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ZAŁĄCZNIK 31

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

CZĘŚĆ A
WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH TOWARÓW
ZGODNIE Z ART. 463 NINIEJSZEJ UMOWY

SEKCJA 1
DOSTĘP DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO TOWARÓW
I WYKONYWANIE TEGO ZAWODU

ARTYKUŁ 1
Zakres stosowania
Niniejsza sekcja dotyczy dostępu do zawodu przewoźnika drogowego towarów i wykonywania tego
zawodu oraz ma zastosowanie do wszystkich przewoźników drogowych towarów Strony
wykonujących przewozy towarów objętych zakresem stosowania art. 462 niniejszej Umowy.
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ARTYKUŁ 2
Definicje
Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje::
a)

„zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego towarów” oznacza decyzję
administracyjną, która upoważnia osobę fizyczną lub prawną, spełniającą warunki
przewidziane w niniejszej sekcji, do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
towarów;

b)

„właściwy organ” oznacza organ Strony na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym,
który w celu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
towarów sprawdza, czy osoba fizyczna lub prawna spełnia warunki przewidziane w niniejszej
sekcji, oraz jest uprawniony do wydawania, zawieszania lub cofania zezwoleń
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego towarów; oraz

c)

„miejsce stałego zamieszkania” oznacza miejsce, w którym dana osoba zwykle mieszka, to
znaczy przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na więzi
osobiste, które wskazują na istnienie ścisłych związków pomiędzy tą osobą a miejscem,
w którym mieszka.
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ARTYKUŁ 3

Wymogi dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego towarów
Osoby fizyczne lub prawne wykonujące zawód przewoźnika drogowego towarów muszą:
a)

posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę na terytorium Strony zgodnie z art. 5 niniejszej sekcji;

b)

posiadać dobrą reputację zgodnie z art. 6 niniejszej sekcji;

c)

posiadać odpowiednią zdolność finansową zgodnie z art. 7 niniejszej sekcji; oraz

d)

posiadać wymagane kwalifikacjami zawodowe zgodnie z art. 8 niniejszej sekcji.

ARTYKUŁ 4
Zarządzający transportem
1.

Przewoźnik drogowy towarów wyznacza co najmniej jedną osobę fizyczną, zarządzającego
transportem, która w sposób skuteczny i ciągły zarządza jego działalnością transportową
oraz spełnia wymogi określone w art. 3 lit. b) i d) i która:
a)

ma rzeczywisty związek z przewoźnikiem drogowym towarów, na przykład jest
pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem, osobą zarządzającą lub jest
tą osobą; oraz
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b)

ma miejsce zamieszkania na terytorium Strony, na terytorium której przewoźnik
drogowy towarów ma siedzibę.

2.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna nie spełnia wymogu kompetencji zawodowych, właściwy
organ może zezwolić osobie fizycznej lub prawnej na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego towarów bez wyznaczenia zarządzającego transportem zgodnie z ust. 1, pod
warunkiem że:
a)

osoba fizyczna lub prawna wyznacza osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania
na terytorium Strony siedziby przewoźnika drogowego towarów, która spełnia wymogi
określone w art. 3 lit. b) i d) i która jest uprawniona na podstawie umowy do pełnienia
funkcji zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorstwa;

b)

umowa wiążąca osobę fizyczną lub prawną z osobą, o której mowa w lit. a), precyzuje
zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres
obowiązków tej osoby związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania,
które należy sprecyzować, obejmują w szczególności zarządzanie konserwacją
pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość,
przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur
związanych z bezpieczeństwem;

c)

w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której mowa w lit. a), może
kierować działalnością transportową nie więcej niż czterech różnych przewoźników
drogowych towarów, prowadzoną za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie
więcej niż 50 pojazdów; oraz

d)

osoba, o której mowa w lit. a), wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie osoby
fizycznej lub prawnej, a swoje obowiązki wykonuje niezależnie od wszelkich osób
fizycznych lub prawnych, na rzecz których wykonuje ona operacje transportowe.
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3.

Strona może podjąć decyzję, że zarządzający transportem wyznaczony zgodnie z ust. 1 nie
może być dodatkowo wyznaczony zgodnie z ust. 2 lub że może być wyznaczony jedynie
w odniesieniu do ograniczonej liczby osób fizycznych lub prawnych lub floty pojazdów
mniejszej niż ta, o której mowa w ust. 2 lit. c).

4.

Osoba fizyczna lub prawna powiadamia właściwy organ o wyznaczeniu zarządzającego
transportem lub zarządzających transportem.

ARTYKUŁ 5
Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby
Aby spełnić wymóg rzeczywistej i stałej siedziby na terytorium Strony siedziby, osoba fizyczna lub
prawna musi:
a)

posiadać pomieszczenia, w których ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących
głównej działalności – w formie elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie –
w szczególności do umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi
dysponuje osoba fizyczna lub prawna, dokumentów księgowych, akt dotyczących
pracowników, umów o pracę, dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego,
dokumentów zawierających dane dotyczące przydziału zleceń dla kierowców i ich
delegowania, dokumentów zawierających dane dotyczące podróży, czasu prowadzenia
pojazdu i okresów odpoczynku oraz do wszelkich innych dokumentów, do których właściwy
organ musi mieć dostęp, w celu sprawdzenia spełniania warunków przewidzianych
w niniejszej sekcji;

b)

być zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych tej Strony lub w podobnym rejestrze, gdy
wymaga tego prawo krajowe;
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c)

podlegać podatkowi od dochodów oraz, gdy wymaga tego prawo krajowe, posiadać
przypisany numer identyfikacyjny VAT;

d)

po wydaniu zezwolenia – dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został
zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania zgodnie
z przepisami tej Strony, niezależnie od tego, czy jest pełnoprawnym właścicielem tego
pojazdu czy posiadaczem z innego tytułu, na przykład na podstawie umowy najmu z opcją
zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu;

e)

skutecznie i w sposób ciągły prowadzić działalność administracyjną i handlową przy użyciu
odpowiedniego sprzętu i odpowiednich urządzeń w pomieszczeniu, o którym mowa w lit. a),
znajdującym się na terytorium tej Strony oraz w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać
operacjami transportowymi z wykorzystaniem pojazdów, o których mowa w lit. f), przy
użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego znajdującego się na terytorium tej Strony; oraz

f)

na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów spełniających warunki
określone w lit. d) i kierowcami, dla których zwyczajową bazą jest centrum operacyjne
na terytorium tej Strony, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę
operacji transportowych.

ARTYKUŁ 6
Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony określają warunki, które osoby fizyczne lub prawne
i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej
reputacji.
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Przy ustalaniu, czy osoba fizyczna lub prawna spełniła ten wymóg, Strony biorą pod uwagę
postępowanie osoby fizycznej lub prawnej, zarządzających transportem, dyrektorów
wykonawczych i wszelkich innych odpowiednich osób określonych przez Stronę. Każde
odniesienie w niniejszym artykule do wyroków skazujących, sankcji lub naruszeń obejmuje
wyroki skazujące, sankcje lub naruszenia samej osoby fizycznej lub prawnej, jej
zarządzających transportem, dyrektorów wykonawczych oraz innych odpowiednich osób
określonych przez Stronę.
Warunki, o których mowa w niniejszym ustępie, obejmują przynajmniej następujące warunki:
a)

dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przewoźnika drogowego towarów nie
poddają w wątpliwość żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje
za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych
w następujących dziedzinach:
(i)

prawo handlowe;

(ii)

prawo upadłościowe;

(iii) płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
(iv) prawo o ruchu drogowym;
(v)

odpowiedzialność zawodowa;

(vi) handel ludźmi lub narkotykami;
(vii) prawo podatkowe; oraz
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b)

zarządzający transportem lub przewoźnik drogowy towarów na terytorium jednej lub
obu Stron nie zostali skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji
za poważne naruszenie postanowień tytułu I działu trzeciego części drugiej niniejszej
Umowy lub przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do:
(i)

czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji
i używania urządzeń rejestrujących;

(ii)

maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych używanych w ruchu
międzynarodowym;

(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
(iv) zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych, w tym obowiązkowych
badań technicznych pojazdów silnikowych;
(v)

dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

(vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów;
(viii) praw jazdy;
(ix) dostępu do zawodu;
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(x)

transportu zwierząt;

(xi) delegowania pracowników w transporcie drogowym;
(xii) prawa mającego zastosowanie do zobowiązań umownych; oraz
(xiii) przejazdów, których punkty załadunku i rozładunku znajdują się na terytorium
drugiej Strony.
2.

Do celów ust. 1 akapit trzeci lit. b) niniejszego artykułu, w przypadku gdy zarządzający
transportem lub przewoźnik drogowy towarów został skazany za popełnienie poważnego
przestępstwa lub nałożono na niego sankcje za jedno z najpoważniejszych naruszeń
określonych w dodatku 31-A-1-1, na terytorium jednej lub obu Stron, właściwy organ Strony
siedziby w odpowiedni i terminowy sposób przeprowadza i kończy postępowanie
administracyjne obejmujące w stosownych przypadkach kontrolę na miejscu
w pomieszczeniach danej osoby fizycznej lub prawnej.
W toku postępowania administracyjnego właściwy organ ocenia, czy w danych
okolicznościach utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. W ramach tej
oceny właściwy organ bierze pod uwagę liczbę poważnych naruszeń przepisów, o których
mowa w ust. 1 akapit trzeci niniejszego artykułu, a także liczbę najpoważniejszych naruszeń
określonych w dodatku 31-A-1-1, w odniesieniu do których zarządzający transportem lub
przewoźnik drogowy towarów zostali skazani lub nałożono na nich sankcje. Każde takie
ustalenie musi być należycie umotywowane i uzasadnione.
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Jeżeli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji byłaby nieproporcjonalna, decyduje on,
że dobra reputacja danej osoby fizycznej lub prawnej pozostaje nienaruszona. W przypadku
gdy właściwy organ nie uzna, że utrata dobrej reputacji byłaby nieproporcjonalna, wyrok
skazujący lub sankcja skutkują utratą dobrej reputacji.
3.

Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego sporządza wykaz kategorii, rodzajów i wagi
poważnych naruszeń przepisów, które – poza naruszeniami określonymi w dodatku 31-A-1-1
– mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji.

4.

Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego
lub innych środków o skutku równoważnym na podstawie odpowiednich przepisów prawa
krajowego Stron.

ARTYKUŁ 7
Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej
1.

W celu spełnienia wymogu zdolności finansowej osoba fizyczna lub prawna musi być
w stanie stale wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych w trakcie danego rocznego
roku obrachunkowego. Osoba fizyczna lub prawna wykazuje na podstawie rocznych
sprawozdań finansowych poświadczonych przez biegłego rewidenta lub odpowiednio
upoważnioną osobę, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami:
a)

w łącznej wysokości co najmniej 9 000 EUR / 8 000 GBP, gdy wykorzystywany jest
tylko jeden pojazd silnikowy, 5 000 EUR / 4 500 GBP na każdy dodatkowy używany
pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita
przekracza 3,5 tony, oraz 900 EUR / 800 GBP na każdy dodatkowy pojazd silnikowy
lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie
przekracza 3,5 tony;
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b)

osoby fizyczne lub prawne wykonujące zawód przewoźnika drogowego towarów
wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których
dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony,
wykazują na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez
biegłego rewidenta lub odpowiednio upoważnioną osobę, że co roku dysponują
kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej 1 800 EUR / 1 600 GBP, gdy
wykorzystywany jest tylko jeden pojazd, i 900 EUR / 800 GBP na każdy dodatkowy
wykorzystywany pojazd.

2.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby
przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia określonego
przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym
polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z jednego lub większej liczby banków
lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny
wiążący dokument, stanowiące solidarną gwarancję za przedsiębiorstwa na kwoty określone
w ust. 1 lit. a).

3.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania
finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy właściwy organ zgadza się, aby przedsiębiorca
wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa,
dokument udzielający przedsiębiorcy dostępu do kredytu, wydany przez instytucję finansową,
lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący dokument potwierdzający, że
przedsiębiorstwo ma do dyspozycji kwoty określone w ust. 1 lit. a).

4.

Sprawdzeniu podlegają roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz
gwarancja, o której mowa w ust. 2, jednostki gospodarczej mającej siedzibę na terytorium
Strony, na którym został złożony wniosek o zezwolenie, a nie jakiejkolwiek innej jednostki
mającej siedzibę na terytorium drugiej Strony.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 11

ARTYKUŁ 8
Warunki związane z wymogiem kompetencji zawodowych
1.

W celu spełnienia wymogu kompetencji zawodowych dana osoba lub dane osoby muszą
posiadać wiedzę na poziomie przewidzianym w części I dodatku 31-A-1-2 w wymienionych
tam dziedzinach. Wiedzę tę wykazuje się w trakcie obowiązkowego egzaminu pisemnego,
który – jeśli tak zadecyduje Strona – może zostać uzupełniony egzaminem ustnym. Egzaminy
te organizuje się zgodnie z częścią II dodatku 31-A-1-2. W tym celu Strona może
zadecydować o obowiązku udziału w szkoleniu przed egzaminem.

2.

Zainteresowane osoby przystępują do egzaminu na terytorium Strony, na terytorium której
mają miejsce stałego zamieszkania.

3.

Wyłącznie organy lub podmioty należycie upoważnione do tego celu przez Stronę, zgodnie
z określonymi przez nią kryteriami, mogą organizować egzaminy pisemne i ustne, o których
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i wydawać odpowiednie certyfikaty. Strony regularnie
sprawdzają, czy warunki organizowania egzaminów przez te organy lub podmioty są zgodne
z dodatkiem 31-A-1-2.

4.

Strona może zwolnić posiadaczy wydanych na terytorium tej Strony określonych dyplomów
potwierdzających wykształcenie wyższe lub techniczne, obejmujące wiedzę we wszystkich
dziedzinach wymienionych w dodatku 31-A-1-2, które zostały wyraźnie wskazane w tym
celu; zwolnienie dotyczy tylko dziedzin objętych dyplomami. Zwolnienie ma jedynie
zastosowanie do tych sekcji części I dodatku 31-A-1-2, w przypadku których dyplom
obejmuje wszystkie dziedziny wymienione w nagłówku każdej sekcji.
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Strona może zwolnić z poszczególnych części egzaminu posiadaczy certyfikatów kompetencji
zawodowych ważnych w odniesieniu do krajowych operacji transportowych tej Strony.

ARTYKUŁ 9
Zwolnienie z egzaminu
Na potrzeby przyznania licencji przewoźnikowi drogowemu towarów zajmującemu się przewozem
drogowym towarów wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów,
których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, Strona może zadecydować
o zwolnieniu z egzaminów, o których mowa w art. 8 ust. 1, osób, które wykażą, że przed dniem
20 sierpnia 2020 r. nieprzerwanie przez okres dziesięciu lat zarządzały osobą fizyczną lub prawną
tego samego typu.

ARTYKUŁ 10
Procedura zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia
1.

W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi, że istnieje ryzyko zaprzestania spełniania przez
osobę fizyczną lub prawną wymogów określonych w art. 3, powiadamia o tym daną osobę
fizyczną lub prawną. W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi, że jeden lub większa
liczba tych wymogów nie jest już spełniana, może określić jeden z następujących terminów
na uregulowanie tej sytuacji przez daną osobę fizyczną lub prawną:
a)

termin nieprzekraczający sześciu miesięcy – który może zostać przedłużony o trzy
miesiące w przypadku śmierci zarządzającego transportem lub jego niedyspozycji
fizycznej – na zatrudnienie osoby, która zastąpi zarządzającego transportem, jeżeli
zarządzający transportem przestał spełniać wymogi dobrej reputacji lub kompetencji
zawodowych;
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b)

termin nieprzekraczający sześciu miesięcy – w przypadku gdy uregulowanie sytuacji
wymaga od osoby fizycznej lub prawnej wykazania, że osoba fizyczna lub prawna
posiada rzeczywistą i stałą siedzibę; lub

c)

termin nieprzekraczający sześciu miesięcy – w przypadku gdy wymóg zdolności
finansowej nie jest spełniony, aby wykazać, że wymóg ten jest ponownie spełniany
w sposób ciągły.

2.

Właściwy organ może wymagać od osoby fizycznej lub prawnej, których zezwolenie zostało
zawieszone lub cofnięte, aby przed zastosowaniem jakichkolwiek środków rehabilitujących
ich zarządzający transportem zdali egzaminy, o których mowa w art. 8 ust. 1.

3.

Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że osoba fizyczna lub prawna nie spełnia już jednego lub
większej liczby wymogów określonych w art. 3, zawiesza lub cofa zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego towarów w terminach, o których mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 11
Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem
1.

W przypadku gdy zarządzający transportem utraci dobrą reputację zgodnie z art. 6, właściwy
organ stwierdza, że zarządzający transportem jest niezdolny do kierowania działalnością
transportową przewoźnika drogowego towarów.
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Właściwy organ potwierdza odzyskanie dobrej reputacji przez zarządzającego transportem nie
wcześniej niż w terminie roku od dnia utraty dobrej reputacji i po wykazaniu przez
zarządzającego transportem, że odbył odpowiednie szkolenie trwające co najmniej trzy
miesiące lub zdał egzamin obejmujący dziedziny wymienione w części I dodatku 31-A-1-2.
2.

W przypadku gdy zarządzający transportem traci dobrą reputację zgodnie z art. 6, wniosek
o rehabilitację można złożyć po upływie co najmniej roku od dnia utraty dobrej reputacji.

ARTYKUŁ 12
Rozpatrywanie i rejestracja wniosków
1.

Właściwe organy każdej ze Stron rejestrują w krajowych rejestrach elektronicznych,
o których mowa w art. 13 ust. 1, dane dotyczące przedsiębiorstw, którym udzielają
zezwolenia.

2.

Oceniając dobrą reputację przedsiębiorstwa, właściwe organy sprawdzają, czy w momencie
składania wniosku wyznaczony zarządzający transportem lub wyznaczeni zarządzający
transportem zostali uznani na terytorium jednej ze Stron za niezdolnych do zarządzania
działalnością transportową przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11.

3.

Właściwe organy regularnie monitorują, czy przedsiębiorcy, którym udzieliły zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego towarów, nadal spełniają wymogi,
o których mowa w art. 3. W tym celu właściwe organy przeprowadzają kontrole – w tym,
w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu w pomieszczeniach danego przedsiębiorcy –
w tych przedsiębiorstwach, które zostały sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa
podwyższonego ryzyka.
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ARTYKUŁ 13
Krajowe rejestry elektroniczne
1.

Właściwe organy prowadzą krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu
drogowego, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
towarów.

2.

Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego ustala rodzaj danych zawartych w krajowych
rejestrach przedsiębiorców transportu drogowego oraz warunki dostępu do tych danych.

ARTYKUŁ 14
Współpraca administracyjna między właściwymi organami
1.

Właściwe organy każdej ze Stron wyznaczają krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny za
wymianę informacji z właściwymi organami drugiej Strony w odniesieniu do stosowania
niniejszej sekcji.

2.

Właściwe organy każdej ze Stron ściśle ze sobą współpracują i niezwłocznie udzielają sobie
wzajemnie pomocy oraz wszelkich innych odpowiednich informacji, aby ułatwić wykonanie
i egzekwowanie niniejszej sekcji.
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3.

