora
wykonawczego oraz z myślą o umożliwieniu Parlamen
towi Europejskiemu przyjęcia opinii dotyczącej wybra
nego kandydata przed jego mianowaniem, jak również
przed ewentualnym przedłużeniem jego kadencji,
dyrektor wykonawczy powinien zostać poproszony
o złożenie oświadczenia i udzielenie odpowiedzi na
pytania na forum właściwej komisji lub właściwych
komisji Parlamentu Europejskiego. Dyrektor wykonawczy
powinien także przedstawiać Parlamentowi Europej
skiemu coroczne sprawozdanie. Ponadto Parlament Euro
pejski powinien mieć możliwość zwrócenia się do dyrek
tora wykonawczego o przedstawienie sprawozdania
z realizacji powierzonych mu zadań.

Aby zagwarantować pełną autonomię i niezależność
Urzędu, powinien on dysponować własnym budżetem,
który składałby się głównie z wkładu Unii. Finansowanie
Urzędu powinno odbywać się zgodnie z porozumieniem
osiągniętym przez władzę budżetową, tak jak określa to
pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej
i należytego zarządzania finansami (1). Procedura budże
towa Unii powinna mieć zastosowanie do wkładu Unii
i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet
ogólny Unii Europejskiej. Kontrola sprawozdań finanso
wych powinna być przeprowadzona przez Trybunał
Obrachunkowy.

(20)

Urząd powinien współpracować z organami państw trze
cich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi
w dziedzinach objętych zakresem stosowania niniejszego
rozporządzenia i państwami trzecimi w ramach ustaleń
roboczych przyjętych zgodnie ze stosownymi postano
wieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE).

(21)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą
czonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i do
TFUE, Zjednoczone Królestwo i Irlandia powiadomiły
pismami z dnia 18 maja 2009 r. o swoim zamiarze
wzięcia udziału w przyjęciu i stosowaniu niniejszego
rozporządzenia.

(22)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii, załączonego do TUE i TFUE, Dania nie bierze
udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie
jest nim związana ani go nie stosuje.

(23)

W związku z faktem, że Dania, jako państwo członkow
skie, wniosła już wkład w praktyczną współpracę między

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
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państwami członkowskimi w dziedzinie azylu, Urząd
powinien ułatwiać współpracę operacyjną z Danią.
W tym celu należy zapraszać przedstawiciela Danii do
udziału we wszystkich posiedzeniach zarządu, który
może także zdecydować, w stosownych przypadkach,
o zaproszeniu duńskich obserwatorów na posiedzenia
grup roboczych.

(24)

Aby Urząd mógł wypełniać swoją rolę, udział w jego
pracach powinien być otwarty dla państw, które zawarły
z Unią umowy, na mocy których przyjęły one i stosują
prawo Unii w dziedzinie objętej niniejszym rozporządze
niem, w szczególności dla Islandii, Liechtensteinu,
Norwegii i Szwajcarii. Urząd powinien również mieć
możliwość przyjmowania, w porozumieniu z Komisją,
ustaleń roboczych, zgodnie z postanowieniami TFUE,
z krajami innymi, niż kraje, które zawarły z Unią
umowy, na mocy których przyjęły i stosują prawo
Unii. W żadnym wypadku Urząd nie powinien jednak
prowadzić jakiejkolwiek niezależnej polityki zewnętrznej.

(25)

Do Urzędu powinno mieć zastosowanie rozporządzenie
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot
Europejskich (2) („rozporządzenie finansowe”), w szcze
gólności jego art. 185.

(26)

Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące
dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3) powinno
mieć nieograniczone zastosowanie do Urzędu, który
powinien przystąpić do porozumienia międzyinstytucjo
nalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem
Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot
Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (4).

(27)

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro
pejskiego, Rady i Komisji (5) powinno mieć zastosowanie
do Urzędu.

(28)

Operacje przetwarzania danych osobowych przez Urząd
powinny podlegać przepisom rozporządzenia (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze
pływie takich danych (6).

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L

248 z 16.9.2002,
136 z 31.5.1999,
136 z 31.5.1999,
145 z 31.5.2001,
8 z 12.1.2001, s.

s.
s.
s.
s.
1.

1.
1.
15.
43.
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Niezbędne przepisy dotyczące pomieszczeń dla Urzędu
w państwie członkowskim, w którym Urząd będzie miał
siedzibę, a także szczególne przepisy mające zastoso
wanie do wszystkich pracowników Urzędu i członków
ich rodzin powinny zostać określone w porozumieniu
w sprawie siedziby. Ponadto przyjmujące państwo człon
kowskie powinno zapewnić najlepsze możliwe warunki
w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania
Urzędu, w tym pod względem edukacji dzieci
i transportu, aby mógł on przyciągnąć zasoby ludzkie
wysokiej jakości z jak największego obszaru geograficz
nego.

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, czyli potrzeba
usprawnienia wdrażania WESA, ułatwiania, koordyno
wania i zacieśniania praktycznej współpracy między
państwami członkowskimi w dziedzinie azylu oraz
zapewniania wsparcia operacyjnego państwom człon
kowskim, których systemy azylowe i systemy przyj
mowania znajdują się pod szczególną presją, lub koor
dynowania udzielania takiego wsparcia, nie mogą być
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon
kowskie, natomiast z uwagi na rozmiary i skutki dzia
łania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie
Unii, Unia może podejmować działania zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule,
niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia tych celów.

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo
wych i jest zgodne z zasadami uznanymi
w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej i powinno być stosowane zgodnie
z prawem do azylu uznanym w art. 18 Karty,
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Artykuł 2
Rola Urzędu
1.
Urząd ułatwia, koordynuje i wzmacnia praktyczną współ
pracę między państwami członkowskimi w zakresie wielu
aspektów związanych z azylem i pomaga usprawnić wdrażanie
WESA. W tym kontekście Urząd jest w pełni zaangażowany
w działania w ramach wymiaru zewnętrznego WESA.
2.
Urząd udziela skutecznego wsparcia operacyjnego
państwom członkowskim, których systemy azylowe i systemy
przyjmowania znajdują się pod szczególną presją, wykorzys
tując wszystkie użyteczne zasoby będące do jego dyspozycji,
które mogą również obejmować koordynację zasobów zapew
nionych przez państwa członkowskie na warunkach określo
nych w niniejszym rozporządzeniu.
3.
Urząd udziela naukowego i technicznego wsparcia
w zakresie polityki i prawodawstwa Unii we wszystkich dzie
dzinach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na kwestie
azylowe, tak aby móc w pełni wspierać praktyczną współpracę
w dziedzinie azylu i wykonywać swoje zadania w sposób
skuteczny. Urząd jest niezależnym źródłem informacji na
temat wszystkich kwestii związanych z tymi dziedzinami.
4.
Urząd wypełnia swoją rolę w taki sposób, by stać się
punktem odniesienia z racji swojej niezależności, naukowej
i technicznej jakości świadczonego wsparcia oraz rozpowszech
nianych informacji, przejrzystości swoich procedur i metod
działania, rzetelności w wykonywaniu powierzonych mu
zadań oraz wsparcia informatycznego niezbędnego do wykony
wania swoich uprawnień.
5.
Urząd ściśle współpracuje z organami azylowymi państw
członkowskich, z krajowymi służbami imigracyjnymi
i azylowymi i innymi służbami krajowymi oraz z Komisją.
Urząd wykonuje swoje zadania bez uszczerbku dla zadań
powierzonych innym stosownym organom Unii i ściśle współ
działa z tymi organami i z UNHCR.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

6.
Urząd nie ma żadnych uprawnień w zakresie podej
mowania decyzji przez organy azylowe państw członkowskich
w sprawie indywidualnych wniosków o przyznanie ochrony
międzynarodowej.

