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skimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej strony
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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
DECYZJA

RADY

I

PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
EUROPEJSKIEJ ZEBRANYCH W RADZIE

UNII

z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej
strony; oraz w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy dodatkowej
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, Islandią, z drugiej strony,
i Królestwem Norwegii, z trzeciej strony, dotyczącej stosowania Umowy o transporcie lotniczym
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej
strony
(2011/708/UE)
RADA I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

(3)

W dniu 16 listopada 2010 r. wspólny komitet przed
stawił propozycję Umowy o transporcie lotniczym
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej
strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem
Norwegii, z czwartej strony („umowa o przystąpieniu”).

(4)

Komisja wynegocjowała Umowę dodatkową między Unią
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, Islandią, z drugiej strony, i Królestwem Norwegii,
z trzeciej strony, dotyczącą stosowania Umowy
o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z drugiej strony, Islandią,
z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej
strony („umowa dodatkowa”).

(5)

Należy podpisać i tymczasowo stosować umowę
o przystąpieniu oraz umowę dodatkową do czasu zakoń
czenia procedur niezbędnych do ich zawarcia,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218
ust. 5 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Umowa o transporcie lotniczym między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej
strony (1) („umowa o transporcie lotniczym”), podpisana
przez Stany Zjednoczone Ameryki oraz państwa człon
kowskie Wspólnoty Europejskiej i Wspólnotę Europejską
w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r., zmieniona Proto
kołem zmieniającym Umowę o transporcie lotniczym
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Wspólnotą
Europejską oraz jej państwami członkowskimi, podpisaną
w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r. (2) („protokół”),
podpisanym przez Stany Zjednoczone Ameryki, państwa
członkowskie Unii Europejskiej i Unię Europejską w dniu
24 czerwca 2010 r., wyraźnie stanowi o możliwości
przystąpienia państw trzecich do umowy o transporcie
lotniczym.
Zgodnie z art. 18 ust. 5 umowy o transporcie lotniczym,
zmienionej protokołem, wspólny komitet ustanowiony
na mocy tego artykułu opracował wniosek w sprawie
przystąpienia Islandii i Królestwa Norwegii do umowy
o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem.

(1) Dz.U. L 134 z 25.5.2007, s. 4.
(2) Dz.U. L 223 z 25.8.2010, s. 3.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania
Umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczo
nymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony,
i Królestwem Norwegii, z czwartej strony oraz Umowy dodat
kowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, Islandią, z drugiej strony, i Królestwem
Norwegii, z trzeciej strony, dotyczącej stosowania Umowy
o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami
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członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony,
i Królestwem Norwegii, z czwartej strony, z zastrzeżeniem ich
zawarcia.
Teksty umowy o przystąpieniu oraz umowy dodatkowej
dołącza się do niniejszej decyzji.

29.10.2011

w zakresie, w jakim umożliwia to mające zastosowanie prawo
krajowe przez państwa członkowskie oraz przez właściwe
strony, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich
zawarcia.
Artykuł 4

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby umocowanej lub osób umocowanych do
podpisania umowy o przystąpieniu i umowy dodatkowej,
w imieniu Unii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2011 r.

Artykuł 3
Umowa o przystąpieniu oraz umowa dodatkowa stosowane są
tymczasowo od dnia ich podpisania (*) przez Unię oraz

(*) Data podpisania umowy o przystąpieniu oraz umowy dodatkowej
zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
przez Sekretariat Generalny Rady.

VÖLNER P.

Przewodniczący
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TŁUMACZENIE

UMOWA O TRANSPORCIE LOTNICZYM

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (zwane dalej „Stanami Zjednoczonymi”).
z jednej strony,
KRÓLESTWO BELGII,
REPUBLIKA BUŁGARII,
REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
MALTA,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
RUMUNIA,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
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REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
będące stronami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz będące państwami
członkowskimi Unii Europejskiej (zwane dalej „państwami członkowskimi”),
oraz
UNIA EUROPEJSKA,
z drugiej strony,
ISLANDIA,
z trzeciej strony, oraz
KRÓLESTWO NORWEGII (zwane dalej „Norwegią”),
z czwartej strony,
DĄŻĄC do wspierania systemu międzynarodowego lotnictwa, opartego na konkurencji między przedsiębiorstwami
lotniczymi na rynku o minimalnym stopniu ingerencji i regulacji ze strony rządu;
DĄŻĄC do ułatwienia rozszerzenia możliwości rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego, w tym poprzez
tworzenie sieci przewozów lotniczych, w ramach której oferowane są dogodne usługi przewozu lotniczego odpo
wiadające potrzebom pasażerów i spedytorów;
DĄŻĄC do umożliwienia przedsiębiorstwom lotniczym oferowania pasażerom i spedytorom konkurencyjnych cen
i usług na otwartych rynkach;
DĄŻĄC do tego, by zliberalizowana umowa przyniosła korzyści wszystkim sektorom transportu lotniczego, w tym
pracownikom przedsiębiorstw lotniczych;
DĄŻĄC do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa w międzynarodowym transporcie
lotniczym oraz potwierdzając swoje poważne zaniepokojenie aktami lub groźbami skierowanymi przeciwko bezpieczeń
stwu statków powietrznych, narażającymi na niebezpieczeństwo osoby lub mienie, mającymi negatywny wpływ na
operacje transportu lotniczego i podważającymi zaufanie publiczne do bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;
UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r.;
UZNAJĄC, że subwencje państwowe mogą mieć negatywny wpływ na konkurencję między przedsiębiorstwami lotni
czymi i mogą zagrażać realizacji podstawowych celów niniejszej umowy;
POTWIERDZAJĄC znaczenie ochrony środowiska przy opracowywaniu i realizowaniu polityki w zakresie lotnictwa
międzynarodowego;
UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie ochrony konsumentów, w tym środków ochrony ustanowionych w Konwencji
o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu
dnia 28 maja 1999 r.;
ZAMIERZAJĄC działać – na podstawie obowiązujących umów – na rzecz otwarcia dostępu do rynków i maksymalizacji
korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw lotniczych, pracowników i społeczeństw po obu stronach Atlantyku;
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UZNAJĄC znaczenie ułatwiania swoim przedsiębiorstwom lotniczym dostępu do światowych rynków kapitałowych
w celu zwiększenia konkurencji i wspierania realizacji celów niniejszej umowy;
ZAMIERZAJĄC ustanowić precedens o światowym znaczeniu dla promowania korzyści wynikających z liberalizacji
w tym ważnym sektorze gospodarki;
UZNAJĄC, że w wyniku wejścia w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i stała się jej
następcą oraz że od tego dnia wszystkie prawa i zobowiązania Wspólnoty Europejskiej oraz wszelkie do niej odniesienia
w Umowie o transporcie lotniczym podpisanej w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r. przez Stany Zjednoczone Ameryki
oraz Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie dotyczą Unii Europejskiej;
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Definicja
„Strona” oznacza Stany Zjednoczone, Unię Europejską i jej
państwa członkowskie, Islandię albo Norwegię.
Artykuł 2
Stosowanie Umowy o transporcie lotniczym zmienionej
Protokołem i załącznika do niniejszej umowy
Postanowienia Umowy o transporcie lotniczym podpisanej
przez Stany Zjednoczone Ameryki oraz Wspólnotę Europejską
i jej państwa członkowskie w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.
(zwanej dalej „umową o transporcie lotniczym”), zmienionej
Protokołem zmieniającym umowę o transporcie lotniczym
podpisanym dnia 24 czerwca 2010 r. przez Stany Zjednoczone
Ameryki oraz Unię Europejską i jej państwa członkowskie
(zwanym dalej „protokołem”), które zostają niniejszym
włączone przez odniesienie, mają zastosowanie do wszystkich
stron niniejszej umowy, z zastrzeżeniem załącznika do niniej
szej umowy. Postanowienia umowy o transporcie lotniczym,
zmienionej protokołem, mają zastosowanie do Islandii
i Norwegii, tak jakby były one państwami członkowskimi
Unii Europejskiej, a zatem Islandia i Norwegia mają wszystkie
prawa i obowiązki państw członkowskich wynikające z tej
umowy. Postanowienia załącznika do niniejszej umowy
stanowią jej integralną część.

2.
Zarówno Islandia, jak i Norwegia mogą w dowolnym
momencie powiadomić pisemnie drogą dyplomatyczną pozos
tałe strony o podjęciu decyzji o wypowiedzeniu niniejszej
umowy lub zakończeniu jej tymczasowego stosowania zgodnie
z art. 5. Kopię powiadomienia przesyła się jednocześnie do
ICAO. Wypowiedzenie umowy lub zakończenie jej tymczaso
wego stosowania staje się skuteczne o północy czasu GMT na
koniec sezonu lotniczego wyznaczonego przez IATA, który jest
w toku po upływie roku od daty pisemnego powiadomienia,
chyba że powiadomienie zostanie wycofane przed upływem
tego terminu za zgodą strony przesyłającej pisemne powiado
mienie, Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej i jej
państw członkowskich.
3.
Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska i jej
państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie powia
domić pisemnie drogą dyplomatyczną Islandię lub Norwegię
o podjęciu decyzji o wypowiedzeniu niniejszej umowy lub
zakończeniu jej tymczasowego stosowania, w odniesieniu do
Islandii lub Norwegii. Kopie powiadomienia przesyła się jedno
cześnie do dwóch pozostałych stron niniejszej umowy i do
ICAO. Umowa wygasa lub jej tymczasowe stosowanie kończy
się w odniesieniu do Islandii lub Norwegii o północy czasu
GMT na koniec sezonu lotniczego wyznaczonego przez IATA,
który jest w toku po upływie roku od daty pisemnego powia
domienia, chyba że powiadomienie zostanie wycofane przed
upływem tego terminu za zgodą Stanów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej i jej państw członkowskich oraz strony
otrzymującej powiadomienie.

Artykuł 3
Wypowiedzenie lub zaprzestanie tymczasowego
stosowania
1.
Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska i jej
państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie powia
domić pisemnie drogą dyplomatyczną pozostałe trzy strony
o podjęciu decyzji o wypowiedzeniu niniejszej umowy lub
zakończeniu jej tymczasowego stosowania zgodnie z art. 5.

Kopię powiadomienia przesyła się jednocześnie do Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Niniejsza
umowa wygasa lub tymczasowe stosowanie niniejszej umowy
kończy się o północy czasu GMT na koniec sezonu lotniczego
wyznaczonego przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu
Lotniczego (IATA), który będzie w toku po upływie roku od
daty pisemnego powiadomienia, chyba że powiadomienie
zostanie wycofane przed upływem tego terminu za zgodą
wszystkich stron.