Właściwe organy każdej ze Stron przeprowadzają indywidualne kontrole w celu sprawdzenia,
czy przedsiębiorstwo spełnia warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego towarów
na wniosek właściwego organu drugiej Strony w należycie uzasadnionych przypadkach.
Właściwy organ jednej ze Stron informuje właściwy organ drugiej Strony o wynikach takich
kontroli oraz o wprowadzonych środkach, jeżeli zostanie ustalone, że przedsiębiorstwo
przestało spełniać wymogi określone w niniejszej sekcji.

4.

Właściwe organy każdej ze Stron wymieniają informacje dotyczące wyroków skazujących
i sankcji związanych z wszelkimi poważnymi naruszeniami, o których mowa w art. 6 ust. 2.

5.

Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego ustanawia szczegółowe zasady dotyczące zasad
wymiany informacji, o których mowa w ust. 3 i 4.
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Dodatek 31-A-1-1

NAJPOWAŻNIEJSZE NARUSZENIA DO CELÓW
ART. 6 UST. 2 SEKCJI 1 CZĘŚCI A ZAŁĄCZNIKA 31
1.

Przekroczenie następujących terminów:
a)

przekroczenie maksymalnych sześcio- lub dwutygodniowych okresów prowadzenia
pojazdu o 25 % lub więcej;

b)

przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, maksymalnego dziennego czasu prowadzenia
pojazdu o 50 % lub więcej.

2.

Brak tachografu lub ogranicznika prędkości, lub posiadanie w pojeździe lub korzystanie
z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub
ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresówek lub danych pobranych z tachografu lub
karty kierowcy.

3.

Prowadzenie pojazdu bez ważnego świadectwa zdatności do ruchu drogowego lub
prowadzenie pojazdu z bardzo poważnymi usterkami między innymi układu hamulcowego,
układu kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, mogącymi wywołać
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, które prowadzi do decyzji
o unieruchomieniu pojazdu.
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4.

Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone
w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów
niebezpiecznych, i tym samym powodowanie zagrożenia życia lub środowiska w takim
stopniu, że prowadzi to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

5.

Przewóz towarów bez ważnego prawa jazdy lub przewóz przez przedsiębiorstwo
nieposiadające ważnej licencji przewoźnika, o której mowa w art. 463 niniejszej Umowy.

6.

Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest
posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych
dokumentów.

7.

Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę
całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton
oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.
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Dodatek 31-A-1-2

CZĘŚĆ I
WYKAZ DZIEDZIN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 SEKCJI 1
CZĘŚCI A ZAŁĄCZNIKA 31
Wiedza, którą należy brać pod uwagę dla oficjalnego uznawania kwalifikacji zawodowych przez
Strony, musi obejmować co najmniej dziedziny wymienione poniżej. W odniesieniu do tych
dziedzin wnioskujący przewoźnicy drogowi towarów muszą posiadać poziom wiedzy
i umiejętności praktycznych niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym.
Minimalny poziom wiedzy, jak wskazano poniżej, musi odpowiadać co najmniej poziomowi
wiedzy uzyskanej w trakcie kształcenia obowiązkowego, uzupełnionego kształceniem zawodowym
i dodatkowym szkoleniem technicznym lub kształceniem średnim albo innym szkoleniem
technicznym.
A.

Prawo cywilne

Wnioskodawca musi w szczególności:
a)

znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich
prawa i obowiązki;
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b)

umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu
do warunków przewozu;

c)

być w stanie rozpatrywać roszczenia wnioskodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu
poniesionych strat lub uszkodzenia towarów podczas transportu lub z tytułu opóźnienia
w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na odpowiedzialność
umowną wnioskodawcy; oraz

d)

znać zasady i obowiązki wynikające z Konwencji CMR o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów zawartej w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.

B.

Prawo handlowe

Wnioskodawca musi w szczególności:
a)

znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne
obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.)
oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa; oraz

b)

posiadać odpowiednią wiedzę o różnych formach spółek handlowych oraz o zasadach ich
zakładania i funkcjonowania.

C.

Prawo socjalne

Wnioskodawca musi w szczególności znać:
a)

rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki
zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
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b)

obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników;

c)

przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych
w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas
pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);

d)

przepisy mające zastosowanie do czasu prowadzenia pojazdu, okresów odpoczynku i czasu
pracy oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów; oraz

e)

zasady mające zastosowanie do wstępnej kwalifikacji i szkolenia ustawicznego kierowców
określone w sekcji 1 część B niniejszego załącznika.

D.

Prawo podatkowe

Wnioskodawca musi w szczególności znać przepisy regulujące:
a)

podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;

b)

podatek od pojazdów silnikowych;

c)

podatki od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie towarów, opłaty
drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury; oraz

d)

podatek dochodowy.
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E.

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami

Wnioskodawca musi w szczególności:
a)

znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami
własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi lub sposobami płatności;

b)

znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa,
depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające
z nich opłaty i obowiązki;

c)

wiedzieć, czym jest bilans, jak sporządzany jest bilans i jak go interpretować;

d)

być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;

e)

być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności
na podstawie wskaźników finansowych;

f)

być w stanie opracować budżet;

g)

znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy,
amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr,
na przejazd lub na tonę;

h)

być w stanie sporządzić całościowy organizacyjny schemat zatrudnienia w przedsiębiorstwie
oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
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i)

znać zasady marketingu, reklamy i public relations, a także promocji sprzedaży usług
transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;

j)

znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność
cywilna, ubezpieczenia wypadkowe lub na życie, ubezpieczenia inne niż na życie
i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;

k)

znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

l)

być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego
transportu towarów oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich
zastosowanie; oraz

m)

znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz –
w stosownych przypadkach – ich status.

F.

Dostęp do rynku

Wnioskodawca musi w szczególności znać:
a)

przepisy regulujące transport drogowy, wynajem pojazdów przemysłowych
i podwykonawstwo, a w szczególności przepisy dotyczące oficjalnej organizacji zawodu,
dostępu do zawodu, zezwoleń na wykonywanie operacji transportu drogowego, kontroli
oraz sankcji;

b)

przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
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c)

dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz wprowadzanie
procedur kontrolnych w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą
operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, towarów
i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w pomieszczeniach przedsiębiorstwa;

d)

przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu towarów, a także
przeładunku i logistyki; oraz

e)

formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki
i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi.

G.

Normy techniczne oraz techniczne aspekty działalności

Wnioskodawca musi w szczególności:
a)

znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów na terytoriach Stron oraz procedury,
stosowane w przypadku niestandardowych ładunków, które stanowią wyjątki od tych
przepisów;

b)

być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu
transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;

c)

znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych
pojazdów;

d)

rozumieć, jakie należy wprowadzić środki w celu zmniejszenia hałasu i zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza pochodzącego z emisji spalin;
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e)

być w stanie sporządzać okresowe plany konserwacji pojazdów i ich wyposażenia;

f)

znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety
itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać wskazówki co do załadunku
i rozładunku towarów (rozmieszczania towaru, układania w stosy, sztauowania, blokowania
i klinowania itd.);

g)

znać różne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku
poziomego;

h)

być w stanie wdrożyć procedury zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi przewozu
towarów niebezpiecznych i odpadów;

i)

być w stanie wdrożyć procedury zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi przewozu
szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności tych wynikających
z Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych
i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP); oraz

j)

być w stanie wdrożyć procedury zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi transportu
żywych zwierząt.

H.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wnioskodawca musi w szczególności:
a)

wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane do wykonywania zawodu kierowcy (prawo jazdy,
zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o zdolności itd.);
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b)

być w stanie podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia, aby kierowcy przestrzegali
przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terytorium Stron
(ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków
drogowych itd.);

c)

być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez
nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia
i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;

d)

być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie
procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń
drogowych; oraz

e)

być w stanie wdrożyć procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać
odpowiednie techniki.

CZĘŚĆ II
ORGANIZACJA EGZAMINU
1.

Strony będą organizować obowiązkowy egzamin pisemny, który mogą uzupełnić
fakultatywnym egzaminem ustnym w celu ustalenia, czy wnioskujący przewoźnicy drogowi
towarów osiągnęli wymagany poziom wiedzy w dziedzinach wymienionych w części I,
w szczególności, aby ocenić ich umiejętność stosowania instrumentów i technik z zakresu
tych dziedzin oraz zdolności do wypełniania przez nich odpowiednich obowiązków
wykonawczych i koordynacyjnych.
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a)

Obowiązkowy egzamin pisemny będzie składał się z dwóch testów, a mianowicie:
(i)

pytań pisemnych w postaci pytań wielokrotnego wyboru (z czterema możliwymi
odpowiedziami na każde z pytań) lub pytań wymagających bezpośredniej
odpowiedzi lub kombinacji obu rodzajów pytań; oraz

(ii)

ćwiczeń pisemnych/analiz przypadków.

Minimalny czas trwania każdego testu będzie wynosił dwie godziny.
b)

W przypadku organizowania egzaminu ustnego Strony mogą zastrzec, że przystąpienie
do egzaminu ustnego uzależnione jest od zdania egzaminu pisemnego.

2.

W przypadku gdy Strony organizują również egzamin ustny, muszą one, w odniesieniu
do każdego z trzech testów, zapewnić ważenie punktów w wysokości od minimalnie 25 %
do maksymalnie 40 % całkowitej liczby punktów.
W przypadku gdy Strony organizują jedynie egzamin pisemny, muszą one, w odniesieniu
do każdego z trzech testów, zapewnić ważenie punktów w wysokości od minimalnie 40 %
do maksymalnie 60 % całkowitej liczby punktów.

3.