USTANOWIENIE I ROLA EUROPEJSKIEGO URZĘDU
WSPARCIA W DZIEDZINIE AZYLU

ROZDZIAŁ 2

Artykuł 1

ZADANIA URZĘDU

Ustanowienie Europejskiego Urzędu Wsparcia
w dziedzinie Azylu

SEKCJA 1

Niniejszym ustanawia się Europejski Urząd Wsparcia
w dziedzinie Azylu (zwany dalej „Urzędem”), aby pomóc spraw
niej wdrażać wspólny europejski system azylowy (WESA),
wzmocnić praktyczną współpracę między państwami człon
kowskimi w dziedzinie azylu i zapewnić wsparcie operacyjne
państwom członkowskim, których systemy azylowe i systemy
przyjmowania znajdują się pod szczególną presją, lub koordy
nować udzielanie takiego wsparcia.

Wspieranie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu
Artykuł 3
Najlepsze praktyki
Urząd organizuje, propaguje i koordynuje działania umożliwia
jące wymianę informacji, a także identyfikację i zbieranie najlep
szych praktyk w kwestiach związanych z azylem między
państwami członkowskimi.
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Artykuł 4

Artykuł 6

Informacje o krajach pochodzenia

Wsparcie w zakresie szkoleń

Urząd organizuje, propaguje i koordynuje działania związane
z informacjami o krajach pochodzenia, w szczególności:

1.
Urząd tworzy i rozwija szkolenia dostępne dla członków
wszystkich krajowych organów administracyjnych oraz sądów
i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za
kwestie azylowe w państwach członkowskich. Udział
w szkoleniach nie narusza krajowych systemów i procedur.

a) gromadzenie istotnych, wiarygodnych, prawidłowych
i aktualnych informacji o krajach pochodzenia osób wystę
pujących o ochronę międzynarodową, w sposób przejrzysty
i bezstronny, wykorzystując wszelkie istotne źródła infor
macji, w tym informacje zgromadzone przez organizacje
rządowe, pozarządowe i międzynarodowe oraz instytucje
i organy Unii;

b) sporządzanie sprawozdań na temat krajów pochodzenia na
podstawie informacji zebranych zgodnie z lit. a);

c) zarządzanie portalem, na którym gromadzone są informacje
o krajach pochodzenia, zapewnianie jego dalszego rozwoju
i obsługi technicznej, w celu zapewnienia przejrzystości
zgodnie z niezbędnymi zasadami regulującymi dostęp do
takich informacji na podstawie art. 42;

d) opracowanie wspólnego formatu i wspólnej metodyki
prezentowania, weryfikowania i wykorzystywania informacji
o krajach pochodzenia;

e) analizowanie w sposób przejrzysty informacji o krajach
pochodzenia z myślą o przyczynieniu się do uspójnienia
kryteriów oceny oraz, w stosownych przypadkach, korzys
tając z wyników posiedzeń jednej lub większej liczby grup
roboczych. Celem tej analizy nie jest udzielanie instrukcji
państwom członkowskim w zakresie przyjmowania lub
odrzucania wniosków o przyznanie ochrony międzynaro
dowej.

Artykuł 5
Wsparcie w zakresie relokacji osób korzystających
z ochrony międzynarodowej w ramach Unii
Względem państw członkowskich, których systemy azylowe
i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną
i nieproporcjonalną presją, zwłaszcza z racji położenia geogra
ficznego lub sytuacji demograficznej tych państw, Urząd propa
guje, ułatwia i koordynuje wymianę informacji i inne działania
związane z relokacją w ramach Unii. Relokację w ramach Unii
przeprowadza się wyłącznie na uzgodnionych zasadach między
państwami członkowskimi i za zgodą zainteresowanych osób
korzystających z ochrony międzynarodowej, a także,
w stosownych przypadkach, w porozumieniu z UNHCR.

Urząd rozwija takie szkolenia w ścisłej współpracy z organami
azylowymi państw członkowskich, a w stosownych przypad
kach korzysta z wiedzy fachowej instytucji akademickich
i innych właściwych organizacji.

2.
Urząd rozwija europejski program szkoleń dla pracow
ników służb azylowych i zarządza nim, z uwzględnieniem
istniejącej w ramach Unii współpracy w tej dziedzinie.

3.
Szkolenia oferowane przez Urząd mogą mieć charakter
ogólny, szczegółowy lub tematyczny i mogą obejmować meto
dykę „szkoleń dla trenerów”.

4.
Szkolenia szczegółowe lub tematyczne dotyczące wiedzy
i umiejętności w kwestiach azylowych obejmują co najmniej:

a) międzynarodowe prawa człowieka i dorobek prawny Unii
w dziedzinie azylu, w tym szczególne kwestie prawne
i orzecznictwo;

b) kwestie związane z rozpatrywaniem wniosków o azyl złożo
nych przez osoby małoletnie i szczególnie zagrożone osoby
o specyficznych potrzebach;

c) techniki przeprowadzania przesłuchań;

d) wykorzystywanie ekspertyz
w procedurach azylowych;

medycznych

i

prawnych

e) kwestie dotyczące sporządzania i wykorzystywania infor
macji o krajach pochodzenia;

f) warunki przyjmowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
grupy szczególnie zagrożone i ofiary tortur.

5.
Zapewnia się wysoki poziom oferowanych szkoleń; szko
lenia te definiują podstawowe zasady i najlepsze praktyki
z myślą o zwiększeniu spójności metod i decyzji administracyj
nych oraz praktyk prawnych, z pełnym poszanowaniem nieza
wisłości krajowych sądów i trybunałów.
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6.
Dla ekspertów, którzy wchodzą w skład rezerwy interwen
cyjnej w dziedzinie azylu, o której mowa w art. 15, Urząd
organizuje szkolenia specjalistyczne dostosowane do powierza
nych im zadań i pełnionych przez nich funkcji oraz
prowadzi regularne ćwiczenia z ich udziałem zgodnie
z harmonogramem specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń,
o którym mowa w rocznym programie prac Urzędu.

7.
Urząd może we współpracy z państwami członkowskimi
organizować działania szkoleniowe na ich terytoriach.

Artykuł 7
Wsparcie dla zewnętrznego wymiaru WESA
Urząd, w porozumieniu z Komisją, koordynuje wymianę infor
macji i inne prowadzone działania dotyczące kwestii związa
nych z wdrażaniem instrumentów i mechanizmów dotyczących
zewnętrznego wymiaru WESA.

Urząd koordynuje wymianę informacji i inne działania
w dziedzinie przesiedleń prowadzone przez państwa członkow
skie z myślą o zaspokojeniu potrzeb uchodźców w państwach
trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej oraz okazaniu
solidarności z państwami ich przyjmującymi.

W ramach swoich uprawnień i zgodnie z art. 49, Urząd może
współpracować z właściwymi organami państw trzecich
w kwestiach technicznych, zwłaszcza z myślą o propagowaniu
i wspieraniu budowania zdolności systemów azylowych
i systemów przyjmowania w państwach trzecich oraz realizacji
regionalnych programów ochrony, jak również innych działań
istotnych dla osiągnięcia trwałych rozwiązań.

SEKCJA 2

Wsparcie dla państw członkowskich znajdujących się pod
szczególną presją
Artykuł 8
Szczególna presja, pod którą znajdują się krajowe systemy
azylowe i systemy przyjmowania
Urząd koordynuje i wspiera wspólne działania wspierające
systemy azylowe i systemy przyjmowania państw członkow
skich znajdujących się pod szczególną presją stanowiącą wyjąt
kowo poważne i nagłe obciążenie dla ich infrastruktury przyj
mowania i systemów azylowych. Presja taka może zostać
spowodowana nagłym i masowym napływem obywateli państw
trzecich, którzy mogą wymagać ochrony międzynarodowej albo
wynikać z położenia geograficznego lub sytuacji demograficznej
danego państwa członkowskiego.
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Artykuł 9
Gromadzenie i analiza informacji
1.
Aby móc ocenić potrzeby państw członkowskich znajdu
jących się pod szczególną presją, Urząd gromadzi, opierając się
w szczególności na informacjach dostarczanych mu przez
państwa członkowskie, UNHCR oraz, w stosownych przypad
kach, inne właściwe organizacje, użyteczne informacje umożli
wiające identyfikację, przygotowanie i określenie środków
nadzwyczajnych, o których mowa w art. 10, w celu zaradzenia
takiej presji.