4.
Do celów wymiany not dyplomatycznych, o których
mowa w niniejszym artykule, noty dyplomatyczne przekazy
wane Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim lub otrzy
mywane przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie
przekazuje się Unii Europejskiej lub otrzymuje od Unii Europej
skiej, w zależności od przypadku.
5.
Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego
artykułu, w przypadku wypowiedzenia umowy o transporcie
lotniczym, zmienionej protokołem, równocześnie wygasa
niniejsza umowa.
Artykuł 4
Rejestracja w ICAO
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej rejestruje niniejszą
umowę oraz wszystkie zmiany do niej w ICAO.
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Artykuł 5
Tymczasowe stosowanie
Do czasu wejścia w życie niniejszej umowy strony zgadzają się
stosować ją tymczasowo od dnia jej podpisania, w zakresie,
w jakim umożliwia to mające zastosowanie prawo krajowe.
W przypadku wypowiedzenia umowy o transporcie lotniczym,
zmienionej protokołem, zgodnie z jej art. 23 lub w przypadku
zaprzestania jej tymczasowego stosowania zgodnie z jej art. 25
lub zaprzestania tymczasowego stosowania protokołu zgodnie
z art. 9 protokołu, równocześnie ustaje tymczasowe stosowanie
niniejszej umowy.
Artykuł 6
Wejście w życie
Niniejsza umowa wchodzi
z następujących terminów:

w

życie

w

późniejszym

1) w dniu wejścia w życie umowy o transporcie lotniczym,
2) w dniu wejścia w życie protokołu; oraz
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3) po upływie jednego miesiąca od daty ostatniej noty przeka
zanej w ramach wymiany not dyplomatycznych między
stronami, potwierdzającej, że wszystkie procedury konieczne
do wejścia w życie niniejszej umowy zostały zakończone.
Do celów wymiany not dyplomatycznych, noty dyplomatyczne
przekazywane Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim
lub otrzymywane przez Unię Europejską i jej państwa człon
kowskie, przekazuje się Unii Europejskiej lub otrzymuje od Unii
Europejskiej, w zależności od przypadku. Nota dyplomatyczna
lub noty dyplomatyczne przekazywane przez Unię Europejską
i jej państwa członkowskie zawierają złożone przez każde
państwo członkowskie potwierdzenie, że procedury tego
państwa konieczne do wejścia w życie niniejszej umowy zostały
zakończone.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni,
podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w czterech egzemplarzach w Luksemburgu dnia
szesnastego czerwca 2011 r. oraz w Oslo dnia dwudziestego
pierwszego czerwca 2011 r.
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For the United States of America
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Fyrir Ísland

For Kongeriket Norge

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –
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Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
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Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Islandii
i Królestwa Norwegii potwierdzili, że tekst umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, Islandią,
z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej strony (zwanej dalej „umową”) należy uwierzytelnić
w innych wersjach językowych albo przed podpisaniem umowy w drodze wymiany listów, albo po
podpisaniu umowy decyzją wspólnego komitetu.
Niniejsze wspólne oświadczenie stanowi integralną część umowy.
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ZAŁĄCZNIK
Szczególne postanowienia w odniesieniu do Islandii i Norwegii
Postanowienia umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, oraz zmienionej zgodnie z poniższym, mają
zastosowanie do wszystkich stron niniejszej umowy. Postanowienia umowy o transporcie lotniczym, zmienionej proto
kołem, mają zastosowanie do Islandii i Norwegii, tak jakby były one państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a zatem
Islandia i Norwegia mają wszystkie prawa i obowiązki państw członkowskich wynikające z tej umowy, z zastrzeżeniem
poniższych postanowień:
1. Artykuł 1 pkt 9 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, otrzymuje brzmienie:
„»terytorium« oznacza, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, obszary lądowe (ląd stały i wyspy), wody
wewnętrzne i wody terytorialne pozostające pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, oraz,
w odniesieniu do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, obszary lądowe (ląd stały i wyspy), wody wewnętrzne
i wody terytorialne, na których zastosowanie ma Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz na
warunkach określonych w tym porozumieniu i wszelkich późniejszych instrumentach, z wyjątkiem obszarów
lądowych i wód wewnętrznych pozostających pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Księstwa Liechtensteinu; stoso
wanie niniejszej umowy do portu lotniczego na Gibraltarze uważa się za niestanowiące uszczerbku dla odpowiednich
stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do sporu dotyczącego zakresu
zwierzchnictwa nad terytorium, na którym znajduje się ten port lotniczy, i do utrzymania w mocy, w odniesieniu do
portu lotniczego na Gibraltarze, zawieszenia stosowania środków Unii Europejskiej w dziedzinie lotnictwa
obowiązujących na dzień 18 września 2006 r. pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z deklaracją ministe
rialną dotyczącą portu lotniczego na Gibraltarze uzgodnioną w Kordobie w dniu 18 września 2006 r.; oraz”.
2. Artykuły 23–26 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, nie mają zastosowania do Islandii
i Norwegii.
3. Artykuły 9 i 10 protokołu nie mają zastosowania do Islandii i Norwegii.
4. W sekcji 1 załącznika 1 do umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, dodaje się litery w brzmieniu:
„w) Islandia: Umowa o transporcie lotniczym podpisana w Waszyngtonie dnia 14 czerwca 1995 r.; zmieniona dnia
1 marca 2002 r. przez wymianę not; zmieniona dnia 14 sierpnia 2006 r. i dnia 9 marca 2007 r. przez wymianę
not.
x)

Królestwo Norwegii: Umowa o komunikacji lotniczej, która weszła w życie przez wymianę not w Waszyngtonie
dnia 6 października 1945 r.; zmieniona dnia 6 sierpnia 1954 r. przez wymianę not; zmieniona dnia 16 czerwca
1995 r. przez wymianę not.”.

5. Sekcja 2 załącznika 1 do umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, otrzymuje brzmienie:
„Niezależnie od sekcji 1 niniejszego załącznika, w przypadku obszarów, które nie są objęte definicją »terytorium«
zawartą w art. 1 niniejszej umowy, umowy wymienione w literach e) (Dania – Stany Zjednoczone), g) (Francja – Stany
Zjednoczone), v) (Zjednoczone Królestwo – Stany Zjednoczone) oraz x) (Norwegia – Stany Zjednoczone) sekcji 1
w dalszym ciągu obowiązują zgodnie z ich warunkami.”.
6. Sekcja 3 załącznika 1 do umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, otrzymuje brzmienie:
„Niezależnie od art. 3 niniejszej umowy, przedsiębiorstwa lotnicze ze Stanów Zjednoczonych nie mają prawa oferować
przewozów wyłącznie towarowych, które nie są częścią przewozu do lub ze Stanów Zjednoczonych, do punktów lub
z punktów w państwach członkowskich, z wyjątkiem przewozów do punktów lub z punktów w Republice Czeskiej,
Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec, Wielkim Księstwie Luksemburga, Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republice Portugalskiej, Republice Słowackiej, Islandii i Królestwie Norwegii.”.
7. W art. 3 załącznika 2 do umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, dodaje się zdanie w brzmieniu:
„W przypadku Islandii i Norwegii termin ten obejmuje między innymi art. 53, 54 i 55 Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz rozporządzenia Unii Europejskiej wdrażające art. 101, 102 i 105 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej włączone do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wraz
z wszelkimi zmianami do nich.”.
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8. Artykuł 21 ust. 4 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, ma zastosowanie do Islandii i Norwegii
w zakresie, w jakim odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze Unii Europejskiej zostały włączone do Porozu
mienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z wszelkimi dostosowaniami ustalonymi w tym porozu
mieniu. Islandia lub Norwegia mogą korzystać z praw przewidzianych w art. 21 ust. 4 lit. a) i b) umowy o transporcie
lotniczym, zmienionej protokołem, jedynie wtedy, gdy w odniesieniu do ograniczeń działalności spowodowanych
poziomem hałasu Islandia lub Norwegia, odpowiednio, będą podlegać – na mocy stosownych przepisów ustawowych
i wykonawczych Unii Europejskiej włączonych do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – nadzorowi,
który jest współmierny z nadzorem przewidzianym w art. 21 ust. 4 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej
protokołem.
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UMOWA DODATKOWA
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, Islandią, z drugiej strony,
i Królestwem Norwegii, z trzeciej strony, w sprawie stosowania Umowy o transporcie lotniczym
między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej
strony

KRÓLESTWO BELGII,
REPUBLIKA BUŁGARII,
REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
MALTA,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
RUMUNIA,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
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będące stronami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz będące państwami
członkowskimi Unii Europejskiej (zwane dalej „państwami członkowskimi”),
oraz
UNIA EUROPEJSKA,
z jednej strony,
ISLANDIA,
z drugiej strony,
oraz
KRÓLESTWO NORWEGII (zwane dalej „Norwegią”),
z trzeciej strony,
STWIERDZAJĄC, że w imieniu Unii Europejskiej i państw członkowskich Komisja Europejska wynegocjowała ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki umowę o transporcie lotniczym zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia
negocjacji;
STWIERDZAJĄC, że Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi (zwaną dalej „umową o transporcie lotniczym”) parafowano dnia 2 marca 2007 r.,
podpisano w Brukseli dnia 25 kwietnia 2007 r. oraz w Waszyngtonie, D.C. dnia 30 kwietnia 2007 r. i tymczasowo
stosuje się ją od dnia 30 marca 2008 r.;
STWIERDZAJĄC, że umowę o transporcie lotniczym zmieniono Protokołem zmieniającym umowę o transporcie lotni
czym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi (zwanym dalej
„protokołem”), parafowanym dnia 25 marca 2010 r. i podpisanym w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r.;
STWIERDZAJĄC, że Islandia i Norwegia, będące pełnoprawnymi członkami jednolitego europejskiego rynku lotniczego
na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przystąpiły do umowy o transporcie lotniczym, zmie
nionej protokołem, na podstawie Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z drugiej strony, Islandią, z trzeciej strony, i Królestwem Norwegii, z czwartej strony (zwanej
dalej „umową”) z tego samego dnia, która zawiera umowę o transporcie lotniczym, zmienioną protokołem;
UZNAJĄC za konieczne określenie, w stosownych przypadkach, procedur podejmowania decyzji dotyczących sposobu
stosowania środków zgodnie z art. 21 ust. 5 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem;
UZNAJĄC ponadto za konieczne określenie procedur dotyczących udziału Islandii i Norwegii we wspólnym komitecie
ustanowionym na mocy art. 18 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, oraz w postępowaniu arbi
trażowym, o którym mowa w art. 19 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem. Procedury te powinny
zapewniać niezbędną współpracę, przepływ informacji i konsultacje przed posiedzeniami wspólnego komitetu, a także
wdrożenie niektórych postanowień umowy o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, obejmujących kwestie
ochrony, bezpieczeństwa, przyznania i cofnięcia praw przewozowych oraz pomocy państwa;
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 2

Powiadomienie

Zawieszenie praw przewozowych

W przypadku gdy Unia Europejska i jej państwa członkowskie
podejmują decyzję o wypowiedzeniu umowy zgodnie z art. 3
umowy lub o zaprzestaniu jej tymczasowego stosowania lub
o wycofaniu powiadomień w tej sprawie, Komisja, przed prze
kazaniem powiadomienia drogą dyplomatyczną Stanom Zjed
noczonym Ameryki, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
Islandię i Norwegię. Podobnie Islandia lub Norwegia
niezwłocznie powiadamiają Komisję o każdej takiej decyzji.