Kandydat musi uzyskać ze wszystkich testów średnią wynoszącą przynajmniej 60 %
całkowitej liczby punktów, przy czym z każdej części testu musi uzyskać nie mniej niż 50 %
wszystkich możliwych do otrzymania punktów. W przypadku tylko jednego testu Strona
może obniżyć ten próg z 50 % do 40 %.
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Dodatek 31-A-1-3

CZĘŚĆ A
WZÓR LICENCJI DLA UNII
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
a)
(Papier celulozowy w kolorze jasnoniebieskim Pantone 290 lub kolorze
jak najbardziej zbliżonym do tego koloru, o formacie DIN A4, 100 g/m2 lub więcej)
(Pierwsza strona licencji)
(Tekst w języku(-ach) urzędowym(-ych) lub w jednym z języków urzędowych
państwa członkowskiego wydającego licencję)
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Znak wyróżniający państwa
członkowskiego(1) wydającego
licencję

Nazwa właściwego organu lub
podmiotu

LICENCJA nr...
lub
UWIERZYTELNIONY ODPIS nr...
na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Niniejsza licencja uprawnia(2)

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich
trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty ,
jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia
21 października 2009 r. (Dz.U. UE L 300 z 14.11.2009, s. 72) w sprawie wspólnych zasad dostępu
do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz zgodnie z postanowieniami ogólnymi
niniejszej licencji.
Uwagi szczególne: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Niniejsza licencja jest ważna od ............................ do ........................................................................
Wydano w ............................................................., dnia ......................................................................
...............................................................................(3)
______________
(1)

(2)
(3)

Znaki wyróżniające państw członkowskich: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Czechy,
(DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania,
(F) Francja, (HR) Chorwacja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa,
(L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Holandia, (A) Austria, (PL) Polska,
(P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja.
Imię i nazwisko lub nazwa oraz pełny adres przewoźnika.
Podpis i pieczęć właściwego organu lub podmiotu wydającego dokument.
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b)
(Druga strona licencji)
(Tekst w języku(-ach) urzędowym(-ych) lub w jednym z języków urzędowych
państwa członkowskiego wydającego licencję)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza licencja została wydana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.
Licencja uprawnia jej posiadacza do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu
drogowego rzeczy na wszystkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych
na terytorium Wspólnoty, w stosownych przypadkach z zastrzeżeniem warunków określonych
w niniejszej licencji:
–
w przypadku gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych
państwach członkowskich, z tranzytem przez jedno lub większą liczbę państw członkowskich
lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu,
–
z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem
przez jedno lub większą liczbę państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego
tranzytu,
–
między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub większej liczby państw
członkowskich,
przejazdy bez załadunku w związku z takim przewozem.
W przypadku przewozu z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym
kierunku, niniejsza licencja jest ważna na część przejazdu realizowaną na terytorium Wspólnoty.
Ważna jest w państwie członkowskim załadunku lub rozładunku, wyłącznie po zawarciu niezbędnej
umowy między Wspólnotą a zainteresowanym państwem trzecim, zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1072/2009.
Licencja jest wydawana na imię i nazwisko lub nazwę i nie może być przenoszona na osobę trzecią.
Licencja może zostać cofnięta przez właściwy organ państwa członkowskiego, które ją wydało,
w szczególności w przypadku gdy jej posiadacz:
–
nie spełnia wszystkich warunków dotyczących korzystania z licencji,
–
podał nieprawidłowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub
przedłużenia ważności licencji.
Oryginał licencji musi być przechowywany przez przedsiębiorstwo przewozowe.
Uwierzytelniony odpis licencji przechowuje się w pojeździe(1). W przypadku pojazdów
stanowiących zestaw drogowy przechowuje się go w pojeździe silnikowym. Obejmuje on zestaw
pojazdów, nawet w przypadku gdy przyczepa lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada
zezwolenia na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub gdy jest zarejestrowana lub
posiada zezwolenie na korzystanie z dróg w innym państwie.
Licencja musi być okazywana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.
Na terytorium każdego z państw członkowskich posiadacz licencji musi przestrzegać przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiązujących w tym państwie,
w szczególności dotyczących transportu i ruchu drogowego.
__________________
(1)
„Pojazd” oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w państwie członkowskim, lub zespół
pojazdów, spośród których przynajmniej pojazd silnikowy jest zarejestrowany w państwie
członkowskim, wykorzystywany wyłącznie do przewozu towarów.
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CZĘŚĆ B
Wzór licencji dla Zjednoczonego Królestwa

Licencja Zjednoczonego Królestwa dla Wspólnoty
a)
(Papier celulozowy w kolorze jasnoniebieskim Pantone,
o formacie DIN A4, 100g/m2 lub więcej)
(Pierwsza strona licencji)
(Tekst w języku angielskim lub walijskim)

UK

NAZWA WŁAŚCIWEGO ORGANU
W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE
(1)

LICENCJA nr:
lub
UWIERZYTELNIONY ODPIS nr:
na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
Niniejsza licencja uprawnia(2)

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów
lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1072/2009(3).
Uwagi szczególne: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejsza licencja jest ważna od ……………………………..

do ……………………………………………….

Wydano w ……………………………………………………

dnia ………………………………………………

___________________________
(1)
(2)
(3)

Właściwy organ dla danego regionu, dla którego świadectwo zostało wydane.
Imię i nazwisko lub nazwa oraz pełny adres przewoźnika.
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 utrzymane w prawie Zjednoczonego Królestwa w sekcji 3 ustawy o wystąpieniu
z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Act) z 2018 r. i zmienione rozporządzeniami wydanymi
na podstawie sekcji 8 tej ustawy.
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b)
(Druga strona licencji)
(Tekst w języku angielskim lub walijskim)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza licencja jest wydawana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1072/2009(1).
Licencja uprawnia posiadacza do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu
drogowego rzeczy na wszystkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych
na terytorium państwa członkowskiego dozwolonych na podstawie wszelkich umów
międzynarodowych między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską lub państwem
członkowskim.
W przypadku przewozu ze Zjednoczonego Królestwa do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku,
niniejsza licencja jest ważna na część przejazdu realizowaną na terytorium któregokolwiek państwa
członkowskiego.
Licencja jest wydawana na imię i nazwisko lub nazwę i nie może być przenoszona na osobę trzecią.
Licencja może zostać cofnięta przez komisarza ds. ruchu drogowego lub Departament for Infrastructure
(Irlandia Północna), na przykład w przypadku gdy jej posiadacz:
–

nie spełnia wszystkich warunków dotyczących korzystania z licencji,

–

podał nieprawidłowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub
przedłużenia ważności licencji.

Oryginał licencji musi być przechowywany przez przedsiębiorstwo przewozowe.
Uwierzytelniony odpis licencji przechowuje się w pojeździe(2). W przypadku pojazdów stanowiących
zestaw drogowy przechowuje się go w pojeździe silnikowym. Obejmuje on zestaw pojazdów, nawet
w przypadku gdy przyczepa lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia
na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub gdy jest zarejestrowana lub posiada zezwolenie
na korzystanie z dróg w innym państwie.
Licencja musi być okazywana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.
Na terytorium Zjednoczonego Królestwa posiadacz licencji musi przestrzegać przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych obowiązujących w tym państwie, w szczególności dotyczących
transportu i ruchu drogowego.
_______________________
(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 utrzymane w prawie Zjednoczonego Królestwa w sekcji 3
ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej (European Union (Withdrawal) Act) z 2018 r. i zmienione
rozporządzeniami wydanymi na podstawie sekcji 8 tej ustawy.
„Pojazd” oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie lub w państwie
członkowskim, lub zespół pojazdów, spośród których przynajmniej pojazd silnikowy jest
zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie lub w państwie członkowskim, wykorzystywany
wyłącznie do przewozu towarów.
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Dodatek 31-A-1-4

ZABEZPIECZENIA LICENCJI
Licencja musi mieć przynajmniej dwa spośród następujących zabezpieczeń:
–

hologram,

–

specjalne włókna w papierze, które stają się widoczne w świetle ultrafioletowym,

–

co najmniej jedną linię mikrodruku (litery widoczne tylko przy użyciu szkła powiększającego
i niemożliwe do odtworzenia przez fotokopiarki),

–

dotykowe znaki, symbole lub wzory,

–

podwójną numerację: numer seryjny licencji, jej uwierzytelnionego odpisu , a także –
w każdym przypadku – numer wydania,

–

zabezpieczający wzór tła z drukowanym drobnym giloszem i drukiem irysowym.
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SEKCJA 2
DELEGOWANIE KIEROWCÓW

ARTYKUŁ 1
Przedmiot
W niniejszej sekcji ustanawia się wymogi dla przewoźników drogowych towarów mających
siedzibę na terytorium jednej ze Stron, którzy w ramach transportu towarów delegują kierowców
na terytorium drugiej Strony zgodnie z art. 3 niniejszej sekcji.
Niniejsza sekcja nie uniemożliwia Stronie stosowania środków regulujących wjazd lub pobyt
czasowy osób fizycznych na jej terytorium, w tym środków niezbędnych do ochrony integralności
jej granic i zapewnienia zorganizowanego przemieszczania się osób fizycznych przez jej granice,
pod warunkiem że środki takie nie są stosowane w sposób niweczący lub naruszający korzyści
przypadające drugiej Stronie na podstawie postanowień niniejszej sekcji. Samego faktu wymagania
wizy od osób fizycznych pochodzących tylko z niektórych państw nie uznaje się za niweczący lub
naruszający korzyści wynikające z niniejszej sekcji.
Niniejsza sekcja nie ma wpływu na stosowanie na terytorium Unii przepisów Unii dotyczących
delegowania kierowców w transporcie drogowym do unijnych przewoźników drogowych towarów.
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ARTYKUŁ 2
Definicje
Do celów niniejszej sekcji „kierowca delegowany” oznacza kierowcę, który przez ograniczony czas
wykonuje pracę na terytorium Strony innej niż Strona, na terytorium której kierowca zazwyczaj
pracuje.