2.
Opierając się na danych dostarczanych przez państwa
członkowskie znajdujące się pod szczególną presją, Urząd syste
matycznie określa, gromadzi i analizuje informacje dotyczące
dostępnych struktur i dostępnego personelu, zwłaszcza
w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego, informacje
o krajach pochodzenia i pomocy w rozpatrywaniu spraw azylo
wych i zarządzaniu nimi oraz zdolności pod względem przyj
mowania azylantów w tych państwach członkowskich znajdu
jących się pod szczególną presją, z myślą o propagowaniu szyb
kiej i wiarygodnej wymiany informacji między różnymi orga
nami azylowymi państw członkowskich.

3.
Urząd analizuje dane o wszelkich przypadkach nagłego
i masowego napływu obywateli państw trzecich, które mogą
wywrzeć szczególną presję na systemy azylowe i systemy przyj
mowania, oraz zapewnia szybką wymianę stosownych infor
macji między państwami członkowskimi a Komisją. Urząd
wykorzystuje istniejące systemy i mechanizmy wczesnego
ostrzegania a w razie konieczności tworzy do własnych celów
system wczesnego ostrzegania.

Artykuł 10
Wsparcie dla państw członkowskich
Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego Urząd
koordynuje działania służące wsparciu państw członkowskich,
których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się
pod szczególną presją, w tym koordynuje:

a) działania mające pomóc państwom członkowskim znajdu
jącym się pod szczególną presją usprawnić wstępną analizę
wniosków o azyl rozpatrywanych przez właściwe władze
krajowe;

b) działania mające zapewnić udostępnienie przez państwa
członkowskie znajdujące się pod szczególną presją odpo
wiedniej
infrastruktury
do
przyjmowania
osób,
w szczególności zakwaterowania, środków transportu
i pomocy medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych;

c) pracę zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, których zasady
funkcjonowania określone są w rozdziale 3.
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SEKCJA 3

ROZDZIAŁ 3

Przyczynianie się do wdrażania WESA

ZESPOŁY WSPARCIA W DZIEDZINIE AZYLU

Artykuł 11

Artykuł 13

Gromadzenie i wymiana informacji

Koordynacja

1.
Urząd organizuje, koordynuje i propaguje wymianę infor
macji dotyczących wdrażania wszystkich stosownych instru
mentów z zakresu dorobku Unii w dziedzinie azylu między
organami azylowymi państw członkowskich oraz między
Komisją a organami azylowymi państw członkowskich.
W tym celu Urząd może tworzyć bazy danych gromadzące
dane faktyczne, dane z zakresu prawodawstwa i orzecznictwa
dotyczące krajowych, unijnych i międzynarodowych instru
mentów w dziedzinie azylu, z wykorzystaniem między innymi
istniejących rozwiązań. Bez uszczerbku dla działalności Urzędu
na podstawie art. 15 i 16, w takich bazach danych nie prze
chowuje się żadnych danych osobowych, chyba że Urząd
wszedł w posiadanie takich danych, korzystając z ogólnie
dostępnych dokumentów.

1.
Państwo lub państwa członkowskie znajdujące się pod
szczególną presją mogą zwrócić się do Urzędu
o oddelegowanie zespołu wsparcia w dziedzinie azylu. Wnios
kujące państwo lub państwa członkowskie w szczególności
przedstawiają opis sytuacji, wskazują cele wniosku
o oddelegowanie i określają przewidywane wymogi dotyczące
oddelegowania zgodnie z art. 18 ust. 1.

2.

Urząd gromadzi w szczególności następujące informacje:

2.
Odpowiadając na taki wniosek, Urząd może koordynować
niezbędną pomoc techniczną i operacyjną dla wnioskującego
państwa członkowskiego lub wnioskujących państw członkow
skich oraz oddelegowanie na określony czas zespołu wsparcia
w dziedzinie azylu na terytorium tego państwa członkowskiego
lub tych państw członkowskich w oparciu o plan operacyjny,
o którym mowa w art. 18.
Artykuł 14
Pomoc techniczna

a) informacje dotyczące rozpatrywania wniosków o przyznanie
ochrony międzynarodowej przez krajowe organy administ
racyjne i władze krajowe;

b) informacje dotyczące prawa krajowego z dziedziny azylu
i wprowadzanych w nim zmian, w tym orzecznictwa.

Zgodnie z ustaleniami planu operacyjnego, o którym mowa
w art. 18, zespoły wsparcia w dziedzinie azylu służą wiedzą
fachową, w szczególności w zakresie usług tłumaczenia ustnego,
informacji o krajach pochodzenia oraz wiedzy w zakresie
rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi, w ramach
działań służących wsparciu państw członkowskich, o których
mowa w art. 10.
Artykuł 15
Rezerwa interwencyjna w dziedzinie azylu

Artykuł 12
Sprawozdania i inne dokumenty Urzędu
1.
Urząd sporządza roczne sprawozdanie na temat sytuacji
w dziedzinie azylu w Unii, z należytym uwzględnieniem infor
macji dostępnych już z innych stosownych źródeł.
W sprawozdaniu tym Urząd ocenia między innymi wyniki
działań prowadzonych na mocy przepisów niniejszego rozpo
rządzenia i dokonuje ich całościowej analizy porównawczej,
mając na celu poprawę jakości, spójności i skuteczności WESA.

2.
Zgodnie ze swoim programem prac albo na wniosek
zarządu lub Komisji, z należytym uwzględnieniem opinii wyra
żonych przez państwa członkowskie lub Parlament Europejski,
działając w ścisłej współpracy z grupami roboczymi Urzędu
i Komisją, Urząd może przyjmować dokumenty techniczne
dotyczące wdrażania instrumentów Unii z dziedziny azylu,
takie jak wytyczne i podręczniki postępowania. Jeżeli w takich
dokumentach technicznych znajduje się odniesienie do kwestii
związanych z międzynarodowym prawem dotyczącym
uchodźców, należycie uwzględnia się właściwe wytyczne
UNHCR. Celem tych dokumentów nie jest udzielanie instrukcji
państwom członkowskim w zakresie przyjmowania lub odrzu
cania wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej.

1.
Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd, większością
trzech czwartych głosów swoich członków posiadających prawo
głosu, podejmuje decyzje w sprawie profili i łącznej liczby
ekspertów udostępnianych na potrzeby tworzenia zespołów
wsparcia w dziedzinie azylu (rezerwa interwencyjna
w dziedzinie azylu). W ramach rezerwy interwencyjnej
w dziedzinie azylu Urząd ustanawia wykaz tłumaczy ustnych.
Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku wszelkich
późniejszych zmian profili i łącznej liczby ekspertów wchodzą
cych w skład rezerwy interwencyjnej w dziedzinie azylu.
2.
Udział państw członkowskich w rezerwie interwencyjnej
w dziedzinie azylu odbywa się za pośrednictwem rezerwy krajo
wych ekspertów na podstawie określonych profili, w drodze
proponowania ekspertów o profilu odpowiadającym podanym
wymogom.
Państwa członkowskie pomagają Urzędowi w znalezieniu
tłumaczy ustnych na potrzeby wykazu tłumaczy ustnych.
Państwa członkowskie mogą zdecydować o oddelegowaniu
tłumaczy ustnych lub udostępnieniu ich usług za pomocą
wideo konferencji.
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Artykuł 16
Oddelegowanie
1.
Państwo członkowskie pochodzenia zachowuje autonomię
w wyborze liczby i profilów ekspertów (rezerwa krajowa)
i określaniu okresu ich oddelegowania. Na wniosek Urzędu
państwa członkowskie – o ile nie znajdują się w sytuacji
poważnie wpływającej na możliwość realizowania zadań krajo
wych, np. sytuacji powodującej brak wystarczającej liczby perso
nelu do realizacji procedur określania statusu osób ubiegających
się o ochronę międzynarodową – umożliwiają oddelegowanie
tych ekspertów. Na wniosek Urzędu państwa członkowskie jak
najszybciej przekazują informacje o liczbie, nazwiskach
i profilach ekspertów wchodzących w skład rezerwy krajowej,
których są w stanie jak najszybciej udostępnić, aby mogli oni
dołączyć do zespołu wsparcia w dziedzinie azylu.
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ekspertów w celu oddelegowania o wymaganej liczbie
i profilach ekspertów. Informacje te dostarczane są na piśmie
krajowym punktom kontaktowym, o których mowa w art. 19,
i zawierają przewidzianą datę oddelegowania. Krajowe punkty
kontaktowe otrzymują również egzemplarz planu operacyjnego.