Decyzję o nieudzieleniu przedsiębiorstwom lotniczym drugiej
strony zgody na dodatkowe częstotliwości lub na wejście na
nowe rynki na mocy umowy oraz o przekazaniu powiado
mienia o tym fakcie Stanom Zjednoczonym Ameryki, lub
o cofnięciu takiej decyzji, zgodnie z art. 21 ust. 5 umowy
o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem, podejmuje
w imieniu Unii Europejskiej i państw członkowskich Rada
stanowiąca
jednomyślnie
zgodnie
z
odpowiednimi
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postanowieniami Traktatu, oraz Islandia i Norwegia. Przewod
niczący Rady, działając w imieniu Unii Europejskiej i państw
członkowskich, Islandii i Norwegii, powiadamia następnie Stany
Zjednoczone Ameryki o każdej takiej decyzji.
Artykuł 3
Wspólny komitet
1.
Unię Europejską, państwa członkowskie, Islandię
i Norwegię reprezentują we wspólnym komitecie, ustano
wionym na mocy art. 18 umowy o transporcie lotniczym,
zmienionej protokołem, przedstawiciele Komisji, państw człon
kowskich, Islandii i Norwegii.
2.
Stanowisko Unii Europejskiej, państw członkowskich,
Islandii i Norwegii we wspólnym komitecie jest przedstawiane
przez Komisję, z wyjątkiem kwestii wchodzących w ramach UE
w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich,
w których to przypadkach stanowisko takie jest przedstawiane
przez prezydencję Rady lub przez Komisję, Islandię lub
Norwegię, w zależności od przypadku.
3.
Stanowisko, które Islandia i Norwegia mają zająć we
wspólnym komitecie w odniesieniu do kwestii wchodzących
w zakres art. 14 lub 20 umowy o transporcie lotniczym, zmie
nionej protokołem, lub kwestii, które nie wymagają przyjęcia
decyzji mającej skutki prawne, jest przyjmowane przez Komisję
w porozumieniu z Islandią i Norwegią.
4.
W przypadku innych decyzji wspólnego komitetu
dotyczących kwestii wchodzących w zakres rozporządzeń
i dyrektyw włączonych do Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym stanowisko, które mają zająć Islandia
i Norwegia, jest przyjmowane przez Islandię i Norwegię zgodnie
z wnioskiem Komisji.
5.
W przypadku innych decyzji wspólnego komitetu
dotyczących kwestii wykraczających poza zakres rozporządzeń
i dyrektyw włączonych do Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym stanowisko, które mają zająć Islandia
i Norwegia, jest przyjmowane przez Islandię i Norwegię
w porozumieniu z Komisją.
6.
Komisja podejmuje stosowne środki w celu zapewnienia
pełnego udziału Islandii i Norwegii we wszelkich koordynacyj
nych, konsultacyjnych lub przygotowujących decyzje spotka
niach z państwami członkowskimi oraz w celu zapewnienia
dostępu do odpowiednich informacji w ramach przygotowań
do posiedzeń wspólnego komitetu.
Artykuł 4
Arbitraż
1.
Komisja reprezentuje Unię Europejską, państwa członkow
skie, Islandię i Norwegię w postępowaniu arbitrażowym na
mocy art. 19 umowy o transporcie lotniczym, zmienionej
protokołem.

29.10.2011

2.
Komisja w stosownych przypadkach podejmuje środki,
aby zapewnić udział Islandii i Norwegii w przygotowaniu
i koordynacji postępowania arbitrażowego.

3.
Jeżeli Rada podejmie decyzję o zawieszeniu korzyści
zgodnie z art. 19 ust. 7 umowy o transporcie lotniczym, zmie
nionej protokołem, decyzja ta jest notyfikowana Islandii
i Norwegii. Podobnie Islandia lub Norwegia powiadamiają
Komisję o każdej takiej decyzji.

4.
Decyzje dotyczące wszelkich innych stosownych działań
podejmowanych na mocy art. 19 umowy o transporcie lotni
czym, zmienionej protokołem, w odniesieniu do kwestii
wchodzących w ramach UE w zakres kompetencji Unii są
podejmowane przez Komisję, którą wspiera specjalny komitet
złożony z przedstawicieli państw członkowskich mianowanych
przez Radę oraz z przedstawicieli Islandii i Norwegii.

Artykuł 5
Wymiana informacji
1.
Islandia i Norwegia niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich decyzjach dotyczących odmowy wydania, cofnięcia,
zawieszenia lub ograniczenia zezwoleń jakiemukolwiek przed
siębiorstwu lotniczemu Stanów Zjednoczonych Ameryki, podję
tych zgodnie z art. 4 lub 5 umowy o transporcie lotniczym,
zmienionej protokołem. Podobnie Komisja niezwłocznie infor
muje Islandię i Norwegię o wszelkich decyzjach tego typu
podjętych przez państwa członkowskie.

2.
Islandia i Norwegia niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach przekazanych
lub otrzymanych przez nie na mocy art. 8 umowy
o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem. Podobnie
Komisja niezwłocznie informuje Islandię i Norwegię
o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach tego typu przeka
zanych lub otrzymanych przez państwa członkowskie.

3.
Islandia i Norwegia niezwłocznie informują Komisję
o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach przekazanych
lub otrzymanych przez nie na podstawie art. 9 umowy
o transporcie lotniczym, zmienionej protokołem. Podobnie
Komisja niezwłocznie informuje Islandię i Norwegię
o wszelkich wnioskach lub powiadomieniach tego typu przeka
zanych lub otrzymanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 6
Subwencje i pomoc państwa
1.
W przypadku uznania przez Islandię lub Norwegię, że
subwencja lub pomoc rozważana lub udzielana przez organ
państwowy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
ma niekorzystny wpływ na konkurencję w sposób, o którym
mowa w art. 14 ust. 2 umowy o transporcie lotniczym, zmie
nionej protokołem, Islandia lub Norwegia zgłasza ten fakt
Komisji. Podobnie, jeżeli państwo członkowskie zgłosi podobny
przypadek Komisji, Komisja powiadamia o tym fakcie Islandię
i Norwegię.
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2.
Komisja, Islandia i Norwegia mogą wystąpić do tego
organu lub zażądać zwołania posiedzenia wspólnego komitetu
ustanowionego na podstawie art. 18 umowy o transporcie
lotniczym, zmienionej protokołem.
3.
Komisja, Islandia i Norwegia niezwłocznie informują się
nawzajem w przypadku, gdy Stany Zjednoczone Ameryki skon
taktują się z nimi na mocy art. 14 ust. 3 umowy o transporcie
lotniczym, zmienionej protokołem.
Artykuł 7
Wypowiedzenie lub zaprzestanie tymczasowego
stosowania
1.
Każda strona może w dowolnym momencie powiadomić
pisemnie drogą dyplomatyczną pozostałe strony o swojej
decyzji o wypowiedzeniu niniejszej umowy dodatkowej lub
o zakończeniu jej tymczasowego stosowania. Niniejsza
umowa dodatkowa wygasa lub tymczasowe stosowanie niniej
szej umowy kończy się o północy czasu GMT sześć miesięcy od
dnia pisemnego powiadomienia o jej wypowiedzeniu lub
o zakończeniu jej tymczasowego stosowania, chyba że powia
domienie zostanie wycofane przed upływem tego terminu za
zgodą stron.
2.
Niezależnie od wszelkich pozostałych postanowień niniej
szego artykułu, jeżeli umowa wygasa lub kończy się jej tymcza
sowe stosowanie, równocześnie wygasa niniejsza umowa dodat
kowa lub kończy się jej tymczasowe stosowanie.
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Artykuł 8
Tymczasowe stosowanie
Do czasu wejścia w życie umowy zgodnie z art. 9 strony
zgadzają się stosować tymczasowo niniejszą umowę dodatkową
w zakresie, w jakim umożliwia to mające zastosowanie prawo
krajowe od późniejszego z terminów: dnia jej podpisania lub
daty określonej w art. 5 umowy.
Artykuł 9
Wejście w życie
Niniejsza umowa dodatkowa wchodzi w życie w późniejszym
z poniższych terminów: a) po upływie miesiąca od daty ostat
niej noty przekazanej w ramach wymiany not dyplomatycznych
między stronami, potwierdzającej, że wszystkie procedury
konieczne do wejścia w życie niniejszej umowy dodatkowej
zostały zakończone; lub b) w dniu wejścia w życie umowy.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni,
podpisali niniejszą umowę dodatkową.

Sporządzono w trzech egzemplarzach w Luksemburgu dnia
16 czerwca 2011 r. oraz w Oslo dnia 21 czerwca 2011 r.
w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estoń
skim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, islandzkim,
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim,
norweskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim,
słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym
każda z wersji językowych jest autentyczna.
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Fyrir Ísland

For Kongeriket Norge

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
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За Репyблика Бългaрия

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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DECYZJA RADY
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie zawarcia umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią
Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi
(2011/709/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218
ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

(4)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Umowa dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych
między Unią Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczo
nymi (zwana dalej „Umową”) zostaje niniejszym zatwierdzona
w imieniu Unii (2).

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

Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła
Komisję do otwarcia negocjacji z krajami trzecimi
w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie
obowiązujących umów dwustronnych umową na
szczeblu Unii.