ARTYKUŁ 3
Zasady
1.

Postanowienia niniejszej sekcji stosuje się w zakresie, w jakim przewoźnik drogowy towarów
deleguje kierowców na terytorium drugiej Strony na swój rachunek i pod jego kierownictwem
na podstawie umowy zawartej między przewoźnikiem drogowym towarów dokonującym
delegowania a stroną, dla której planowane są przewozy, i kierowcy ci działają na terytorium
tej Strony, pod warunkiem że istnieje stosunek pracy między przewoźnikiem drogowym
towarów dokonującym delegowania a kierowcą w okresie delegowania.

2.

Do celów ust. 1 uznaje się, że delegowanie rozpoczyna się w momencie wjazdu kierowcy
na terytorium drugiej Strony w celu załadunku lub rozładunku towarów i kończy się, gdy
kierowca opuści terytorium tej Strony.
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Do celów ust. 1 w przypadku delegowania w Unii uznaje się, że delegowanie rozpoczyna się
w momencie wjazdu kierowcy na terytorium państwa członkowskiego w celu załadunku lub
rozładunku towarów w tym państwie członkowskim i kończy się, gdy kierowca opuści
terytorium tego państwa członkowskiego.
3.

Niezależnie od ust. 1 i 2 kierowcy nie uznaje się za delegowanego podczas wykonywania
operacji transportowych na podstawie umowy przewozu, jak określono w art. 462 ust. 1 lit. a).
niniejszej Umowy.

4.

Kierowcy nie uważa się za delegowanego w przypadku tranzytu przez terytorium
Zjednoczonego Królestwa bez załadunku lub rozładunku towarów. W przypadku Unii
kierowcy nie uważa się za delegowanego w państwie członkowskim, jeżeli przemieszcza się
przez terytorium tego państwa członkowskiego bez załadunku lub rozładunku towarów.

ARTYKUŁ 4
Warunki zatrudnienia
1.

Każda ze Stron zapewnia, bez względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do stosunku
pracy, aby przewoźnicy drogowi towaru gwarantowali, na zasadzie równego traktowania,
kierowcom delegowanym na jej terytorium warunki zatrudnienia obejmujące następujące
kwestie, które na terytorium Strony lub, w przypadku Unii, w państwie członkowskim,
w którym wykonywana jest praca, są określone:
–

przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, lub
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–

przez porozumienia zbiorowe lub orzeczenia arbitrażowe uznane za powszechnie
stosowane lub które mają zastosowanie w inny sposób zgodnie z ust. 4:
a)

maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;

b)

minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego;

c)

wynagrodzenie wraz ze stawką za nadgodziny; niniejsza litera nie ma
zastosowania do uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych;

d)

zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy;

e)

środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet
bezpośrednio po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży; oraz

f)

równość traktowania mężczyzn i kobiet, a także inne przepisy w zakresie
niedyskryminacji.

2.

Do celów niniejszej sekcji pojęcie wynagrodzenia określane jest przez prawo krajowe lub
praktykę Strony, a w przypadku Unii, przez prawo krajowe lub praktykę państwa
członkowskiego, na którego terytorium kierowca jest delegowany, i oznacza wszystkie
elementy składowe wynagrodzenia uznane za obowiązkowe na podstawie krajowych
przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub porozumień zbiorowych
lub orzeczeń arbitrażowych, które na terytorium tej Strony lub w tym państwie członkowskim
zostały uznane za powszechnie stosowane lub mają zastosowanie w inny sposób zgodnie
z ust. 4.
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3.

Dodatki właściwe dla delegowania uznaje się za część wynagrodzenia, chyba że są wypłacane
z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak:
koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Przewoźnik drogowy towarów zwraca
delegowanemu kierowcy takie wydatki zgodnie z prawem lub praktyką mającą zastosowanie
do stosunku pracy.
W przypadku gdy warunki zatrudnienia mające zastosowanie do stosunku pracy nie określają,
które składniki dodatku z tytułu delegowania są wypłacane w formie zwrotu wydatków
faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, i które są częścią wynagrodzenia,
uznaje się, że cały dodatek jest wypłacany w formie zwrotu wydatków.

4.

Do celów niniejszej sekcji określenie „porozumienia zbiorowe lub orzeczenia arbitrażowe
uznane za powszechnie stosowane” oznacza porozumienia zbiorowe lub orzeczenia
arbitrażowe, które muszą być przestrzegane przez wszystkie przedsiębiorstwa na danym
obszarze geograficznym, w danym zawodzie lub danej branży.
W przypadku braku systemu uznawania porozumień zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych
za powszechnie stosowane w rozumieniu akapitu pierwszego, lub w uzupełnieniu do nich,
każda ze Stron lub każde z państw członkowskich w przypadku Unii mogą, jeżeli tak
zadecydują, oprzeć się na:
–

porozumieniach zbiorowych lub orzeczeniach arbitrażowych, które są ogólnie
stosowane do wszystkich podobnych przedsiębiorstw na danym obszarze
geograficznym, w danym zawodzie lub danej branży, lub
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–

porozumieniach zbiorowych, które zostały zawarte przez najbardziej reprezentatywne
w skali kraju organizacje pracodawców i pracowników oraz są stosowane na terytorium
całego kraju.

W rozumieniu ust. 1 uznaje się, że równość traktowania ma miejsce wówczas, gdy
przedsiębiorstwa krajowe w podobnej sytuacji:
(i)

podlegają w danym miejscu lub w danym sektorze tym samym obowiązkom co
przedsiębiorstwa delegujące w odniesieniu do dziedzin wymienionych
w akapicie pierwszym ust. 1; oraz

(ii)

zobowiązane są do spełnienia takich obowiązków z tym samym skutkiem.

ARTYKUŁ 5
Poprawa dostępu do informacji
1.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich publikuje informacje
dotyczące warunków zatrudnienia, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową, bez
zbędnej zwłoki i w przejrzysty sposób, na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej,
w tym dotyczące elementów składowych wynagrodzenia, o których mowa w art. 4 ust. 2, oraz
wszystkich warunków zatrudnienia zgodnie z art. 4 ust. 1.
Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich zapewnia, aby
informacje podane na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej były dokładne i aktualne.
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2.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich wprowadza
odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby informacje, o których mowa w ust. 1, były
ogólnie i nieodpłatnie dostępne oraz zredagowane w jasny, przejrzysty, pełny i łatwo
dostępny sposób na odległość i za pomocą środków elektronicznych, w odpowiednich
formatach i zgodnie ze standardami dostępności sieci zapewniającymi dostęp osobom
z niepełnosprawnościami oraz w celu zapewnienia, aby właściwe organy krajowe były
w stanie skutecznie wykonywać swoje zadania.

3.

W przypadkach, w których zgodnie z krajowym prawem, tradycjami i praktykami – w tym
przy poszanowaniu autonomii partnerów społecznych – warunki zatrudnienia, o których
mowa w art. 4, są określone w porozumieniach zbiorowych zgodnie z art. 4 ust. 1, każda ze
Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich zapewnia, aby warunki te były
udostępniane w dostępny i w przejrzysty sposób usługodawcom drugiej Strony oraz
kierowcom delegowanym, a także dążą do zaangażowania partnerów społecznych w tym
zakresie. Odpowiednie informacje powinny w szczególności dotyczyć różnych minimalnych
stawek płacy oraz ich elementów składowych, metody stosowanej do wyliczania należnego
wynagrodzenia oraz, w stosownych przypadkach, kryteriów klasyfikacji do różnych kategorii
płacowych.

4.

W przypadku gdy informacje na jednej oficjalnej krajowej stronie internetowej nie wskazują,
z naruszeniem ust. 1, które warunki zatrudnienia mają być stosowane, okoliczność tę bierze
się pod uwagę, zgodnie z krajowym prawem lub praktykami, przy określaniu sankcji
w przypadku naruszeń niniejszej sekcji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia
proporcjonalności tych sankcji.

5.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich wskazuje podmioty
i organy, do których kierowcy i przewoźnicy drogowi towarów mogą zwracać się
o udostępnienie ogólnych informacji dotyczących krajowego prawa i praktyk mających
do nich zastosowanie, dotyczących ich praw i obowiązków na ich terytorium.
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ARTYKUŁ 6
Wymogi administracyjne, kontrola i egzekwowanie przepisów
1.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich może wprowadzić
jedynie następujące wymogi administracyjne i środki kontroli w odniesieniu do delegowania
kierowców:
a)

obowiązek przewoźnika mającego siedzibę na terytorium drugiej Strony do złożenia
zgłoszenia delegowania właściwym organom krajowym Strony lub, w przypadku Unii,
państwa członkowskiego, do którego kierowca jest delegowany, najpóźniej
w momencie rozpoczęcia delegowania, z wykorzystaniem od dnia 2 lutego 2022 r.
wielojęzycznego standardowego formularza interfejsu publicznego połączonego
z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym UE1 na potrzeby współpracy
administracyjnej (IMI); zgłoszenie delegowania zawiera następujące informacje:
(i)

tożsamość przewoźnika – co najmniej w postaci numeru ważnej licencji,
w przypadku gdy numer ten jest dostępny;

(ii)

dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej
do kontaktów na terytorium Strony siedziby lub, w przypadku Unii, w państwie
członkowskim siedziby w celu nawiązania kontaktu z właściwymi organami
Strony przyjmującej lub, w przypadku Unii, państwa członkowskiego, w którym
świadczone są usługi, oraz w celu wysyłania i otrzymywania dokumentów lub
zawiadomień;