6.
Jeżeli dyrektor wykonawczy jest nieobecny lub nie może
sprawować swojej funkcji, decyzje dotyczące oddelegowania
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu podejmuje kierownik
działu pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego.

Artykuł 18
Plan operacyjny

2.
Wybierając skład zespołu wsparcia w dziedzinie azylu,
dyrektor wykonawczy ma na uwadze szczególne okoliczności,
w jakich znajduje się wnioskujące państwo członkowskie. Skład
zespołu wsparcia w dziedzinie azylu ustala się według planu
operacyjnego, o którym mowa w art. 18.

1.
Dyrektor wykonawczy i wnioskujące państwo członkow
skie uzgadniają plan operacyjny, w którym w sposób szczegó
łowy określone są warunki oddelegowania zespołów wsparcia
w dziedzinie azylu. Plan operacyjny zawiera następujące
elementy:

a) opis sytuacji wraz ze sposobem postępowania, a także cele
oddelegowania, w tym cel operacyjny;
Artykuł 17
Procedura podejmowania decyzji o oddelegowaniu
1.
W razie potrzeby dyrektor wykonawczy może wysłać
ekspertów Urzędu w celu dokonania oceny sytuacji we wnios
kującym państwie członkowskim.

b) przewidywany okres oddelegowania zespołów;

c) geograficzny obszar odpowiedzialności we wnioskującym
państwie członkowskim, do którego zespoły zostaną odde
legowane;
2.
Dyrektor wykonawczy bezzwłocznie informuje zarząd
o każdym wniosku o oddelegowanie zespołów wsparcia
w dziedzinie azylu.

3.
Dyrektor wykonawczy podejmuje decyzję w sprawie
wniosku o oddelegowanie zespołów wsparcia w dziedzinie
azylu jak najszybciej, nie później niż w terminie pięciu dni
roboczych od daty otrzymania wniosku. Dyrektor wykonawczy
powiadamia jednocześnie wnioskujące państwo członkowskie
i zarząd o swojej decyzji na piśmie podając główne powody
decyzji.

4.
Jeśli dyrektor wykonawczy zdecyduje o oddelegowaniu
jednego lub kilku zespołów wsparcia w dziedzinie azylu,
Urząd i wnioskujące państwo członkowskie bezzwłocznie
sporządzają plan operacyjny zgodnie z art. 18.

d) opis zadań i specjalne instrukcje dla członków zespołów,
w tym instrukcje dotyczące baz danych, z których mają
prawo korzystać, i sprzętu, jaki mogą posiadać
w przyjmującym państwie członkowskim; oraz

e) skład zespołów.

2.
Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego
wymagają zgody zarówno dyrektora wykonawczego, jak
i wnioskującego państwa członkowskiego. Urząd bezzwłocznie
przesyła uczestniczącym państwom członkowskim egzemplarz
zmienionego lub dostosowanego planu operacyjnego.

Artykuł 19
Krajowy punkt kontaktowy

5.
Bezzwłocznie po uzgodnieniu tego planu dyrektor wyko
nawczy informuje państwa członkowskie udostępniające

Każde państwo członkowskie wyznacza krajowy punkt kontak
towy odpowiedzialny za komunikację z Urzędem we wszystkich
sprawach dotyczących zespołów wsparcia w dziedzinie azylu.
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Artykuł 20
Punkt kontaktowy na poziomie Unii
1.
Dyrektor wykonawczy wyznacza jednego lub kilku
ekspertów Urzędu, którzy pełnią rolę punktu kontaktowego
na poziomie Unii i są odpowiedzialni za koordynację. Dyrektor
wykonawczy informuje przyjmujące państwo członkowskie
o wyznaczonych osobach.

2.
Punkt kontaktowy na poziomie Unii występuje w imieniu
Urzędu we wszystkich kwestiach z zakresu oddelegowania
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu. W szczególności:

a) pełni rolę pośrednika między Urzędem a przyjmującym
państwem członkowskim;

b) pełni rolę pośrednika między Urzędem a członkami
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, zapewniając,
w imieniu Urzędu, wsparcie w odniesieniu do wszelkich
kwestii związanych z warunkami oddelegowania tych
zespołów;

c) monitoruje prawidłową realizację planu operacyjnego; oraz
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3.
Bez uszczerbku dla wykonywania swoich praw względem
stron trzecich, każde państwo członkowskie zrzeka się wszel
kich roszczeń odszkodowawczych wobec przyjmującego
państwa członkowskiego lub każdego innego państwa człon
kowskiego, chyba że szkody nastąpiły na skutek rażącego zanie
dbania lub umyślnego działania.

4.
Wszelkie spory między państwami członkowskimi doty
czące stosowania ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, które nie mogą
być rozwiązane w drodze negocjacji, są przez nie przedkładane
Trybunałowi Sprawiedliwości zgodnie z art. 273 TFUE.

5.
Bez uszczerbku dla wykonania swoich praw względem
osób trzecich Urząd pokrywa koszty związane ze szkodami
dotyczącymi sprzętu Urzędu poniesionymi w trakcie oddelego
wania, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub
umyślnego działania.

Artykuł 22
Odpowiedzialność karna
Podczas oddelegowania zespołu wsparcia w dziedzinie azylu,
członków zespołu wsparcia w dziedzinie azylu traktuje się tak
samo jak urzędników przyjmującego państwa członkowskiego
w odniesieniu do wszelkich ewentualnych przestępstw popeł
nionych przeciwko nim lub przez nich.

Artykuł 23

d) składa Urzędowi sprawozdanie ze wszystkich aspektów
oddelegowania zespołów wsparcia w dziedzinie azylu.

3.
Dyrektor wykonawczy może zezwolić punktowi kontak
towemu na poziomie Unii na udział w rozstrzyganiu sporów
dotyczących realizacji planu operacyjnego i oddelegowania
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu.

4.
Wykonując swoje zadania, punkt kontaktowy
poziomie Unii przyjmuje instrukcje wyłącznie od Urzędu.

na

Koszty
W przypadku gdy państwa członkowskie udostępniają swoich
ekspertów na potrzeby oddelegowania zespołów wsparcia
w dziedzinie azylu, Urząd pokrywa następujące koszty:

a) koszty podróży z państwa członkowskiego pochodzenia do
przyjmującego państwa członkowskiego i z przyjmującego
państwa członkowskiego do państwa członkowskiego
pochodzenia;

b) koszty szczepień;
Artykuł 21
Odpowiedzialność cywilna
1.
W przypadku gdy członkowie zespołu wsparcia
w dziedzinie azylu działają w przyjmującym państwie człon
kowskim, to za szkody spowodowane przez nich w czasie
wykonywania działań odpowiedzialne jest przyjmujące państwo
członkowskie, zgodnie ze swoim prawem krajowym.

c) koszty wymaganego specjalnego ubezpieczenia;

d) koszty opieki zdrowotnej;

e) diety dzienne, w tym koszty zakwaterowania;
2.
W przypadku gdy tego rodzaju szkoda została spowodo
wana wskutek rażącego zaniedbania lub umyślnego działania,
przyjmujące państwo członkowskie może zwrócić się do
państwa członkowskiego pochodzenia w celu uzyskania od
niego zwrotu wszelkich kwot wypłaconych ofiarom lub
osobom uprawnionym w ich imieniu.

f) koszty wyposażenia technicznego Urzędu; oraz

g) wynagrodzenie ekspertów.
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w przypadku, gdy nie jest on w stanie wykonywać swoich
obowiązków.