(2)

W imieniu Unii Komisja wynegocjowała Umowę
z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącą
pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej
„Umową”) zgodnie z mechanizmami i wytycznymi
zawartymi w załączniku do decyzji Rady z dnia
5 czerwca 2003 r.

(3)

Umowa została podpisana w imieniu Unii dnia
15 grudnia 2010 r. z zastrzeżeniem jej zawarcia
w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady
2011/94/UE (1),

(1) Dz.U. L 38 z 12.2.2011, s. 33.

Artykuł 2
Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób uprawnionych do dokonania notyfikacji
przewidzianej w art. 7 ust. 1 Umowy.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2011 r.
W imieniu Rady
M. SAWICKI

Przewodniczący

(2) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 38 z 12.2.2011, s. 34
wraz z decyzją o jej podpisaniu.
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DECYZJA RADY
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi
Ameryki a Unią Europejską
(2011/710/UE)
Artykuł 4

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218
ust. 6 lit. a), art. 218 ust. 7 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Unii Porozumienie
o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczo
nymi Ameryki a Unią Europejską (zwane dalej „porozu
mieniem”).

(2)

Porozumienie podpisano w dniu 3 marca 2011 r.

(3)

Porozumienie powinno zostać zatwierdzone przez Unię.

(4)

Konieczne jest określenie procedur dotyczących udziału
Unii we wspólnym komitecie ustanowionym na mocy
porozumienia oraz sposobu rozstrzygania sporów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się Porozumienie o współpracy
NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią
Europejską (1).
Artykuł 2
Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do dokonania
notyfikacji, o której mowa w art. XII.B porozumienia (2).
Artykuł 3
We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. III poro
zumienia Unię reprezentuje Komisja wspomagana przez przed
stawicieli państw członkowskich.

(1) Tekst porozumienia został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej wraz z decyzją o jego podpisaniu (Dz.U. L 89
z 5.4.2011, s. 3).
(2) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny
Rady.

1.
Po konsultacji z komitetem specjalnym powołanym przez
Radę Komisja określa stanowisko, jakie ma zająć Unia we
wspólnym komitecie, między innymi w odniesieniu do przy
jęcia:
— dodatkowych załączników do porozumienia i dodatków do
niego zgodnie z art. III.E pkt 2 porozumienia,
— zmian załączników do porozumienia i dodatków do niego
zgodnie z art. III.E pkt 3 porozumienia.
2.
Komisja określa stanowisko, jakie Unia ma zająć we
wspólnym komitecie, w odniesieniu do opracowania
i przyjęcia regulaminu wewnętrznego wspólnego komitetu
zgodnie z art. III.C porozumienia.
3.
Komisja może podejmować wszelkie stosowne działania
na podstawie art. II.B, art. IV, V, VII i VIII porozumienia.
4.
Komisja reprezentuje Unię w konsultacjach prowadzonych
zgodnie z art. XI porozumienia.
Artykuł 5
Komisja regularnie informuje Radę o wprowadzaniu w życie
porozumienia.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 października 2011 r.
W imieniu Rady
M. SAWICKI

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1093/2011
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie stosowania odstępstw od reguł pochodzenia ustanowionych w Protokole w sprawie
definicji produktów pochodzących do umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi a Koreą
CN 5408 22 i 5408 32 powinna towarzyszyć dokumen
tacja potwierdzająca, że użyta tkanina niebarwiona nie
przekracza 50 procent ceny ex-works produktu.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(5)

Ponieważ kontyngentami określonymi w załączniku II a)
do protokołu zarządzać będzie Komisja na podstawie
kolejności zgłoszeń, powinny być one zarządzane
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4).

(6)

Ponieważ umowa jest stosowana od dnia 1 lipca 2011 r.,
niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tego
samego dnia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

uwzględniając decyzję Rady 2011/265/UE z dnia 16 września
2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania
Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Korei (1), z drugiej strony, w szczególności jej art. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

Decyzją 2011/265/UE Rada zatwierdziła podpisanie
Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Korei, z drugiej strony (2) („umowa”) w imieniu Unii
Europejskiej. Decyzja 2011/265/UE potwierdziła tymcza
sowe stosowanie umowy, z zastrzeżeniem zawarcia jej
w późniejszym terminie, zgodnie z art. 15.10 ust. 5
umowy. Data, od której umowę stosuje się tymczasowo,
została ustalona na 1 lipca 2011 r.
W odniesieniu do szeregu konkretnych produktów
załącznik II a) do protokołu załączonego do umowy
dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące”
oraz metod współpracy administracyjnej (3) („protokół”)
przewiduje odstępstwa od reguł pochodzenia określo
nych w załączniku II do protokołu. Jednakże odstępstwa
ograniczone są kontyngentami rocznymi. Należy zatem
określić warunki stosowania tych odstępstw.
Zgodnie z załącznikiem II a) do protokołu dowodowi
pochodzenia dla przetworów z surimi (kod CN
1604 20 05) powinna towarzyszyć dokumentacja
potwierdzająca, że co najmniej 40 procent masy
produktu w przypadku przetworu z surimi stanowi
ryba oraz że jako składnika podstawowego podstawy
surimi użyto gatunków mintaja (Theragra chalcogramma).
Zgodnie z załącznikiem II a) do protokołu dowodowi
pochodzenia dla tkanin barwionych objętych kodami

(1) Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 1.
(2) Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 6.
(3) Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 1344.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Reguły pochodzenia określone w załączniku II a) do
Protokołu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące”
oraz metod współpracy administracyjnej załączonego do
umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi a Republiką Korei („protokół”)
stosuje się do produktów wymienionych w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
2.
Reguły pochodzenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się
w drodze odstępstwa od reguł pochodzenia określonych
w załączniku II do protokołu, w ramach kontyngentów okre
ślonych w załączniku.
Artykuł 2
Przewidziane w niniejszym rozporządzeniu reguły pochodzenia
stosuje się pod następującymi warunkami:
a) przedstawienia, w chwili dopuszczenia produktów do
swobodnego obrotu w Unii, podpisanego przez upoważnio
nego eksportera oświadczenia poświadczającego, że dane
produkty spełniają warunki odstępstwa;
(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
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b) oświadczenia, o którym mowa w lit. a), zawierającego
następującą adnotację w języku angielskim: „Derogation —
Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of
originating products and methods of administrative coope
ration”.
Artykuł 3
1.
W przypadku przedstawienia dowodu pochodzenia dla
przetworów z surimi objętych kodem CN 1604 20 05 towa
rzyszy mu dokumentacja potwierdzająca, że co najmniej 40
procent masy produktu w przypadku przetworu z surimi
stanowi ryba oraz że jako składnika podstawowego podstawy
surimi użyto gatunków mintaja (Theragra chalcogramma).
2.
W razie potrzeby interpretacji pojęcia „składnik podsta
wowy”, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Komitet Celny
zgodnie z art. 28 protokołu.

29.10.2011

b) kraj pochodzenia mintaja.
Artykuł 5
W przypadku przedstawienia dowodu pochodzenia dla tkanin
barwionych objętych kodami CN 5408 22 i 5408 32 towa
rzyszy mu dokumentacja potwierdzająca, że użyta tkanina
niebarwiona nie przekracza 50 procent ceny ex-works produktu.
Artykuł 6
Dokumentacja potwierdzająca, o której mowa w art. 5, składa
się co najmniej z podpisanego przez upoważnionego eksportera
oświadczenia w języku angielskim, że użyta tkanina niebar
wiona nie przekracza 50 procent ceny ex-works produktu.
Oświadczenie zawiera również następujące elementy:

Artykuł 4

a) cenę w euro niepochodzących tkanin niebarwionych użytych
do wytworzenia tkanin barwionych (kody CN 5408 22
i 5408 32);

1.
Dokumentacja potwierdzająca, o której mowa w art. 3,
składa się co najmniej z podpisanego przez upoważnionego
eksportera oświadczenia w języku angielskim, że:

b) cenę ex-works w euro tkanin barwionych (kody CN 5408 22
i 5408 32).

a) co najmniej 40 procent masy produktu w przypadku prze
tworu z surimi stanowi ryba;
b) jako składnika podstawowego podstawy surimi użyto
gatunków mintaja (Theragra chalcogramma).
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również
następujące elementy:
a) wykorzystaną ilość gatunków mintaja (Theragra chalco
gramma) wyrażoną w procentach ryby użytej do wytwo
rzenia surimi;

Artykuł 7
Kontyngentami taryfowymi wymienionymi w załączniku do
niniejszego rozporządzenia zarządza Komisja zgodnie
z przepisami art. 308a–308c rozporządzenia (EWG) nr
2454/93.
Artykuł 8
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę,
a system preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN w ich brzmieniu
w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Nr porządkowy

09.2450

Kod CN

1604 20 05

Podpodział
TARIC

Opis produktów

Przetwory z surimi

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu
(masa netto w tonach, o ile
nie postanowiono inaczej)

1.7.2011–30.6.2012

2 000

1.7.2012–30.6.2013

2 500

Począwszy od dnia
1.7.2013 r.:
1.7–30.6

3 500

Herbatniki

1.7–30.6

270

Papierosy zawierające tytoń

1.7–30.6

250

09.2451

1905 90 45

09.2452

2402 20

09.2453

5204

Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do
sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

86

09.2454

5205

Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia),
zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny,
niepakowana do sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

2 310

09.2455

5206

Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia),
zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny,
niepakowana do sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

377

09.2456

5207

Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia),
pakowana do sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

92

09.2457

5408

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucz
nego, włącznie z tkaninami wykonanymi
z materiałów objętych pozycją 5405

1.7–30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicz
nych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

286

09.2459

5509

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien
odcinkowych syntetycznych, niepakowana do
sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

3 437

09.2460

5510

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien
odcinkowych sztucznych, niepakowana do
sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

1 718

09.2461

5511

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien
odcinkowych chemicznych, pakowana do
sprzedaży detalicznej

1.7–30.6

203
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1094/2011
z dnia 28 października 2011 r.
ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky
na okres 2011/2012
KOMISJA EUROPEJSKA,

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2010 z dnia
1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zasto
sowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej
whisky na okres 2010/2011 (3) nie wywiera już skutków,
ponieważ odnosi się ono do współczynników mających
zastosowanie do roku 2010/2011. W związku
z powyższym należy ustalić współczynniki na okres od
dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r.