1

Ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu
wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE
(rozporządzenie w sprawie IMI) (Dz.U. UE L 316 z 14.11.2012, s. 1).
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(iii) tożsamość, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy;
(iv) data rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy oraz prawo mające
do niej zastosowanie;
(v)

przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania; oraz

(vi) numery rejestracyjne pojazdów silnikowych;
b)

obowiązek zapewnienia przez przewoźnika, aby kierowca dysponował – w postaci
papierowej lub elektronicznej – poniższymi dokumentami oraz obowiązek
przechowywania przez kierowcę i udostępniania przez niego na żądanie podczas
kontroli drogowej poniższych dokumentów:
(i)

kopii zgłoszenia delegowania, złożonego za pośrednictwem IMI od dnia 2 lutego
2022 r.;

(ii)

dowodów operacji transportowych odbywających się na terytorium Strony
przyjmującej, takich jak elektroniczny list przewozowy (e-CMR); oraz

(iii) zapisów tachografu, a w szczególności symboli kraju Strony lub, w przypadku
Unii, państwa członkowskiego, w którym kierowca przebywał podczas
wykonywania operacji transportowych, zgodnie z wymogami dotyczącymi
rejestracji i prowadzenia rejestrów na podstawie sekcji 2 części B i sekcji 4
części B;
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c)

obowiązek przesyłania przez przewoźnika, od dnia 2 lutego 2022 r. za pośrednictwem
interfejsu publicznego połączonego z systemem IMI, po okresie delegowania,
na bezpośredni wniosek właściwych organów drugiej Strony lub, w przypadku Unii,
państwa członkowskiego, w którym nastąpiło delegowanie, kopii dokumentów,
o których mowa w lit. b) ppkt (ii) oraz (iii) niniejszego ustępu, a także dokumentacji
dotyczącej wynagrodzenia kierowcy w odniesieniu do okresu delegowania, umowy
o pracę lub równoważnego dokumentu, ewidencji czasu pracy kierowcy oraz dowodów
zapłaty.

Od dnia 2 lutego 2022 r. przewoźnik przesyła dokumentację za pośrednictwem interfejsu
publicznego podłączonego do systemu IMI nie później niż osiem tygodni od dnia wniosku.
Jeżeli przewoźnik nie przedłoży wymaganej dokumentacji w tym terminie, właściwe organy
Strony lub, w przypadku Unii, państwa członkowskiego, w którym nastąpiło delegowanie,
mogą zwrócić się, od dnia 2 lutego 2022 r., za pośrednictwem systemu IMI, o pomoc
do właściwych organów Strony siedziby lub, w przypadku Unii, do państwa członkowskiego
siedziby. W przypadku złożenia takiego wniosku o wzajemną pomoc właściwe organy Strony
siedziby lub, w przypadku Unii, państwa członkowskiego siedziby przewoźnika muszą mieć
dostęp do zgłoszenia delegowania i innych odpowiednich informacji przedłożonych przez
przewoźnika od dnia 2 lutego 2022 r. za pośrednictwem interfejsu publicznego połączonego
z systemem IMI.
Właściwe organy Strony siedziby lub, w przypadku Unii, państwa członkowskiego siedziby
zapewniają, aby od dnia 2 lutego 2022 r. za pośrednictwem systemu IMI, w terminie 25 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku o wzajemną pomoc, dostarczyły one wymagane
dokumenty właściwym organom Strony lub, w przypadku Unii, właściwym organom państwa
członkowskiego, w którym delegowanie miało miejsce.
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Każda ze Stron zapewnia, aby informacje wymieniane przez właściwe organy krajowe lub
przekazywane im były wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do kwestii lub spraw,
w których się o nie zwrócono.
Wzajemna współpraca i pomoc administracyjna są nieodpłatne.
Wniosek o udzielenie informacji nie uniemożliwia właściwym organom wprowadzania
środków w celu zbadania domniemanych naruszeń niniejszej sekcji i zapobiegania im.
3.

Do celów ustalenia, czy kierowca nie może być uważany za delegowanego zgodnie z art. 1,
każda ze Stron może jedynie nałożyć na kierowcę jako środek kontroli obowiązek
przechowywania i udostępniania, na żądanie podczas kontroli drogowej, w formie papierowej
lub elektronicznej, dowodów dotyczących odpowiednich operacji transportowych, takich jak
elektroniczny list przewozowy (e-CMR) i zapisy tachografu, o których mowa w ust. 2 lit. b)
ppkt (iii) niniejszego artykułu.

4.

Do celów kontroli przewoźnik aktualizuje zgłoszenia delegowania, o których mowa w ust. 2
lit. a), od dnia 2 lutego 2022 r. w interfejsie publicznym podłączonym do systemu IMI.

5.

Informacje zawarte w zgłoszeniach delegowania przechowuje się, od dnia 2 lutego 2022 r.,
w repozytorium IMI do celów kontroli przez okres 24 miesięcy.

6.

Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie, na którego terytorium kierowca jest
delegowany, oraz Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie, z którego kierowca
jest delegowany, są odpowiedzialne za monitorowanie, kontrolę i egzekwowanie obowiązków
określonych w niniejszej sekcji oraz wprowadzają odpowiednie środki w przypadku
nieprzestrzegania niniejszej sekcji.
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7.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie zapewniają, aby inspekcje
i kontrole zgodności na podstawie niniejszego artykułu nie były dyskryminujące lub
nieproporcjonalne, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień niniejszej sekcji.

8.

W celu egzekwowania obowiązków wynikających z niniejszej sekcji każda ze Stron lub,
w przypadku Unii, państwa członkowskie zapewniają skuteczne mechanizmy umożliwiające
delegowanym kierowcom składanie skarg bezpośrednio przeciwko ich pracodawcom, a także
prawo do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, również na terytorium
Strony, na której terytorium kierowcy zostali oddelegowani, w przypadku gdy kierowcy ci
uważają, że ponieśli straty lub szkody w wyniku niestosowania mających zastosowanie
przepisów, nawet po ustaniu stosunku, w którym przypuszczalnie doszło do uchybienia.

9.

Ust. 8 stosuje się bez uszczerbku dla jurysdykcji sądów każdej ze Stron lub, w przypadku
Unii, państw członkowskich, określonej w szczególności w odpowiednich aktach prawa Unii
lub konwencjach międzynarodowych.

10.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące
sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych
zgodnie z niniejszą sekcją i wprowadzają wszystkie środki niezbędne do zapewnienia ich
wdrożenia i przestrzegania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.
Każda ze Stron powiadamia drugą Stronę o tych przepisach do dnia 30 czerwca 2021 r.
Bezzwłocznie informują one o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.
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ARTYKUŁ 7
Korzystanie z systemu IMI
1.

Od dnia 2 lutego 2022 r. informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 6,
wymienia się i przetwarza w systemie IMI, o ile spełnione są następujące warunki:
a)

Strony zapewniają gwarancje, że dane przetwarzane w systemie IMI są
wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały pierwotnie wymienione;

b)

wszelkie przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie
niniejszego artykułu może mieć miejsce wyłącznie zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/20121; oraz

c)

wszelkie przekazywanie danych osobowych do Unii na podstawie niniejszego artykułu
może odbywać się wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych dotyczącymi
międzynarodowego przekazywania danych Zjednoczonego Królestwa.

2.

Właściwe organy każdej ze Stron przyznają i cofają odpowiednie prawa dostępu
użytkownikom IMI.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października
2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany
informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE (rozporządzenie
w sprawie IMI) (Dz.U. UE L 316 z 14.11.2012, s. 1).
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3.

Użytkownicy IMI mogą uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie
IMI wyłącznie w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu i wyłącznie w celu wykonania
i egzekwowania niniejszej sekcji.

4.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich, może zezwolić
właściwemu organowi na przekazywanie krajowym partnerom społecznym w inny sposób niż
poprzez system IMI odpowiednich informacji dostępnych w systemie IMI w zakresie
niezbędnym do sprawdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania oraz zgodnie
z krajowymi przepisami i praktykami, pod warunkiem że:
a)

informacje dotyczą delegowania na terytorium Strony lub, w przypadku Unii, danego
państwa członkowskiego; oraz

b)

informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów egzekwowania przepisów
dotyczących delegowania.

5.

Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego określa techniczne i proceduralne specyfikacje
dotyczące korzystania z systemu IMI przez Zjednoczone Królestwo.

6.

Każda ze Stron uczestniczy w kosztach operacyjnych IMI. Specjalny Komitet ds. Transportu
Drogowego określa koszty ponoszone przez każdą ze Stron.
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CZĘŚĆ B

WYMOGI DOTYCZĄCE KIEROWCÓW
UCZESTNICZĄCYCH W TRANSPORCIE TOWARÓW
ZGODNIE Z ART. 465 NINIEJSZEJ UMOWY

SEKCJA 1
ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

ARTYKUŁ 1
Zakres stosowania
Niniejsza sekcja ma zastosowanie do działalności polegającej na prowadzeniu pojazdu przez każdą
osobę zatrudnioną lub używaną przez przewoźnika drogowego towarów Strony, wykonującą
przejazdy, o których mowa w art. 462 niniejszej Umowy, korzystając z pojazdów, dla których
wymagane jest prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E, lub prawo jazdy uznane przez
Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego za równorzędne.
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ARTYKUŁ 2
Wyłączenia
Świadectwo kwalifikacji zawodowej (ŚKZ) nie jest wymagane w przypadku kierowców pojazdów:
a)

o maksymalnej dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 45 km/h;

b)

używanych lub kontrolowanych przez siły zbrojne, obronę cywilną, służby przeciwpożarowe,
siły odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego oraz służby ratownictwa
medycznego, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym
służbom;

c)

poddawanych testom drogowym do celów rozwoju technicznego, naprawy lub konserwacji,
lub kierowców pojazdów nowych lub odremontowanych, które nie zostały jeszcze
wprowadzone do ruchu;

d)

używanych w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonych do akcji ratunkowych;

e)

do przewozu materiałów, urządzeń lub sprzętu niezbędnych kierowcom do ich pracy, pod
warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest głównym zajęciem kierowcy; lub

f)

używanych lub wynajmowanych bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze,
leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu towarów w ramach ich własnej
działalności gospodarczej, z wyjątkiem sytuacji, gdy prowadzenie pojazdu stanowi część
głównej działalności kierowcy lub gdy prowadzenie pojazdu przekracza określoną w prawie
krajowym odległość od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem pojazdu lub które
wynajmuje go lub użytkuje w ramach leasingu.
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ARTYKUŁ 3
Kwalifikacja i szkolenia
1.