Artykuł 24
Struktury administracyjne i struktury zarządzania Urzędu
Struktury administracyjne i struktury zarządzania Urzędu obej
mują:

2.
Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa
trzy lata i jest jednokrotnie odnawialna. Jednakże jeżeli
w którymkolwiek momencie kadencji przewodniczący lub wice
przewodniczący tracą status członków zarządu, ich kadencja
kończy się automatycznie w tym samym momencie.

a) zarząd;
Artykuł 27
Posiedzenia zarządu

b) dyrektora wykonawczego i personel Urzędu.

Struktury administracyjne i struktury zarządzania Urzędu mogą
obejmować komitet wykonawczy, jeżeli został on ustanowiony
zgodnie z art. 29 ust. 2.

Artykuł 25

1.
Posiedzenia zarządu zwoływane są przez jego przewodni
czącego. Dyrektor wykonawczy bierze udział w posiedzeniach.
Przedstawiciel UNHCR nie uczestniczy w posiedzeniu, gdy
zarząd wykonuje funkcje określone w art. 29 ust. 1 lit. b), h),
i), j) oraz m), a także w art. 29 ust. 2, jak również gdy zarząd
decyduje o udostępnieniu zasobów finansowych na finanso
wanie działań umożliwiających Urzędowi skorzystanie
z wiedzy fachowej UNHCR w kwestiach azylu, o czym mowa
w art. 50.

Skład zarządu
1.
Każde państwo członkowskie związane przepisami niniej
szego rozporządzenia mianuje jednego członka zarządu,
a Komisja – dwóch członków.

2.
Każdy członek zarządu może być reprezentowany przez
zastępcę lub zastępca może mu towarzyszyć; w przypadku
towarzyszenia członkowi, zastępca uczestniczy w posiedzeniu
bez prawa głosu.

2.
Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posie
dzeniach zwyczajnych. Ponadto zbiera się on także z inicjatywy
przewodniczącego lub na wniosek jednej trzeciej swoich
członków.

3.
Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedze
niach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia
może mieć znaczenie.

3.
Członkowie zarządu są mianowani na podstawie swojego
doświadczenia, odpowiedzialności zawodowej i wysokich
kompetencji w dziedzinie azylu.

Dania jest zapraszana do udziału w posiedzeniach zarządu.

4.
Przedstawiciel UNHCR jest członkiem zarządu bez prawa
głosu.

4.
Z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrznego,
członkowie zarządu mogą korzystać z pomocy doradców lub
ekspertów.

5.
Kadencja członków zarządu trwa trzy lata. Kadencja ta jest
odnawialna. Po upływie swojej kadencji lub w przypadku ustą
pienia, członkowie pełnią swoją funkcję do czasu odnowienia
ich mianowania lub powołania ich następców.

5.

Urząd zapewnia obsługę sekretarską zarządu.

Artykuł 28
Artykuł 26

Głosowanie

Przewodniczący zarządu

1.
Jeżeli nie przewidziano inaczej, zarząd podejmuje swoje
decyzje bezwzględną większością głosów swoich członków
z prawem głosu. Każdy członek uprawniony do głosowania
ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka jego
zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.

1.
Zarząd
wybiera
przewodniczącego
i
wiceprzewodniczącego spośród swoich członków z prawem głosu.
Wiceprzewodniczący zastępuje z urzędu przewodniczącego
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2.

Dyrektor wykonawczy nie bierze udziału w głosowaniu.

3.

Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

4.
Państwa członkowskie, które nie uczestniczą w pełni
w dorobku Unii w dziedzinie azylu, nie biorą udziału
w głosowaniu, jeżeli zarząd ma podejmować decyzje objęte
art. 29 ust. 1 lit. e), a przedmiotowy dokument techniczny
odnosi się wyłącznie do instrumentu Unii w zakresie azylu,
którym państwa te nie są związane.

5.
Bardziej szczegółowe zasady głosowania, w szczególności
okoliczności, w których członek zarządu może występować
w imieniu innego członka zarządu, jak również, w miarę
potrzeby, wymagania dotyczące kworum określone są
w regulaminie wewnętrznym zarządu.

f)
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do dnia 30 września każdego roku, na podstawie projektu
przedstawionego przez dyrektora wykonawczego i po
zasięgnięciu opinii Komisji, przyjmuje, większością trzech
czwartych głosów swoich członków z prawem głosu,
program prac Urzędu na następny rok i przesyła go Parla
mentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Program prac
przyjmowany jest zgodnie z roczną procedurą budżetową
Unii i programem prac prawodawczych Unii w dziedzinie
azylu;

g) wykonuje swoje obowiązki związane z budżetem Urzędu
w zastosowaniu przepisów rozdziału 5;

h) przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 zgodnie z art. 42 niniejszego rozpo
rządzenia;

i)

przyjmuje politykę kadrową Urzędu zgodnie z art. 38;

j)

po zasięgnięciu opinii Komisji przyjmuje wieloletni plan
w dziedzinie polityki kadrowej;

Artykuł 29
Obowiązki zarządu
1.
Zarząd zapewnia, aby Urząd realizował zadania, które
zostały mu powierzone. Jest organem Urzędu odpowiedzialnym
za planowanie i monitorowanie. W szczególności:

a) przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, większością trzech
czwartych swoich członków uprawnionych do głosowania
i po otrzymaniu opinii Komisji;

k) podejmuje wszelkie decyzje umożliwiające Urzędowi wyko
nywanie swoich uprawnień, których zakres określono
w niniejszym rozporządzeniu;

l)
b) mianuje dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 30, spra
wuje władzę dyscyplinarną wobec dyrektora wykonaw
czego, a w razie potrzeby zawiesza go lub odwołuje;

c) przyjmuje roczne sprawozdanie ogólne z działalności
Urzędu i do dnia 15 czerwca następnego roku przesyła je
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi
Obrachunkowemu. Roczne sprawozdanie ogólne podawane
jest do wiadomości publicznej;

d) przyjmuje roczne sprawozdanie na temat sytuacji
w dziedzinie azylu w Unii, zgodnie z art. 12 ust. 1. Spra
wozdanie to przedstawiane jest Parlamentowi Europej
skiemu. Rada i Komisja mogą wystąpić o przedstawienie
tego sprawozdania również im;

e) przyjmuje dokumenty techniczne, o których mowa w art.
12 ust. 2;

podejmuje wszelkie decyzje dotyczące stworzenia, a w razie
potrzeby rozwoju systemów informatycznych przewidzia
nych w niniejszym rozporządzeniu, w tym portalu informa
cyjnego, o którym mowa w art. 4 lit. c); oraz

m) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące utworzenia, a w razie
potrzeby zmiany wewnętrznych struktur Urzędu.

2.
Zarząd może ustanowić komitet wykonawczy, którego
zadaniem będzie wspomaganie zarządu i dyrektora wykonaw
czego przy przygotowywaniu decyzji, programu prac i działań
przyjmowanych przez zarząd, a w razie potrzeby, w pilnych
przypadkach, podejmowanie określonych tymczasowych decyzji
w imieniu zarządu.

Taki komitet wykonawczy składa się z ośmiu członków miano
wanych spośród członków zarządu, w tym jednego z członków
zarządu reprezentujących Komisję. Kadencja członków komitetu
wykonawczego odpowiada kadencji członków zarządu.
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Na wniosek komitetu wykonawczego przedstawiciele UNHCR
lub wszelkie inne osoby, których opinia może mieć znaczenie,
mogą uczestniczyć w posiedzeniach komitetu wykonawczego
bez prawa głosu.

Urząd ustala procedury operacyjne komitetu wykonawczego
w regulaminie wewnętrznym Urzędu i podaje te procedury do
wiadomości publicznej.