(4)

Artykuł 10 protokołu 3 do Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym wyklucza przyznawanie refun
dacji przy wywozie do Liechtensteinu, Islandii i Norwegii.
Ponadto Unia zawarła z niektórymi państwami trzecimi
umowy znoszące refundacje wywozowe. W związku
z tym oraz w zastosowaniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1670/2006 należy to uwzględnić przy obli
czaniu współczynnika na okres 2011/2012,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006
z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w
zakresie ustalania i udzielania dostosowanych refundacji
w odniesieniu do zbóż wywożonych w postaci niektórych
napojów spirytusowych (2), w szczególności jego art. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006
stanowi, że ilościami zbóż, dla których przyznawana
jest refundacja wywozowa, są ilości objęte kontrolą
i poddane destylacji oraz ważone przy zastosowaniu
współczynnika ustalanego corocznie w stosunku do
każdego zainteresowanego państwa członkowskiego.
Współczynnik ten wyraża stosunek między całkowitymi
ilościami wywiezionymi i całkowitymi ilościami wprowa
dzonymi do obrotu danego napoju spirytusowego na
podstawie tendencji odnotowanych w odniesieniu do
tych ilości w okresie odpowiadającym przeciętnemu
okresowi dojrzewania tego napoju spirytusowego.
W świetle informacji przedstawionych przez Zjedno
czone Królestwo, dotyczących okresu od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r., średni okres
dojrzewania w 2010 r. wynosił dla szkockiej whisky
osiem lat.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września
2012 r. wartość współczynników przewidzianych w art. 4
rozporządzenia (WE) nr 1670/2006, mających zastosowanie
do zbóż wykorzystywanych w Zjednoczonym Królestwie do
wytwarzania szkockiej whisky, jest równa wartości określonej
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października
2011 r. do dnia 30 września 2012 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 33.

(3) Dz.U. L 316 z 2.12.2010, s. 2.
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ZAŁĄCZNIK
Współczynniki mające zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie
Współczynnik stosowany do
Okres obowiązywania

jęczmienia przetworzonego na słód
wykorzystywanego do wytwarzania
whisky słodowej

zbóż wykorzystywanych do
wytwarzania whisky zbożowej

Od dnia 1 października 2011 r. do dnia
30 września 2012 r.

0,296

0,229

PL
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1095/2011
z dnia 28 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla
dodatkowych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze
podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2008, 2009
i 2010 należy dostosować wartości progowe dodatko
wych ceł za ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki
i pomarańcze.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b)
w związku z art. 4,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
wykonawcze (UE) nr 543/2011.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

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

(2)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców
i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców
i warzyw (2) przewiduje nadzór nad przywozem
produktów wymienionych w załączniku XVIII do tego
rozporządzenia. Nadzór ten przeprowadza się zgodnie
z zasadami określonymi w art. 308d rozporządzenia
Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. usta
nawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy
kodeks celny (3).
W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia
w sprawie rolnictwa (4) zawartego w trakcie wielostron
nych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Załącznik XVIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr
543/2011 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku
do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2011 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

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

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

L
L
L
L

299
157
253
336

z
z
z
z

16.11.2007, s. 1.
15.6.2011, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
23.12.1994, s. 22.
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK XVIII
DODATKOWE NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE: TYTUŁ IV, ROZDZIAŁ I, SEKCJA 2
Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej, przedstawione opisy produktów mają charakter wyłącznie
orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres stosowania dodatkowych należności celnych określony jest przez
zakres kodów CN istniejących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer
porządkowy

Kod CN

78.0015

0702 00 00

Opis

Pomidory

78.0020
78.0065

0707 00 05

Ogórki

78.0075

Okres stosowania

Wartości progowe (tony)

Od 1 października do 31 maja

481 762

Od 1 czerwca do 30 września

44 251

Od 1 maja do 31 października

92 229

Od 1 listopada do 30 kwietnia

55 270

78.0085

0709 90 80

Karczochy

Od 1 listopada do 30 czerwca

11 620

78.0100

0709 90 70

Cukinie

Od 1 stycznia do 31 grudnia

57 955

78.0110

0805 10 20

Pomarańcze

Od 1 grudnia do 31 maja

78.0120

0805 20 10

Klementynki

Od 1 listopada do końca lutego

85 392

78.0130

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Mandarynki (włącznie z tangerynami
i satsuma); wilkingi i podobne hybrydy
cytrusowe

Od 1 listopada do końca lutego

99 128

78.0155

0805 50 10

Cytryny

Od 1 czerwca do 31 grudnia

78.0160

292 760

346 366

Od 1 stycznia do 31 maja

88 090

78.0170

0806 10 10

Winogrona stołowe

Od 21 lipca do 20 listopada

80 588

78.0175

0808 10 80

Jabłka

Od 1 stycznia do 31 sierpnia

700 556

Od 1 września do 31 grudnia

65 039

Od 1 stycznia do 30 kwietnia

229 646

78.0180
78.0220

0808 20 50

Gruszki

78.0235

Od 1 lipca do 31 grudnia

35 541

78.0250

0809 10 00

Morele

Od 1 czerwca do 31 lipca

5 794

78.0265

0809 20 95

Czereśnie

Od 21 maja do 10 sierpnia

30 783

78.0270

0809 30

Brzoskwinie, łącznie z nektarynami

Od 11 czerwca do 30 września

5 613

78.0280

0809 40 05

Śliwki

Od 11 czerwca do 30 września

10 293”
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1096/2011
z dnia 28 października 2011 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetwo
rzonych owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 136
ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 przewiduje,
w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlo
wych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję
standardowych wartości celnych dla przywozu z państw trze
cich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych
w części A załącznika XVI do wspomnianego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 136 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011,
są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie
29 października 2011 r.

wchodzi

w

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2011 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.

życie

z

dniem
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
ZZ

82,9
43,8
71,7
66,1

0707 00 05

AL
EG
JO
MK
TR
ZZ

45,6
151,1
191,6
62,2
150,5
120,2

0709 90 70

AR
TR
ZZ

33,4
140,0
86,7

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

62,1
76,5
66,9
79,0
71,1

0806 10 10

BR
CL
TR
US
ZA
ZZ

224,9
71,4
127,6
252,5
67,9
148,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

48,0
86,4
92,8
90,0
82,6
126,9
99,9
122,3
93,6

0808 20 50

CN
TR
ZZ

52,9
130,3
91,6

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DYREKTYWY
DYREKTYWA RADY 2011/84/UE
z dnia 20 września 2011 r.
zmieniająca dyrektywę 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej
załącznika III do postępu technicznego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

wchodzących w skład takich produktów, może być
bezpieczne, jeżeli spełnione są wymienione poniżej
warunki. Przeprowadzane jest odpowiednie badanie
kliniczne w celu zapewnienia, że nie istnieją czynniki
ryzyka ani jakiejkolwiek patologii jamy ustnej,
a narażenie na te produkty jest ograniczone w sposób
zapewniający stosowanie tych produktów wyłącznie
zgodnie z przeznaczeniem pod względem częstotliwości
i okresu stosowania. Warunki te powinny być spełnione,
tak aby uniknąć możliwego do przewidzenia niewłaści
wego użycia.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
w
skich
dotyczących
produktów
kosmetycznych (1),
szczególności jej art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(4)

Produkty te należy zatem objąć takimi przepisami, by nie
były one dostępne bezpośrednio dla konsumenta.
W każdym cyklu stosowania tych produktów pierwsze
zastosowanie należy ograniczyć do stosowania przez
lekarzy dentystów zgodnie z definicją w dyrektywie
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (3) lub do stosowania pod ich bezpo
średnim nadzorem, jeżeli zapewniono równoważny
poziom bezpieczeństwa. Lekarze dentyści powinni
następnie zapewnić dostęp do tych produktów przez
pozostałą część cyklu stosowania.

(5)

Należy wprowadzić odpowiednie oznaczenie stężenia
nadtlenku wodoru w produktach do wybielania zębów
zawierających więcej niż 0,1 % tej substancji, aby
zapewnić odpowiednie stosowanie tych produktów.
W tym celu na etykiecie produktu należy umieścić
wyraźną informację o dokładnym stężeniu procentowym
nadtlenku wodoru obecnego w produkcie bądź uwalnia
nego z innych związków lub mieszanin wchodzących
w skład produktu.

(6)

Należy zatem
76/768/EWG.

(7)

Stały Komitet ds. Produktów Kosmetycznych nie wydał
opinii w terminie przewidzianym przez jego przewod
niczącego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie nadtlenku wodoru podlega ograniczeniom
i warunkom ustanowionym w części 1 załącznika III
do dyrektywy 76/768/EWG.

(2)

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich,
zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa
Konsumentów (dalej „SCCS”), na mocy decyzji Komisji
2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utwo
rzenia struktury doradczej komitetów naukowych
i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów,
zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej
decyzję 2004/210/WE (2), potwierdził, że maksymalne
stężenie 0,1 % nadtlenku wodoru w składzie produktów
do higieny jamy ustnej lub uwolnionych z innych
związków lub mieszanin wchodzących w skład tych
produktów jest bezpieczne. Powinno być zatem możliwe
dalsze stosowanie nadtlenku wodoru o takim stężeniu
w produktach do higieny jamy ustnej, w tym
w produktach do wybielania zębów.

(3)

SCCS uważa, że stosowanie produktów do wybielania
zębów o zawartości nadtlenku wodoru większej niż
0,1 % i mniejszej niż 6 %, obecnego w tych produktach
lub uwalnianego z innych związków lub mieszanin

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.
(2) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

odpowiednio

(3) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

zmienić

dyrektywę

29.10.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/37

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W załączniku III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują przed dniem
30 października 2012 r. przepisy niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym
Komisję.

Państwa członkowskie
31 października 2012 r.

stosują

Artykuł 3

te

przepisy

od

Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

dnia

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2011 r.