Działalność w zakresie kierowania pojazdem określona w art. 1 podlega obowiązkowej
kwalifikacji wstępnej i obowiązkowemu szkoleniu okresowemu. W tym celu Strony
zapewniają:
a)

system wstępnej kwalifikacji odpowiadający jednej z następujących dwóch opcji:
(i)

opcja połączenia uczestnictwa w kursie i teście
Zgodnie z sekcją 2 pkt 2.1 dodatku 31-B-1-1 ten rodzaj kwalifikacji wstępnej
obejmuje obowiązkowe uczestnictwo w kursie przez określony czas. Kończy się
testem. Po zdaniu testu kwalifikacyjnego kwalifikacje są poświadczane poprzez
wydanie ŚKZ, jak przewidziano w art. 6 ust. 1 lit. a);

(ii)

opcja obejmująca tylko testy
Zgodnie z sekcją 2 pkt 2.2 dodatku 31-B-1-1 ten rodzaj kwalifikacji wstępnej nie
obejmuje obowiązkowego uczestnictwa w kursie, lecz jedynie testy z teorii
i egzaminy praktyczne. Po zdaniu testów kwalifikacje są poświadczane poprzez
wydanie ŚKZ, jak przewidziano w art. 6 ust. 1 lit. b).
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Strona może jednak zezwolić kierowcy na prowadzenie pojazdu na jej terytorium przed
uzyskaniem ŚKZ, jeżeli weźmie on udział w krajowym kursie kształcenia zawodowego,
trwającym przynajmniej sześć miesięcy, przez okres nieprzekraczający trzech lat.
W kontekście tego kursu kształcenia zawodowego testy, o których mowa w ppkt (i)
i (ii) niniejszej litery, można zdawać etapowo;
b)

system okresowego szkolenia
Zgodnie z sekcją 4 dodatku 31-B-1-1 szkolenie okresowe obejmuje obowiązkowy
udział w kursie. Poświadcza się je poprzez wydanie ŚKZ, jak przewidziano w art. 8
ust. 1.

2.

Strona może również ustanowić system przyspieszonej kwalifikacji wstępnej, tak aby
kierowca mógł prowadzić pojazd w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a)
ppkt (ii) i lit. b).
Zgodnie z sekcją 3 dodatku 31-B-1-1 przyspieszona kwalifikacja wstępna wiąże się
z obowiązkowym uczestnictwem w kursie. Kończy się testem. Po zdaniu testu kwalifikacje
poświadcza się za pomocą ŚKZ przewidzianego w art. 6 ust. 2.

3.

Strona może zwolnić kierowców, którzy otrzymali świadectwo kwalifikacji zawodowej
przewidziane w art. 8 sekcji 1 części A, z testów, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii)
i w ust. 2 niniejszego artykułu, w odniesieniu do tematów objętych testem przewidzianym
w tej części niniejszego załącznika oraz, w stosownych przypadkach, z uczestnictwa
w odpowiadającej im części kursu.
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ARTYKUŁ 4
Prawa nabyte
Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E, lub prawo jazdy uznane za
równoważne przez Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego, wydane nie później niż w dniu
10 września 2009 r., zwolnieni są z wymogu uzyskania kwalifikacji wstępnej.

ARTYKUŁ 5
Kwalifikacja wstępna
1.

Dostęp do kwalifikacji wstępnej nie podlega obowiązkowi uprzedniego uzyskania
odpowiedniego prawa jazdy.

2.

Kierowcy pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów mogą prowadzić:
a)

od 18. roku życia:
(i)

pojazd, dla którego wymaga się prawa jazdy kategorii C i C + E, pod warunkiem
że posiadają ŚKZ, o którym mowa w art. 6 ust. 1; oraz

(ii)

pojazd, dla którego wymaga się prawa jazdy kategorii C1 i C1 + E; pod
warunkiem że posiadają ŚKZ, o którym mowa w art. 6 ust. 2;
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b)

od 21. roku życia pojazd, dla którego wymaga się prawa jazdy kategorii C i C + E, pod
warunkiem że posiadają ŚKZ, o którym mowa w art. 6 ust. 2;

3.

Bez uszczerbku dla limitów wiekowych określonych w ust. 2, kierowców podejmujących się
przewozu towarów, którzy posiadają ŚKZ, jak przewidziano w art. 6 dla jednej z kategorii
przewidzianych w ust. 2 niniejszego artykułu, zwalnia się z obowiązku uzyskania takiego
ŚKZ dla każdej innej kategorii pojazdów określonych w tym ustępie.

4.

Od kierowców podejmujących się przewozu towarów, którzy rozszerzają lub zmieniają
działalność z zamiarem przewozu osób, lub odwrotnie, posiadających ŚKZ, jak przewidziano
w art. 6, nie wymaga się powtarzania wspólnych części kwalifikacji wstępnej, lecz wymaga
się elementów właściwych dla nowej kwalifikacji.

ARTYKUŁ 6
ŚKZ poświadczające wstępną kwalifikację
1.

ŚKZ poświadczające wstępną kwalifikację
a)

ŚKZ przyznane na podstawie uczestnictwa w kursie i testu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Strony zobowiązują szkolących się kierowców
do uczestnictwa w kursach prowadzonych w ośrodku szkoleniowym zatwierdzonym
przez właściwe organy zgodnie z sekcją 5 dodatku 31-B-1-1, zwanym dalej
„zatwierdzonym ośrodkiem szkoleniowym”. Kursy te obejmują wszystkie tematy,
o których mowa w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 54

Szkolenie to kończy się zdaniem testu przewidzianego w ppkt 2.1 sekcji 2 dodatku 31B-1-1. Test ten organizowany jest przez właściwe organy Stron lub wyznaczony przez
nie podmiot i służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do wyżej wymienionych tematów
szkolący się kierowca posiada poziom wiedzy wymagany w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1.
Wspomniane organy lub podmioty nadzorują test i po jego zdaniu wydają ŚKZ
poświadczające uzyskanie wstępnej kwalifikacji.
b)

ŚKZ przyznawane na podstawie testów
Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) Strony wymagają od szkolących się kierowców
zdania testów z teorii i egzaminów praktycznych, o których mowa w ppkt 2.2 sekcji
2 dodatku 31-B-1-1. Te testy i egzaminy organizowane są przez właściwe organy
Strony lub przez wyznaczony przez nie podmiot i służą sprawdzeniu, czy w odniesieniu
do wszystkich wyżej wymienionych tematów szkolący się kierowca posiada poziom
wiedzy wymagany w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1. Wspomniane organy lub podmioty
nadzorują testy i po ich zdaniu wydają ŚKZ poświadczające uzyskanie wstępnej
kwalifikacji.

2.

ŚKZ poświadczające uzyskanie przyspieszonej wstępnej kwalifikacji
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Strony wymagają od szkolących się kierowców uczestnictwa w kursach
prowadzonych w zatwierdzonym ośrodku szkoleniowym. Kursy te obejmują wszystkie
tematy, o których mowa w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1.
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Szkolenie to kończy się testem przewidzianym w sekcji 3 dodatku 31-B-1-1. Test ten
organizowany jest przez właściwe organy Stron lub wyznaczony przez nie podmiot i służy
sprawdzeniu, czy w odniesieniu do wyżej wymienionych tematów szkolący się kierowca
posiada poziom wiedzy wymagany w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1. Wspomniane organy lub
jednostki nadzorują test i po jego zdaniu wydają ŚKZ poświadczające uzyskanie
przyspieszonej wstępnej kwalifikacji.

ARTYKUŁ 7
Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe polega na szkoleniu mającym umożliwić posiadaczom ŚKZ uaktualnienie
wiedzy mającej istotne znaczenie w wykonywanej przez nich pracy, ze szczególnym podkreśleniem
bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenia wpływu kierowania
pojazdem na środowisko.
Szkolenie to organizowane jest przez zatwierdzony ośrodek szkoleniowy zgodnie z sekcją
5 dodatku 31-B-1-1. Szkolenie obejmuje nauczanie w klasie, szkolenie praktyczne oraz, jeżeli jest
dostępne, szkolenie za pomocą narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
na symulatorach najwyższej klasy. Jeżeli kierowca przejdzie do innego przedsiębiorstwa, szkolenie
okresowe, które już odbył, musi zostać mu zaliczone.
Szkolenie okresowe ma na celu rozszerzenie i powtórzenie niektórych tematów, o których mowa
w sekcji 1 dodatku 31-B-1-1. Obejmuje ono różne dziedziny i zawsze obejmuje co najmniej jeden
temat związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematy szkolenia uwzględniają zmiany
odpowiednich przepisów i rozwój technologii oraz w najszerszym możliwym zakresie uwzględniają
szczególne potrzeby szkoleniowe danego kierowcy.
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ARTYKUŁ 8
ŚKZ poświadczające ukończenie szkolenia okresowego
1.

Po ukończeniu przez kierowcę szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 7, właściwe
organy Stron lub zatwierdzony ośrodek szkoleniowy wydają mu ŚKZ poświadczające
ukończenie szkolenia okresowego.