29.5.2010

3.
Zarząd informuje Parlament Europejski o zamiarze prze
dłużenia kadencji dyrektora wykonawczego. W ciągu miesiąca
poprzedzającego przedłużenie kadencji, dyrektor wykonawczy
zostaje wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą
komisją lub komisjami Parlamentu Europejskiego i udzielenia
odpowiedzi na pytania członków tych komisji.

Artykuł 31
Obowiązki dyrektora wykonawczego

Artykuł 30
Mianowanie dyrektora wykonawczego
1.
Dyrektor wykonawczy mianowany jest przez zarząd na
okres pięciu lat spośród odpowiednich kandydatów wyłonio
nych w otwartym konkursie zorganizowanym przez Komisję.
Procedura wyboru będzie przewidywać publikację w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do
wyrażenia zainteresowania. Zarząd może wnieść o wszczęcie
nowej procedury, jeżeli uzna, że żaden z kandydatów, którzy
znaleźli się na pierwszej liście, nie jest odpowiedni. Dyrektor
wykonawczy mianowany jest na podstawie posiadanych
kompetencji, doświadczenia w dziedzinie azylu oraz umiejęt
ności administracyjnych i zarządczych. Przed mianowaniem
kandydat wybrany przez zarząd wzywany jest do złożenia
oświadczenia przed właściwą komisją lub komisjami Parlamentu
Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania członków
tych komisji.

Po tym oświadczeniu Parlament Europejski może przyjąć opinię
zawierającą jego uwagi na temat wybranego kandydata. Zarząd
informuje Parlament Europejski o sposobie uwzględnienia tej
opinii. Opinię tę traktuje się jako osobistą i poufną do chwili
mianowania kandydata.

1.
Dyrektor wykonawczy, który zachowuje niezależność
podczas pełnienia swoich obowiązków, zarządza Urzędem.
Dyrektor wykonawczy odpowiada za swoje działania przed
zarządem.

2.
Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, zarządu lub komi
tetu wykonawczego, jeżeli taki został ustanowiony, dyrektor
wykonawczy nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje
od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego organu.

3.
Dyrektor wykonawczy przedstawia – jeżeli zostanie o to
poproszony – Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie
z realizacji powierzonych mu zadań. Rada może zwrócić się
do dyrektora wykonawczego o przedstawienie sprawozdania
z realizacji powierzonych mu zadań.

4.
Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem
Urzędu.

5.
Dyrektor wykonawczy może korzystać z pomocy jednego
lub kilku kierowników działów. Jeżeli dyrektor wykonawczy jest
nieobecny lub nie może sprawować swojej funkcji, decyzje
podejmuje w jego imieniu kierownik działu.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających zakoń
czenie pięcioletniej kadencji dyrektora wykonawczego Komisja
dokonuje oceny, w której koncentruje się na:

— wykonywaniu obowiązków przez dyrektora wykonawczego;
oraz

6.
Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie
administracyjne Urzędem oraz za realizację jego zadań określo
nych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności dyrektor
wykonawczy jest odpowiedzialny za:

a) bieżące administrowanie Urzędem;
— zadaniach i potrzebach Urzędu w nadchodzących latach.
b) sporządzanie programów prac Urzędu po zasięgnięciu opinii
Komisji;
2.
Uwzględniając tę ocenę, zarząd może przedłużyć kadencję
dyrektora wykonawczego jednokrotnie, maksymalnie o 3 lata,
jednak wyłącznie wtedy, gdy takie przedłużenie uzasadnione jest
rolą i potrzebami Urzędu.

c) realizację programów prac i decyzji przyjętych przez zarząd;
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d) sporządzanie sprawozdań o krajach pochodzenia, określo
nych w art. 4 lit. b);

e) przygotowanie projektu rozporządzenia finansowego
Urzędu, które przyjmowane jest przez zarząd na mocy art.
37, oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia;
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3.
Grupy robocze mogą zapraszać na swoje posiedzenia
każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie, w tym przed
stawicieli
społeczeństwa
obywatelskiego
działających
w dziedzinie azylu.

ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł 33
f) przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków
Urzędu oraz wykonania jego budżetu;

g) wykonywanie uprawnień określonych w art. 38 w stosunku
do pracowników Urzędu;

h) podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania
systemami informatycznymi przewidzianymi w niniejszym
rozporządzeniu, w tym portalem informacyjnym, o którym
mowa w art. 4 lit. c);

i) podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących zarządzania
wewnętrznymi strukturami Urzędu; oraz

j) koordynowanie i działalność forum doradczego, o którym
mowa w art. 51. W tym celu dyrektor wykonawczy,
w porozumieniu z właściwymi organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego, przyjmuje najpierw plan utworzenia forum
doradczego. Po formalnym utworzeniu forum, dyrektor
wykonawczy, w porozumieniu z forum doradczym, przyj
muje plan operacyjny który będzie zawierać zasady doty
czące częstotliwości i charakteru konsultacji oraz mecha
nizmy organizacyjne służące wykonaniu art. 51. Uzgadnia
się także przejrzyste kryteria bieżącego udziału w pracach
forum doradczego.

Artykuł 32
Grupy robocze
1.
W ramach przyznanych mu uprawnień, których zakres
określono w niniejszym rozporządzeniu, Urząd może powo
ływać grupy robocze składające się z ekspertów z właściwych
organów działających w dziedzinie azylu z państw członkow
skich, w tym sędziów. Urząd tworzy grupy robocze do celów
art. 4 lit. e) i art. 12 ust. 2. Eksperci mogą być zastępowani
przez zastępców mianowanych w tym samym czasie.

2.
Komisja z urzędu uczestniczy w grupach roboczych.
Przedstawiciele UNHCR mogą brać udział we wszystkich lub
niektórych
posiedzeniach
grup
roboczych
Urzędu
w zależności od poruszanych kwestii.

Budżet
1.
Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Urzędu jest
przygotowywany na każdy rok budżetowy, który odpowiada
rokowi kalendarzowemu, i jest wykazywany w budżecie
Urzędu.

2.
Budżet Urzędu jest zrównoważony w odniesieniu do
dochodów i wydatków.

3.
Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody Urzędu
obejmują:

a) wkład Unii wpisany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

b) wszelkie dobrowolne wkłady państw członkowskich;

c) należności za publikacje i wszelkie usługi świadczone przez
Urząd;

d) wkład od krajów stowarzyszonych.

4.
Wydatki Urzędu obejmują wynagrodzenia personelu,
wydatki administracyjne i związane z infrastrukturą oraz koszty
operacyjne.

Artykuł 34
Uchwalanie budżetu
1.
Co roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt prelimi
narza dochodów i wydatków Urzędu na kolejny rok budżetowy,
zawierający plan zatrudnienia i przesyła go zarządowi.

2.
Na podstawie tego projektu zarząd opracowuje wstępny
projekt preliminarza dochodów i wydatków Urzędu na kolejny
rok budżetowy.
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3.
Wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków
Urzędu przesyłany jest Komisji do dnia 10 lutego każdego
roku. Zarząd przesyła Komisji ostateczny projekt preliminarza,
który obejmuje projekt planu zatrudnienia, do dnia 31 marca.

4.
Komisja przesyła preliminarz Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie (zwanymi dalej „władzą budżetową”) wraz z projektem
budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

5.
Na podstawie preliminarza Komisja wpisuje do projektu
budżetu ogólnego Unii Europejskiej szacowane kwoty, jakie
uważa za konieczne w odniesieniu do planu zatrudnienia,
oraz kwotę dotacji, która obciąży budżet ogólny przedkładany
władzy budżetowej zgodnie z art. 313 i 314 TFUE.
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Artykuł 36
Prezentacja sprawozdania finansowego i absolutorium
1.
Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy
Urzędu przesyła księgowemu Komisji tymczasowe sprawoz
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem z zarządzania
budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy
Komisji sporządza skonsolidowane tymczasowe sprawozdania
finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie
z art. 128 rozporządzenia finansowego.