W imieniu Rady
M. SAWICKI

Przewodniczący

L 283/38

ZAŁĄCZNIK
W części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG numer porządkowy 12 otrzymuje następujące brzmienie:
Ograniczenia

„12

Substancja

Nadtlenek wodoru i inne
związki lub ich miesza
niny uwalniające
nadtlenek wodoru, w tym
nadtlenek mocznika
i nadtlenek cynku

Zakres zastosowania i/lub użycia

a) środki do włosów

Maksymalne dopuszczalne stężenie
w gotowych produktach
kosmetycznych

Inne ograniczenia

Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być
wydrukowane na etykiecie

a) 12 % H2O2 (40 objętości),
obecny lub uwolniony

a) Stosować rękawice ochronne

b) 4 % H2O2, obecny lub uwol
niony

Zawiera nadtlenek wodoru

utwardzania

c) 2 % H2O2, obecny lub uwol
niony

W przypadku dostania się preparatu do oczu
natychmiast przepłukać je wodą.

d) produkty do jamy ustnej
w tym płyny do płukania
jamy ustnej, pasty do
zębów, produkty do
wybielenia zębów

d) ≤ 0,1 % H2O2, obecny lub
uwolniony

e) produkty do wybielenia
zębów

e) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, obecny
lub uwolniony

b) środki do skóry

a) b) c) e)

Unikać kontaktu z oczami

e) Wyrób przeznaczony do sprzedaży
wyłącznie
lekarzom
dentystom.
W każdym cyklu stosowania pierwsze
zastosowanie przez lekarza dentystę
(zgodnie
z
definicją
zawartą
w dyrektywie 2005/36/WE (*)) lub pod
jego bezpośrednim nadzorem, o ile
zapewnia to równoważny poziom
bezpieczeństwa. Następnie dostarczenie
konsumentowi do dokończenia cyklu
stosowania.
Nie stosować u osób w wieku poniżej 18
lat.

e) Stężenie procentowe H2O2 obecnego lub uwol
nionego musi zostać podane na etykiecie.
Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie
lekarzom dentystom. W każdym cyklu stoso
wania pierwsze zastosowanie musi zostać doko
nane przez lekarza dentystę lub pod jego
bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to
równoważny
poziom
bezpieczeństwa.
Następnie dostarczenie konsumentowi do
dokończenia cyklu stosowania.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

c) środki do
paznokci

PL

Numer
porządkowy

(*) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.”.
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ZALECENIA
ZALECENIE KOMISJI
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony
zasobów cyfrowych
(2011/711/UE)
w obszarze digitalizacji i współpracy na poziomie euro
pejskim. Nowe elementy to uruchomienie Europeany
w listopadzie 2008 r., publikacja sprawozdania pt.
„Nowy renesans” przez grupę analityczną wysokiego
szczebla ds. udostępnienia europejskiego dziedzictwa
kulturowego w Internecie (Comité des Sages) w dniu
10 stycznia 2010 r. oraz wniosek Komisji dotyczący
dyrektywy w sprawie utworów osieroconych z dnia
24 maja 2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 292,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Celem Europejskiej agendy cyfrowej jest optymalizacja
wykorzystania technologii informacyjnych na rzecz
zwiększenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych
miejsc pracy oraz poprawy jakości życia obywateli
Europy w ramach strategii „Europa 2020”. Digitalizacja
i ochrona zasobów europejskiej pamięci kulturowej,
obejmującej materiały drukowane (książki, czasopisma,
gazety), fotografie, obiekty muzealne, dokumenty archi
walne, materiały dźwiękowe i audiowizualne, obiekty
zabytkowe i stanowiska archeologiczne (zwane dalej
„dorobkiem kulturowym”) to jeden z kluczowych
obszarów, których dotyczy agenda cyfrowa.
Unijna strategia digitalizacji i ochrony zasobów wyko
rzystuje dorobek realizowanej od kilku lat inicjatywy
dotyczącej bibliotek cyfrowych. Działania europejskie
w tym obszarze, w tym utworzenie Europeany – europej
skiego cyfrowego archiwum, biblioteki i muzeum –
zostały poparte przez Parlament Europejski i Radę,
w tym ostatnio w ramach rezolucji Parlamentu z dnia
5 maja 2010 r. i konkluzji Rady z dnia 10 maja 2010 r.
W planie pracy w dziedzinie kultury na lata 2011–2014
przyjętym przez Radę na posiedzeniu w dniach 18
i 19 listopada 2010 r. podkreślono potrzebę podjęcia
skoordynowanych działań w obszarze digitalizacji.
W dniu 28 sierpnia 2006 r. Komisja wydała zalecenie dla
państw członkowskich, które ma na celu optymalizację
gospodarczego i kulturowego potencjału europejskiego
dziedzictwa kulturowego w oparciu o Internet. Sprawoz
dania państw członkowskich z wdrożenia zalecenia z lat
2008 i 2010 wskazują, iż dokonano postępów. Postępy
te nie mają jednak jednolitego charakteru w
poszczególnych państwach członkowskich i są nierów
nomierne w odniesieniu do poszczególnych punktów
zalecenia.
Ponadto w okresie ostatnich kilku lat nastąpiła istotna
zmiana kontekstu, w jakim podejmowane są działania

(5)

Wobec powyższego należy przedstawić państwom człon
kowskim uaktualniony zestaw środków do celów digita
lizacji i umieszczania dziedzictwa kulturowego
w Internecie oraz ochrony zasobów cyfrowych. W tym
kontekście należy w dalszym ciągu wspierać digitalizację
materiałów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów
i muzeów, aby Europa mogła utrzymać swoją wiodącą
pozycję na świecie w dziedzinie kultury i treści kreatyw
nych i, aby mogła wykorzystywać swoje bogactwo kultu
rowe w optymalny sposób. Grupa analityczna wysokiego
szczebla ds. udostępnienia europejskiego dziedzictwa
kulturowego w Internecie (Comité des Sages) podkreśliła,
że Europa musi podjąć działania już teraz, aby
w przyszłości odnieść korzyści z digitalizacji i ochrony
zasobów cyfrowych. Istnieje ryzyko, że jeżeli państwa
członkowskie nie zwiększą inwestycji w tej dziedzinie,
korzyści
kulturowe
i
gospodarcze
wynikające
z nadejścia ery cyfrowej pojawią się na innych kontynen
tach, a w Europie nie.

(6)

Dostępność materiałów kulturowych w Internecie umoż
liwi obywatelom całej Europy dotarcie do nich
i użytkowanie ich do celów rozrywkowych, naukowych
i zawodowych. Pozwoli to na stworzenie w Internecie
wyraźnego profilu różnorodnego i wielojęzycznego dzie
dzictwa kulturowego Europy, a digitalizacja zasobów
europejskich instytucji kulturalnych pomoże tym instytu
cjom w dalszej realizacji zadania polegającego na
udostępnianiu i ochronie naszego dziedzictwa w
środowisku cyfrowym.

(7)

Ponadto materiały cyfrowe mogą być ponownie wyko
rzystywane – do celów komercyjnych i niekomercyjnych
– i mogą np. znaleźć zastosowanie w materiałach dydak
tycznych i edukacyjnych, filmach dokumentalnych, tury
styce, grach, animacjach i narzędziach projektowych,
z zastrzeżeniem pełnego poszanowania praw autorskich
i praw pokrewnych. Zapewni to istotny wkład w rozwój
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branży kreatywnych, które generują 3,3 % unijnego PKB
i odpowiadają za 3 % zatrudnienia. Branże te stoją
w obliczu transformacji cyfrowej, która podważa trady
cyjne modele działalności, przekształca łańcuchy wartości
i stwarza potrzebę opracowania nowych modeli bizneso
wych. Digitalizacja i szerszy dostęp do zasobów kulturo
wych stwarzają ogromne możliwości gospodarcze
i stanowią konieczny warunek dalszego rozwoju poten
cjału kulturowego i kreatywnego Europy oraz jej obec
ności branżowej w tym obszarze.

(8)

Digitalizacja jest istotnym środkiem służącym do zapew
nienia szerszego dostępu do dorobku kulturowego i jego
szerszego wykorzystania. Skoordynowane działania
państw członkowskich na rzecz digitalizacji ich dzie
dzictwa kulturowego zapewnią większą spójność
w doborze materiałów i pozwolą uniknąć podwójnej
digitalizacji tych samych materiałów. Zapewnią one
również pewniejsze warunki działania dla przedsię
biorstw inwestujących w technologie służące digitalizacji.
Do realizacji tych założeń przyczynią się przeglądy
bieżących i planowanych działań digitalizacyjnych oraz
określenie celów ilościowych dla digitalizacji.

(9)

Koszt digitalizacji całego dziedzictwa kulturowego
Europy jest wysoki i nie może zostać pokryty wyłącznie
ze środków publicznych. Sponsorowanie digitalizacji
przez sektor prywatny i tworzenie partnerstw
z udziałem sektora publicznego i prywatnego może
zapewnić zaangażowanie podmiotów prywatnych
w działania digitalizacyjne i nadal wymaga propago
wania. Aby partnerstwa takie miały charakter uczciwy
i zrównoważony, muszą spełniać kilka podstawowych
zasad. Szczególnie istotne jest określenie ram czasowych
dla korzystania z materiału zdigitalizowanego na warun
kach preferencyjnych. Zgodnie ze wskazaniem grupy
analitycznej wysokiego szczebla ds. udostępnienia euro
pejskiego dziedzictwa kulturowego w Internecie (Comité
des Sages) maksymalny okres obowiązywania preferencyj
nych warunków korzystania z materiałów zdigitalizowa
nych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych nie
może przekraczać 7 lat.

(10)

(11)

Do współfinansowania działań digitalizacyjnych mogą
być i są wykorzystywane, w ramach projektów
wpływających na gospodarkę regionalną, unijne fundusze
strukturalne. Ich wykorzystanie mogłoby jednak być
szersze i bardziej usystematyzowane. Procesy masowej
digitalizacji mogą zyskać na skuteczności dzięki efektowi
skali. W związku z tym należy propagować skuteczne
wykorzystanie możliwości digitalizacyjnych oraz,
w miarę możliwości, wspólne użytkowanie urządzeń
służących do digitalizacji przez różne instytucje kultu
ralne i kraje.

Jedynie część materiałów będących w posiadaniu
bibliotek, archiwów i muzeów należy do domeny
publicznej, tj. nie jest lub przestała być przedmiotem
praw własności intelektualnej, podczas gdy pozostałe
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zasoby są chronione prawami własności intelektualnej.
Ze względu na fakt, iż prawa własności intelektualnej
są kluczowym narzędziem służącym do wspierania krea
tywności, dorobek kulturowy Europy należy digitali
zować, udostępniać i chronić z pełnym poszanowaniem
praw autorskich i praw pokrewnych.