2.
Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księ
gowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu tymcza
sowe sprawozdanie finansowe Urzędu wraz ze sprawozdaniem
z zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy.
Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za dany rok
budżetowy przesyłane jest również Parlamentowi Europej
skiemu i Radzie.

6.
Władza budżetowa zatwierdza środki przyznane na
dotację dla Urzędu.

7.

Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Urzędu.

8.
Zarząd przyjmuje budżet Urzędu. Budżet staje się osta
teczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Euro
pejskiej. W razie konieczności budżet Urzędu jest odpowiednio
korygowany.

9.
Zarząd jak najszybciej powiadamia władzę budżetową
o zamiarze realizacji wszelkich projektów, które mogą mieć
istotne skutki finansowe dla finansowania budżetu,
w
szczególności
wszelkich
projektów
związanych
z nieruchomościami, takich jak najem lub nabycie budynków.
Informuje o tym Komisję.

10.
Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej powiadomił
o swoim zamiarze wydania opinii, przesyła ją zarządowi
w terminie sześciu tygodni od daty powiadomienia o takim
zamiarze.

Artykuł 35

3.
Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na
temat tymczasowego sprawozdania finansowego Urzędu,
zgodnie z przepisami art. 129 rozporządzenia finansowego,
dyrektor wykonawczy sporządza, na własną odpowiedzialność,
ostateczne sprawozdanie finansowe Urzędu i przedkłada je
zarządowi do zaopiniowania.

4.
Zarząd wydaje opinię na temat ostatecznego sprawoz
dania finansowego Urzędu.

5.
Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego dyrektor
wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie,
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ostateczne sprawoz
danie finansowe wraz z opinią zarządu.

6.

Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

7.
Do dnia 30 września dyrektor wykonawczy przesyła
Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi.
Przekazuje on również tę odpowiedź zarządowi.

Wykonanie budżetu
1.

Dyrektor wykonawczy wykonuje budżet Urzędu.

2.
Co roku dyrektor wykonawczy przesyła władzy budże
towej wszelkie informacje istotne z punktu widzenia wyników
procedur oceny.

8.
Dyrektor wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europej
skiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do
sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za
dany rok budżetowy, zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia
finansowego.
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9.
Do dnia 15 maja roku n + 2 Parlament Europejski, na
zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela
dyrektorowi wykonawczemu absolutorium z wykonania
budżetu za rok budżetowy n.

L 132/25

Artykuł 39
Przywileje i immunitety
Postanowienia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Unii Europejskiej mają zastosowanie do Urzędu.

Artykuł 37

ROZDZIAŁ 7

Rozporządzenie finansowe

PRZEPISY OGÓLNE

Po zasięgnięciu opinii Komisji zarząd przyjmuje rozporządzenie
finansowe mające zastosowanie do Urzędu. Przyjęte przepisy
nie odbiegają od przepisów rozporządzenia Komisji (WE,
Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego
organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finanso
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot
Europejskich (1), chyba że jest to konieczne ze względu na
szczególne potrzeby operacyjne Urzędu oraz za uprzednią
zgodą Komisji.

Artykuł 40

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY DOTYCZĄCE PERSONELU

Status prawny
1.

Urząd jest organem Unii. Posiada osobowość prawną.

2.
W każdym państwie członkowskim Urząd posiada zdol
ność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom
prawnym przez prawo krajowe. Urząd może w szczególności
nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być
stroną w postępowaniach sądowych.

3.
Urzęd jest reprezentowany przez swego dyrektora wyko
nawczego.

Artykuł 38
Personel

Artykuł 41

1.
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europej
skich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot
Europejskich ustanowione w rozporządzeniu (EWG, Euratom,
EWWiS) nr 259/68 (2) (regulamin pracowniczy) oraz przepisy
przyjęte wspólnie przez instytucje Unii w celu zastosowania
wspomnianego regulaminu pracowniczego i warunków zatrud
nienia mają zastosowanie do pracowników Urzędu, w tym
dyrektora wykonawczego.

Ustalenia dotyczące języka

2.
W porozumieniu z Komisją zarząd przyjmuje niezbędne
środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 regulaminu
pracowniczego.

1.
Przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r.
w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspól
noty Gospodarczej (3) mają zastosowanie do Urzędu.

2.
Bez uszczerbku dla decyzji podejmowanych na mocy art.
342 TFUE, roczne sprawozdanie ogólne z działalności Urzędu
i roczny program prac, o których mowa w art. 29 ust. 1 lit. c)
i f), sporządzane są we wszystkich językach urzędowych insty
tucji Unii Europejskiej.

3.
Tłumaczenia niezbędne dla funkcjonowania Urzędu wyko
nuje Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.
3.
Urząd wykonuje w stosunku do swoich pracowników
uprawnienia przyznane – na mocy regulaminu pracowniczego
– organowi powołującemu i – na mocy warunków zatrudnienia
innych pracowników – organowi upoważnionemu do zawie
rania umów o pracę.

4.
Zarząd przyjmuje przepisy umożliwiające zatrudnienie
w Urzędzie oddelegowanych ekspertów krajowych z państw
członkowskich.
(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(2) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

Artykuł 42
Dostęp do dokumentów
1.
Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mają zasto
sowanie do dokumentów będących w posiadaniu Urzędu.

2.
W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posie
dzenia zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozpo
rządzenia (WE) nr 1049/2001.
(3) Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385.
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3.
Decyzje podjęte przez Urząd na mocy art. 8 rozporzą
dzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do
Rzecznika Praw Obywatelskich lub może zostać przeciwko nim
wniesiona skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej
skiej na warunkach określonych, odpowiednio, w art. 228 i 263
TFUE.

4.
Operacje przetwarzania danych osobowych przez Urząd
podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
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2.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy
do orzekania na mocy wszelkich klauzuli arbitrażowych
umieszczonych w umowie zawartej przez Urząd.

3.
W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Urząd
naprawia, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla
porządków prawnych państw członkowskich, wszelkie szkody
spowodowane przez Urząd lub jego pracowników przy wyko
nywaniu ich funkcji.

Artykuł 43
Zasady bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji
niejawnych i informacji szczególnie chronionych
nieobjętych klauzulą tajności
1.
Urząd stosuje zasady bezpieczeństwa określone w decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada
2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (1), między
innymi przepisy dotyczące wymiany informacji niejawnych,
ich przetwarzania i przechowywania.

4.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy
do orzekania w sporach dotyczących odszkodowania za szkody,
o których mowa w ust. 3.

5.
Odpowiedzialność osobistą pracowników wobec Urzędu
regulują przepisy regulaminu pracowniczego lub warunków
zatrudnienia mające do nich zastosowanie.

2.
Urząd stosuje także zasady bezpieczeństwa dotyczące
przetwarzania informacji szczególnie chronionych nieobjętych
klauzulą tajności, przyjęte i stosowane przez Komisję.
Artykuł 46
Ocena i przegląd
Artykuł 44
Zwalczanie nadużyć finansowych
1.
Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 stosuje się bez ogra
niczeń w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji
i innych bezprawnych działań.

2.
Urząd przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonal
nego z dnia 25 maja 1999 r. oraz bezzwłocznie wydaje odpo
wiednie przepisy mające zastosowanie do wszystkich pracow
ników Urzędu.

3.
Decyzje dotyczące finansowania oraz wynikające z nich
umowy i instrumenty wykonawcze wyraźnie stanowią, że
Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą w razie konieczności
przeprowadzać kontrole na miejscu wśród beneficjentów
środków Urzędu oraz urzędników odpowiedzialnych za ich
przyznawanie.

1.
Nie później niż 19 czerwca 2014 r. Urząd zleca nieza
leżną zewnętrzną ocenę swoich wyników z uwzględnieniem
zakresu uprawnień określonego przez zarząd w porozumieniu
z Komisją. Ocena ta dotyczy wpływu Urzędu na praktyczną
współpracę w dziedzinie azylu i na WESA. Ocena należycie
uwzględnia osiągnięte postępy, w ramach zakresu uprawnień
Urzędu, w tym analizuje, czy konieczne są dodatkowe środki
w celu zapewnienia skutecznej solidarności i podziału odpowie
dzialności z państwami członkowskimi znajdującymi się pod
szczególną presją. W trakcie oceny badana jest
w szczególności ewentualna potrzeba zmiany zakresu zadań
Urzędu, w tym skutki finansowe takiej zmiany; w ramach
oceny analizuje się również, czy struktura zarządzania Urzędu
jest dostosowana do wykonywanych przez niego zadań.
W ocenie brane są pod uwagę opinie zainteresowanych stron
zarówno na poziomie Unii, jak i krajowym.

2.
W porozumieniu z Komisją zarząd decyduje
o harmonogramie przyszłych ocen, z uwzględnieniem wyników
oceny, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 45
Przepisy dotyczące odpowiedzialności
1.
Odpowiedzialność umowna
właściwemu dla danej umowy.
(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

Urzędu

podlega

prawu

Artykuł 47
Kontrola administracyjna
Działania Urzędu podlegają nadzorowi Rzecznika Praw Obywa
telskich zgodnie z postanowieniami art. 228 TFUE.
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Artykuł 48

Artykuł 51

Współpraca z Danią

Forum doradcze

Urząd ułatwia współpracę operacyjną z Danią, w tym wymianę
informacji i najlepszych praktyk w kwestiach objętych zakresem
jego działalności.

1.
Urząd prowadzi ścisły dialog z właściwymi organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego oraz właściwymi organami
prowadzącymi działalność w dziedzinie polityki azylowej na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub
międzynarodowym oraz ustanawia w tym celu forum doradcze.

Artykuł 49

2.
Forum doradcze jest miejscem wymiany informacji
i ośrodkiem gromadzenia wiedzy. Zapewnia ścisły dialog
między Urzędem a właściwymi zainteresowanymi stronami.

Współpraca z państwami trzecimi i stowarzyszonymi
1.
Następujące kraje mogą uczestniczyć w pracach Urzędu
w charakterze obserwatorów: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
i Szwajcaria. Dokonuje się uzgodnień określających
w szczególności charakter, zakres i zasady udziału tych krajów
w pracach Urzędu. Uzgodnienia takie obejmują przepisy doty
czące udziału w inicjatywach podejmowanych przez Urząd,
wkładu finansowego i personelu. W odniesieniu do kwestii
kadrowych uzgodnienia te są w każdym przypadku zgodne
z regulaminem pracowniczym.

3.
Właściwe zainteresowane strony mogą uczestniczyć
w pracach forum doradczego zgodnie z ust. 1. Urząd zwraca
się do członków forum doradczego w zależności od konkret
nych potrzeb w obszarach, które zostały określone jako priory
tetowe dla prac Urzędu.

UNHCR jest członkiem forum doradczego z urzędu.

2.
W kwestiach związanych z jego działalnością i w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji jego zadań,
w porozumieniu z Komisją oraz w granicach swojego zakresu
uprawnień, Urząd ułatwia współpracę operacyjną między
państwami członkowskimi i państwami trzecimi innymi niż
państwa, o których mowa w ust. 1, w ramach polityki
stosunków zewnętrznych Unii; może również współpracować
z organami państw trzecich właściwymi w kwestiach technicz
nych w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem,
w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami,
zgodnie ze stosownymi postanowieniami TFUE.

Artykuł 50
Współpraca z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców
(UNHCR)
Urząd współpracuje z UNHCR w dziedzinach objętych niniej
szym rozporządzeniem w ramach ustaleń roboczych dokona
nych z UNHCR. Ze strony Urzędu zarząd decyduje
o ustaleniach roboczych, w tym ich skutkach dla budżetu.

4.

Urząd zwraca się do forum doradczego w szczególności o:

a) przedstawianie zarządowi sugestii dotyczących rocznego
programu prac przyjmowanego na mocy art. 29 ust. 1 lit. f);

b) przekazywanie
zarządowi
informacji
zwrotnych
i przedstawianie mu propozycji działań następczych
w odniesieniu do sprawozdania rocznego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 lit. c), oraz sprawozdania rocznego na temat
sytuacji w dziedzinie azylu w Unii, o którym mowa w art.
12 ust. 1; oraz

c) informowanie dyrektora wykonawczego i zarządu
o wnioskach i zaleceniach z konferencji, seminariów
i posiedzeń, których tematy mogą mieć znaczenie dla prac
Urzędu.

5.

Forum doradcze zbiera się co najmniej raz w roku.

Artykuł 52
Ponadto zarząd może postanowić, że Urząd może udostępnić
zasoby finansowe na pokrycie kosztów działań UNHCR, które
nie zostały przewidziane w ustaleniach roboczych. Stanowią
one element szczególnych stosunków dotyczących współpracy
nawiązanych między Urzędem a UNHCR zgodnie z niniejszym
artykułem oraz art. 2 ust. 5, art. 5, art. 9 ust. 1, art. 25 ust. 4
oraz art. 32 ust. 2. Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (WE,
Euratom) nr 2343/2002 zastosowanie mają właściwe przepisy
rozporządzenia finansowego oraz przepisy wykonawcze do
tego rozporządzenia.

Współpraca z Fronteksem, Agencją Praw Podstawowych
Unii
Europejskiej, innymi
organami
Unii
oraz
organizacjami międzynarodowymi
Urząd współpracuje z organami Unii prowadzącymi działania
związane z jego dziedziną działalności, zwłaszcza z Fronteksem
i Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz
z
organizacjami
międzynarodowymi
właściwymi
w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem,
w ramach ustaleń roboczych dokonanych z tymi organami,
zgodnie z postanowieniami TFUE i przepisami w sprawie
uprawnień tych organów.
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Współpraca pozwala stworzyć efekt synergii między zaintereso
wanymi organami i uniknąć powielania prac prowadzonych
w ramach zakresu uprawnień tych organów.

Artykuł 53
Porozumienie w sprawie siedziby i zasady funkcjonowania
Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, jakie należy Urzę
dowi zapewnić w przyjmującym państwie członkowskim,
i obiektów udostępnianych przez to państwo członkowskie,
a także szczegółowe przepisy mające zastosowanie
w przyjmującym państwie członkowskim do dyrektora wyko
nawczego, członków zarządu, pracowników Urzędu i członków
ich rodzin, określane są w porozumieniu w sprawie siedziby
między Urzędem a przyjmującym państwem członkowskim,
zawieranym po uzyskaniu zgody zarządu. Przyjmujące państwo
członkowskie zapewnia jak najlepsze warunki gwarantujące
prawidłowe funkcjonowanie Urzedu, w tym w zakresie wielo
języcznej edukacji o charakterze europejskim i odpowiednich
połączeń transportowych.

Komisja odpowiada za stworzenie i wstępne działanie Urzędu
do momentu osiągnięcia przez niego zdolności operacyjnej do
wykonywania własnego budżetu.
W tym celu:
— do czasu objęcia stanowiska przez dyrektora wykonawczego
mianowanego przez zarząd zgodnie z art. 30 zadania dyrek
tora wykonawczego może wypełniać urzędnik Komisji
w funkcji dyrektora tymczasowego;
— zadania powierzane Urzędowi mogą realizować urzędnicy
Komisji pod nadzorem dyrektora tymczasowego lub dyrek
tora wykonawczego.
Dyrektor tymczasowy może zatwierdzać wszelkie płatności
w ramach środków zapisanych w budżecie Urzędu po uzys
kaniu zgody zarządu i zawierać umowy, w tym umowy
o pracę, po przyjęciu planu zatrudnienia Urzędu.
Artykuł 55

Artykuł 54
Rozpoczęcie działalności Urzędu
Urząd osiąga pełne zdolności działania do 19 czerwca 2011 r.
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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 w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

Przewodniczący

CENY PRENUMERATY w 2010 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 100 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

770 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Format CD-ROM zostanie w ciągu roku 2010 zastąpiony formatem DVD.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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