(12)

W dniu 24 maja 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek
dotyczący dyrektywy w sprawie utworów osieroconych.
Aby uzyskać pełną skuteczność, dyrektywa ta powinna
zostać szybko przyjęta i wprowadzona w życie w celu
zapewnienia zharmonizowanego podejścia do kwestii
utworów osieroconych w całej UE. Digitalizacja na
dużą skalę utworów o wyczerpanym nakładzie
w państwach członkowskich może wymagać wsparcia
legislacyjnego dla rozwiązań licencyjnych określanych
dobrowolnie przez zainteresowane strony, przy uwzględ
nieniu potrzeby zapewnienia skuteczności w kontekście
transgranicznym. W tym kontekście, aby ułatwić zawie
ranie umów dotyczących digitalizacji możliwie najwięk
szej ilości materiałów o wyczerpanym nakładzie, jako
wzór dla dalszego dialogu należy przyjąć podejście opra
cowane w ramach zorganizowanego przez Komisję
dialogu zainteresowanych stron w sprawie książek
i czasopism fachowych o wyczerpanym nakładzie,
w którego efekcie w dniu 20 września 2011 r. podpisano
w Brukseli protokół ustaleń. Połączone na poziomie
europejskim bazy danych z informacjami na temat
praw mogą obniżyć koszty transakcyjne związane
z rozliczeniami dotyczącymi praw. W związku z tym
należy propagować podobne mechanizmy w ścisłej
współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

(13)

W celu zapewnienia szerokiego dostępu do treści
należących do domeny publicznej oraz ich szerokiego
wykorzystania należy zadbać o to, by treści należące
do domeny publicznej pozostały w domenie publicznej
również po digitalizacji. Należy unikać stosowania
nadmiernie wyeksponowanych znaków wodnych lub
innych zabezpieczeń wizualnych na egzemplarzach mate
riałów należących do domeny publicznej dla oznaczenia
ich właściciela lub pochodzenia.

(14)

W dniu 20 listopada 2008 r. została uruchomiona Euro
peana, cyfrowa biblioteka, archiwum i muzeum Europy.
Dalszy rozwój platformy Europeana będzie zależał
w dużej mierze od sposobu, w jaki państwa członkow
skie i ich instytucje kulturalne będą wprowadzać na nią
treści i prezentować je obywatelom. Należy propagować
środki służące osiągnięciu takiego efektu.

(15)

Obecnie Europeana zapewnia bezpośredni dostęp do
ponad 19 mln zdigitalizowanych obiektów. Jedynie 2 %
z nich stanowią materiały dźwiękowe lub audiowizualne.
Zwiększanie ilości treści dostępnych za pośrednictwem
Europeany, w tym tych rodzajów materiałów, które
obecnie są niedostatecznie reprezentowane, zapewni
większą atrakcyjność portalu dla użytkowników i z
tego względu wymaga propagowania. Ogólny cel
polegający na zgromadzeniu 30 mln obiektów do roku
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2015 jest zgodny z planem strategicznym Europeany
i jest ważnym etapem na drodze do digitalizacji całego
dziedzictwa kulturowego Europy do 2025 r. Dostęp do
wszystkich arcydzieł należących do domeny publicznej
(najważniejszych dzieł oraz obiektów kulturowych
i historycznych, wskazanych i wybranych przez państwa
członkowskie) za pośrednictwem Europeany wzbogaci
zawartość portalu zgodnie z oczekiwaniami użytkow
ników. Wprowadzenie przez państwa członkowskie
przepisów zapewniających dostęp za pośrednictwem
Europeany do wszystkich materiałów zdigitalizowanych
za środki publiczne stanowiłoby bodziec dla rozwoju tej
platformy i stworzyłoby jasne ramy dla dostarczania
treści przez instytucje kulturalne – należy zatem propa
gować wprowadzanie takich przepisów.
(16)

(17)

Materiały cyfrowe wymagają zarządzania i utrzymania –
w przeciwnym wypadku może wystąpić brak możliwości
odczytania plików po tym, jak sprzęt i oprogramowanie
do ich przechowywania staną się przestarzałe; może
nastąpić utrata materiałów na skutek pogorszenia się
stanu nośników wraz z upływem czasu, i wreszcie
nośniki mogą okazać się niewydolne ze względu na
samą ilość nowej i zmieniającej się treści. Pomimo
postępu, jaki dokonał się w całej UE w zakresie ochrony
zasobów cyfrowych, wiele państw członkowskich nie
posiada jasnej i kompleksowej polityki ochrony treści
cyfrowych. Brak takiej polityki stanowi poważne zagro
żenie dla trwałości zdigitalizowanego materiału,
a ponadto może spowodować utratę materiałów wypro
dukowanych w formacie cyfrowym (materiały powstałe
w formacie cyfrowym). Opracowanie skutecznych
środków z zakresu ochrony zasobów cyfrowych ma dale
kosiężne skutki, wykraczające poza obszar instytucji
kulturalnych. Kwestie ochrony zasobów cyfrowych mają
istotne znaczenie dla każdej organizacji prywatnej lub
publicznej, która jest zobowiązana do ochrony zasobów
cyfrowych lub która pragnie zapewnić taką ochronę
z własnej woli.
Ochrona zasobów cyfrowych rodzi wyzwania
o
charakterze
finansowym,
organizacyjnym
i
technicznym, a niekiedy wymaga aktualizacji przepisów
ustawodawczych. Wiele państw członkowskich wprowa
dziło
lub
rozważa
wprowadzenie
przepisów
nakładających na producentów materiałów cyfrowych
obowiązek wykonywania jednej lub więcej kopii wypro
dukowanego materiału dla uprawnionego podmiotu
przechowującego. Skuteczne przepisy i praktyki
dotyczące egzemplarza obowiązkowego mogą zminima
lizować administracyjne obciążenia zarówno w
przypadku właścicieli materiałów, jak i instytucji prze
chowujących, a tym samym winny być zalecane.
Konieczna jest i powinna być wspierana skuteczna
współpraca państw członkowskich w celu uniknięcia
zbytniego zróżnicowania zasad dotyczących egzemplarza
obowiązkowego w przypadku materiałów cyfrowych.
Tak zwany web harvesting jest nową techniką groma
dzenia materiałów w Internecie na potrzeby ochrony
zasobów cyfrowych. Polega ona na aktywnym groma
dzeniu materiałów przez uprawnione instytucje zamiast
czekania, aż zostaną one przekazane do przechowania,
co pozwala na zminimalizowanie obciążeń administracyj
nych dla producentów materiałów cyfrowych; prawodaw
stwo krajowe powinno więc dopuszczać taką technikę.

(18)
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W odniesieniu do dzieł kinematograficznych niniejsze
zalecenie w wielu aspektach stanowi uzupełnienie zale
cenia Parlamentu i Rady z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności
związanych z nim działań przemysłowych (1),

NINIEJSZYM ZALECA, ABY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:

Digitalizacja: organizacja i finansowanie
1) rozwijały działania z zakresu planowania i monitorowania
digitalizacji książek, czasopism, gazet, fotografii, obiektów
muzealnych, dokumentów archiwalnych, materiałów dźwię
kowych i audiowizualnych, obiektów zabytkowych
i stanowisk archeologicznych (zwanych dalej „dorobkiem
kulturowym”) poprzez:
a) określanie jasnych celów ilościowych dla digitalizacji
dorobku kulturowego, zgodnie z ogólnymi celami,
o których mowa w pkt 7, ze wskazaniem spodziewa
nego wzrostu ilości zdigitalizowanych materiałów, które
mogłyby współtworzyć Europeanę, a także budżetów
przeznaczonych na ten cel przez organy publiczne;
b) sporządzanie przeglądów zdigitalizowanego dorobku
kulturowego i uczestnictwo we wspólnych działaniach
zmierzających do sporządzenia porównywalnego
przeglądu na poziomie europejskim;
2) propagowały partnerstwo pomiędzy instytucjami kultural
nymi a sektorem prywatnym w celu tworzenia nowych
sposobów finansowania digitalizacji dorobku kulturowego
i stymulowania innowacyjnego wykorzystania takiego
dorobku, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego
i zrównoważonego charakteru partnerstw publicznoprywatnych na rzecz digitalizacji oraz zgodności
z wymogami określonymi w załączniku;
3) wykorzystywały w miarę możliwości unijne fundusze struk
turalne do współfinansowania działań digitalizacyjnych
w ramach innowacyjnych regionalnych strategii na rzecz
„inteligentnej specjalizacji”;
4) rozważyły możliwości optymalizacji wykorzystania poten
cjału digitalizacyjnego i osiągnięcia ekonomii skali, co może
wymagać połączenia działań digitalizacyjnych instytucji
kulturalnych i współpracy transgranicznej, przy wykorzys
taniu istniejących w Europie centrów kompetencyjnych
zajmujących się digitalizacją;
Digitalizacja i dostępność w Internecie materiałów
należących do domeny publicznej
5) usprawniały dostęp do zdigitalizowanych materiałów
należących do domeny publicznej oraz ich wykorzystanie
poprzez:
a) dbałość o to, by materiały należące do domeny
publicznej pozostały w domenie publicznej również
po digitalizacji;
(1) Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s.57.
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b) promowanie możliwie najszerszego dostępu do zdigita
lizowanych materiałów należących do domeny
publicznej, a także możliwie najszerszego ponownego
wykorzystania materiałów do celów niekomercyjnych
i komercyjnych;

d) tworzenie lub wzmacnianie krajowych agregatorów
przenoszących treści z różnych domen do Europeany
i współtworzenie agregatorów transgranicznych w
określonych domenach lub dla określonej tematyki, co
może zapewnić ekonomię skali;

c) podejmowanie środków w celu ograniczenia stosowania
nadmiernie wyeksponowanych znaków wodnych
i innych zabezpieczeń wizualnych, które ograniczają
użyteczność zdigitalizowanych materiałów należących
do domeny publicznej;

e) zapewnianie wykorzystania wspólnych standardów digi
talizacji zdefiniowanych przez Europeanę we współ
pracy z instytucjami kulturalnymi w celu uzyskania inte
roperacyjności zdigitalizowanych materiałów na
poziomie europejskim, a także systematycznego wyko
rzystania trwałych identyfikatorów;

Digitalizacja i dostępność w Internecie materiałów
chronionych prawem autorskim
6) poprawiały warunki digitalizacji i dostępności w Internecie
materiałów chronionych prawem autorskim poprzez:
a) szybką i prawidłową transpozycję i wdrożenie prze
pisów dyrektywy w sprawie utworów osieroconych, po
jej przyjęciu i po poprzedzających je konsultacjach
z zainteresowanymi stronami mających na celu umożli
wienie szybkiego wdrożenia; szczegółowe monitoro
wanie stosowania dyrektywy po jej przyjęciu;
b) stworzenie ramowych warunków prawnych w celu
stworzenia podstawy dla mechanizmów licencyjnych
określonych i uzgodnionych przez zainteresowane
strony w związku z digitalizacją na dużą skalę i
transgraniczną dostępnością utworów o wyczerpanym
nakładzie;
c) współtworzenie i promowanie dostępności połączonych
na poziomie europejskim baz danych z informacjami na
temat praw, takich jak ARROW;
Europeana
7) przyczyniały się do dalszego rozwoju Europeany poprzez:
a) zachęcanie instytucji kulturalnych oraz wydawców
i innych posiadaczy praw do udostępniania ich zdigita
lizowanych materiałów za pośrednictwem Europeany,
co ma pomóc tej platformie w osiągnięciu celu
polegającego na zapewnieniu do 2015 r. bezpośred
niego dostępu do 30 mln zdigitalizowanych obiektów,
w tym do 2 mln obiektów dźwiękowych lub audiowi
zualnych;
b) uzależnianie wszelkiego finansowania przyszłych
projektów digitalizacyjnych ze środków publicznych
od udostępnienia zdigitalizowanych materiałów za
pośrednictwem European;
c) dbałość o to, by do roku 2015 wszystkie arcydzieła
należące do domeny publicznej były udostępnione za
pośrednictwem Europeany;

f) zapewnianie szerokiego i swobodnego dostępu do
tworzonych przez instytucje kulturalne metadanych
(opisów obiektów cyfrowych), do celów ponownego
wykorzystania przez takie serwisy jak Europeana oraz
na potrzeby zastosowań innowacyjnych;
g) opracowanie planu działań informacyjno-komunikacyj
nych mającego na celu zwiększanie świadomości na
temat Europeany wśród opinii publicznej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem szkół, we współpracy
z instytucjami kulturalnymi dostarczającymi treści dla
tego portalu;
Ochrona zasobów cyfrowych
8) wzmacniały krajowe strategie długoterminowej ochrony
zasobów cyfrowych, aktualizowały plany działania
dotyczące wdrażania tych strategii oraz wymieniały się
informacjami na temat strategii i planów działania;
9) wprowadzały we własnym prawodawstwie wyraźne
i jednoznaczne przepisy dopuszczające wielokrotne powie
lanie i transponowanie cyfrowego dorobku kulturowego
przez instytucje publiczne do celów ochrony, z pełnym
poszanowaniem
prawodawstwa
Unii
Europejskiej
i prawodawstwa międzynarodowego dotyczącego praw
własności intelektualnej;
10) podejmowały niezbędne środki dotyczące egzemplarza
obowiązkowego
materiałów
wyprodukowanych
w
formacie cyfrowym dla zapewnienia ich długotrwałej
ochrony i poprawiały skuteczność istniejących środków
dotyczących egzemplarza obowiązkowego materiałów
wyprodukowanych w formacie cyfrowym poprzez:
a) dbałość o to, by posiadacze praw autorskich dostarczali
utwory do bibliotek gromadzących egzemplarze
obowiązkowe bez zabezpieczeń technicznych lub
udostępniali bibliotekom gromadzącym egzemplarze
obowiązkowe środki, które zapewnią, iż zabezpieczenia
techniczne nie będą kolidować z czynnościami, które
biblioteki muszą podejmować w celu ochrony zasobów,
z pełnym poszanowaniem prawodawstwa Unii Europej
skiej i prawodawstwa międzynarodowego dotyczącego
praw własności intelektualnej;
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b) tam, gdzie to konieczne, wprowadzanie przepisów prawnych dopuszczających przenoszenie cyfro
wych egzemplarzy obowiązkowych utworów z jednej biblioteki gromadzącej egzemplarze
obowiązkowe do innych bibliotek gromadzących egzemplarze obowiązkowe, którym również przy
sługuje prawo do tych utworów;
c) dopuszczenie ochrony zasobów treści internetowych przez uprawnione instytucje przy wykorzys
taniu technik gromadzenia materiałów z Internetu, takich jak web harvesting, z pełnym poszanowa
niem prawodawstwa Unii Europejskiej i prawodawstwa międzynarodowego dotyczącego praw włas
ności intelektualnej;
11) uwzględniały sytuację w innych państwach członkowskich przy tworzeniu i aktualizowaniu polityki
i procedur dotyczących egzemplarzy obowiązkowych materiałów powstałych w formacie cyfrowym
w celu uniknięcia nadmiernego zróżnicowania środków dotyczących egzemplarzy obowiązkowych;
Dalsze kroki
12) przekazywały Komisji informacje – po 24 miesiącach od publikacji niniejszego zalecenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie co dwa lata – na temat działań podjętych w odpowiedzi na
niniejsze zalecenie.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2011 r.
W imieniu Komisji
Neelie KROES

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNE NA RZECZ DIGITALIZACJI
Aby osiągnąć szybki postęp w dziedzinie digitalizacji naszego dziedzictwa kulturowego, konieczne jest uzupełnienie
środków publicznych przeznaczonych na digitalizację nakładami prywatnymi. Z tego względu Komisja zachęca do
tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz digitalizacji dorobku kulturowego.
Komisja wzywa państwa członkowskie do stymulowania takich partnerstw, co powinno odbywać się zgodnie
z następującymi podstawowymi zasadami:
1. Poszanowanie praw własności intelektualnej
Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz digitalizacji zbiorów instytucji kulturalnych powinny w pełni przestrzegać
prawodawstwa Unii Europejskiej i prawodawstwa międzynarodowego dotyczącego praw własności intelektualnej.
2. Brak wyłączności
Umowy o digitalizację materiałów należących do domeny publicznej powinny mieć charakter niewyłączny, tj. każdy inny
partner prywatny powinien mieć możliwość zdigitalizowania tego samego materiału na porównywalnych warunkach.
Aby zapewnić partnerowi prywatnemu możliwości odzyskania poniesionych nakładów, konieczne może być wprowa
dzenie okresu wykorzystania do celów komercyjnych na warunkach preferencyjnych lub eksploatacji do celów komer
cyjnych na warunkach preferencyjnych. Okres taki powinien być ograniczony w czasie i możliwie najkrótszy, aby
dochować zasady, iż materiały należące do domeny publicznej powinny pozostać w domenie publicznej również po
digitalizacji. Okres wykorzystania na warunkach preferencyjnych nie powinien przekraczać 7 lat.
Umowy powinny być w pełni zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi konkurencji.
3. Przejrzystość procesu
Umowy o digitalizację zbiorów będących w posiadaniu instytucji kulturalnych powinny być przyznawane w oparciu
o wyniki otwartego konkursu dla potencjalnych partnerów prywatnych.
4. Przejrzystość umów
Treść umów o digitalizację zasobów kulturowych pomiędzy instytucjami kulturalnymi a partnerami prywatnymi powinna
być upubliczniana.
5. Dostęp za pośrednictwem Europeany
Zawarcie partnerstwa publiczno-prywatnego należy uzależnić od udostępnienia zdigitalizowanych materiałów za pośred
nictwem Europeany.
6. Główne kryteria
Główne kryteria oceny wniosków w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego to:
— łączna wysokość nakładów partnera prywatnego, z uwzględnieniem działań wymaganych przez partnera publicznego,
— udostępnienie zdigitalizowanych materiałów ogółowi społeczeństwa, w tym za pośrednictwem Europeany. Należy
propagować modele partnerstw, w których ramach użytkownik końcowy posiada swobodny dostęp do zdigitalizo
wanych materiałów, zamiast modeli, w których ramach użytkownik końcowy musi płacić za dostęp do materiałów,
— dostęp transgraniczny. Skutkiem umowy partnerstwa musi być dostęp transgraniczny dla wszystkich,
— długość okresu wykorzystania zdigitalizowanych materiałów przez partnera prywatnego do celów komercyjnych na
preferencyjnych warunkach. Okres taki powinien być możliwie jak najkrótszy,
— przewidywana jakość digitalizacji i jakość plików, które będą przekazywane instytucjom kulturalnym. Partner
prywatny powinien przekazywać instytucjom kulturalnym zdigitalizowane pliki o jakości identycznej z plikami,
które sam wykorzystuje,
— możliwości wykorzystania zdigitalizowanych materiałów przez instytucje kulturalne w kontekście niekomercyjnym.
Powinny one być jak najszersze i nieograniczone względami technicznymi lub umownymi,
— ramy czasowe projektu digitalizacyjnego.
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ZAŁĄCZNIK II
ORIENTACYJNE CELE DLA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WKŁADÓW W ZASOBY EUROPEANY

Liczba obiektów przekazanych (*)

Orientacyjny cel na 2015 r. (**)

338 098

759 000

BUŁGARIA

38 263

267 000

REPUBLIKA CZESKA

35 490

492 000

DANIA

67 235

453 000

3 160 416

5 496 000

ESTONIA

68 943

90 000

IRLANDIA

950 554

1 236 000

GRECJA

211 532

618 000

HISZPANIA

1 647 539

2 676 000

FRANCJA

2 745 833

4 308 000

WŁOCHY

1 946 040

3 705 000

53

45 000

ŁOTWA

30 576

90 000

LITWA

8 824

129 000

47 965

66 000

WĘGRY

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

1 208 713

1 571 000

AUSTRIA

282 039

600 000

POLSKA

639 099

1 575 000

PORTUGALIA

28 808

528 000

RUMUNIA

35 852

789 000

SŁOWENIA

244 652

318 000

SŁOWACJA

84 858

243 000

FINLANDIA

795 810

1 035 000

1 489 488

1 936 000

944 234

3 939 000

BELGIA

NIEMCY

CYPR

LUKSEMBURG

NIDERLANDY

SZWECJA
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

(*) Październik 2011. Część obiektów pochodzi z państw nienależących do UE (zwłaszcza z Norwegii i Szwajcarii), a część przekazywana
jest w ramach ogólnounijnych projektów, w związku z czym nie są one przypisywane konkretnym państwom członkowskim.
(**) Orientacyjne cele dla państw członkowskich obliczono na podstawie a) liczby ludności; oraz b) PKB, zgodnie z celem ogólnym
polegającym na udostępnieniu w ramach Europeany 30 mln zdigitalizowanych obiektów do 2015 r. W przypadku państw członkow
skich, które osiągnęły już orientacyjny cel lub są bliskie jego osiągnięcia, obliczenie oparte jest na liczbie obiektów, jaką przekazują
one obecnie do Europeany, powiększonej o 30 %. Wszystkie państwa członkowskie powinny również zwrócić uwagę na aspekty
jakościowe, uwzględniając konieczność udostępnienia za pośrednictwem Europeany arcydzieł należących do domeny publicznej do
końca 2015 r.

CENY PRENUMERATY w 2011 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 na płycie DVD

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 na płycie
DVD (komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, płyta DVD raz 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 pojedynczej płycie DVD.
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.

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 i aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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