2.

Następujący kierowcy muszą uczestniczyć w pierwszym kursie szkolenia okresowego:
a)

posiadacze ŚKZ, o którym mowa w art. 6, w terminie pięciu lat od wystawienia tego
ŚKZ; oraz

b)

kierowcy, o których mowa w art. 4, w terminie pięciu lat od dnia 10 września 2009 r.

Strona może skrócić lub przedłużyć terminy, o których mowa w lit. a) lub b), o maksymalnie
dwa lata.
3.

Kierowca, który ukończył pierwszy kurs szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 2
niniejszego artykułu, musi uczestniczyć w okresowym szkoleniu co pięć lat, przed
wygaśnięciem ważności ŚKZ poświadczającego ukończenie okresowego szkolenia.

4.

Posiadacze ŚKZ, o którym mowa w art. 6, lub ŚKZ, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, oraz kierowcy, o których mowa w art. 4, którzy zaprzestali wykonywania zawodu
i nie spełniają wymogów ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, przed ponownym przystąpieniem
do wykonywania zawodu muszą uczestniczyć w kursie okresowego szkolenia.
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5.

Kierowcy podejmujący się transportu drogowego towarów, którzy ukończyli kursy szkolenia
okresowego w odniesieniu do jednej z kategorii prawa jazdy przewidzianych w art. 5 ust. 2,
zwolnieni są z obowiązku uczestnictwa w dalszym szkoleniu okresowym dla innych kategorii
przewidzianych w tym ustępie.

ARTYKUŁ 9
Egzekwowanie przepisów
Właściwe organy Strony umieszczają bezpośrednio na pozwoleniu na kierowanie (prawie jazdy)
kierowcy, obok odpowiednich kategorii praw jazdy, znak wyróżniający potwierdzający posiadanie
ŚKZ i wskazujący datę wygaśnięcia, albo wprowadzają specjalną kartę kwalifikacji kierowcy, która
powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dodatku 31-B-1-2. Każdy inny
wzór może być dopuszczalny, pod warunkiem że zostanie uznany za równoważny przez Specjalny
Komitet ds. Transportu Drogowego. Karta kwalifikacji kierowcy lub jakikolwiek inny równoważny
dokument określony powyżej, wydany przez właściwe organy Strony, uznawany jest przez drugą
Stronę do celów niniejszej sekcji.
Kierowcy muszą być w stanie okazać, na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb
kontrolnych, pozwolenie na kierowanie (prawo jazdy) lub specjalną kartę kwalifikacji kierowcy lub
równoważny dokument zawierający znak wyróżniający potwierdzający posiadanie ŚKZ.
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Dodatek 31-B-1-1

MINIMALNE WYMOGI W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I SZKOLENIA
Aby zapewnić jak największą harmonizację przepisów regulujących drogowy transport towarów
objętych częścią drugą dział trzeci tytuł I niniejszej Umowy, w sekcjach 1–5 niniejszego dodatku
określono minimalne wymogi w zakresie kwalifikacji i szkolenia kierowców, a także zatwierdzania
ośrodków szkoleniowych. Każde inne treści w odniesieniu do kwalifikacji lub szkolenia mogą być
dopuszczalne, pod warunkiem że zostaną uznane za równoważne przez Specjalny Komitet
ds. Transportu Drogowego.

SEKCJA 1
WYKAZ TEMATÓW
Wiedza, jaką Strony powinny uwzględnić przy określaniu wstępnej kwalifikacji kierowcy
i szkolenia okresowego, musi obejmować przynajmniej tematy zamieszczone w niniejszym
wykazie. Szkolący się kierowcy muszą osiągnąć poziom wiedzy i praktyczne kwalifikacje
niezbędne do bezpiecznego kierowania pojazdami objętymi poszczególnymi kategoriami prawa
jazdy. Minimalny poziom wiedzy nie może być niższy niż poziom wykształcenia obowiązkowego,
uzupełniony szkoleniem zawodowym.
1.

Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem w oparciu o przepisy

bezpieczeństwa
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1.1

Cel: znajomość właściwości układu przeniesienia napędu, pozwalająca na jego
optymalne wykorzystanie:
krzywe momentu obrotowego, krzywe mocy, krzywe jednostkowego zużycia paliwa
przez silnik, optymalny zakres użytkowy obrotomierza, optymalny zakres prędkości
obrotowej dla zmiany biegów.

1.2

Cel: znajomość charakterystyki technicznej i zasad działania elementów bezpieczeństwa
pozwalająca na panowanie nad pojazdem, utrzymanie stopnia zużycia na możliwie
niskim poziomie i zapobieganie wadliwemu działaniu:
granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy, mieszane stosowanie układu
hamulcowego i zwalniacza, lepsze wykorzystanie relacji między prędkością
a przełożeniem skrzyni biegów, wykorzystanie nośności pojazdu, zastosowanie
układów hamulcowych na pochyłościach, postępowanie w przypadku awarii,
wykorzystanie urządzeń elektronicznych i mechanicznych, takich jak elektroniczny
program stabilizacji (ESP), zaawansowane systemy hamowania awaryjnego (AEBS),
układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), systemy kontroli
trakcji (TCS) i systemy monitoringu w pojeździe (IVMS) oraz inne zatwierdzone
do użytku urządzenia wspomagania kierowcy lub układy automatyki.

1.3

Cel: umiejętność optymalizacji zużycia paliwa:
optymalizacja zużycia paliwa z zastosowaniem know-how w zakresie ppkt 1.1 i 1.2,
znaczenie przewidywania zachowania uczestników w ruchu drogowym, zachowanie
odpowiedniej odległości od innych pojazdów i wykorzystanie dynamiki pojazdu, stała
prędkość, płynna jazda i odpowiednie ciśnienie w oponach, a także znajomość
inteligentnych systemów transportu, które poprawiają efektywność prowadzenia
pojazdu oraz umożliwiają lepsze planowanie trasy.
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1.4

Cel: umiejętność przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu oraz dostosowania się
do nich:
świadomość różnych warunków na drodze, w ruchu i warunków pogodowych oraz
dostosowanie się do nich; umiejętność przygotowania i planowania podróży podczas
anomalii pogodowych; wiedza w zakresie użytkowania powiązanego wyposażenia
bezpieczeństwa, a także rozeznanie, kiedy daną podróż należy przełożyć lub odwołać ze
względu na ekstremalne warunki pogodowe; dostosowanie się do zagrożeń związanych
z ruchem, w tym niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym lub nieuważnej jazdy
(spowodowanej korzystaniem z urządzeń elektronicznych, jedzeniem, piciem itp.);
identyfikacja niebezpiecznych sytuacji i dostosowanie się do nich oraz radzenie sobie ze
stresem z nich wynikającym, w szczególności w odniesieniu do wielkości i masy
pojazdów i szczególnie zagrożonych użytkowników dróg, takich jak piesi, rowerzyści
i motocykliści;
identyfikacja możliwych sytuacji niebezpiecznych i prawidłowa interpretacja tego,
w jaki sposób te potencjalnie niebezpieczne sytuacje mogą przekształcić się w sytuacje,
w których nie da się już zapobiec zderzeniu, oraz dobór i zastosowanie działań, które
zwiększają margines bezpieczeństwa w taki sposób, że można jeszcze uniknąć
zderzenia, w przypadku gdy wystąpią potencjalne zagrożenia.

1.5

Cel: umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa załadunku przy należytym
uwzględnieniu przepisów bezpieczeństwa i właściwym wykorzystaniu pojazdu:
siły działające na pojazd podczas jazdy, zastosowanie przełożenia skrzyni biegów
odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni, korzystanie
z automatycznych skrzyń biegów, obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub
zastawu pojazdu, obliczenie objętości użytkowej, rozłożenie ładunku, skutki
oddziaływania przekraczającego nośność ładunku na oś, stabilność pojazdu i środek
ciężkości, rodzaje opakowań i palet;
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główne kategorie towarów, które wymagają zabezpieczenia ładunku, techniki
mocowania, również za pomocą lin i łańcuchów, zastosowanie taśm mocujących,
sprawdzenie urządzeń mocujących, zastosowanie urządzeń transportu bliskiego,
zakładanie plandeki i jej zdejmowanie.
2.

Zastosowanie przepisów
2.1

Cel: znajomość otoczenia społecznego transportu drogowego i przepisów, które je
regulują:
maksymalny okres pracy właściwy dla branży transportowej; zasady, stosowanie
i konsekwencje przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów
odpoczynku oraz przepisów dotyczących tachografu; sankcje za nieużywanie
tachografu, jego nieprawidłowe używanie i manipulowanie nim; znajomość otoczenia
społecznego transportu drogowego: prawa i obowiązki kierowców w zakresie wstępnej
kwalifikacji i okresowego szkolenia.

2.2

Cel: znajomość przepisów regulujących przewóz towarów:
licencje na działalność przewozową, wymagane dokumenty w pojeździe, zakaz jazdy po
niektórych drogach, opłaty za korzystanie z dróg, obowiązki wynikające ze
standardowych umów na przewóz towarów, sporządzanie dokumentów składających się
na umowę przewozową, zezwolenia na transport międzynarodowy, obowiązki
wynikające z Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego
towarów zawartej w Genewie w dniu 19 maja 1956 r., sporządzanie międzynarodowego
listu przewozowego, przekraczanie granic, spedytorzy, specjalne dokumenty
towarzyszące towarom.
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3.

Zdrowie, bezpieczeństwo drogowe i bezpieczeństwo środowiska, obsługa i logistyka
3.1

Cel: uświadomienie kierowcom zagrożeń na drogach i wypadków przy pracy:
rodzaje wypadków przy pracy w sektorze transportu, statystyka wypadków drogowych,
udział samochodów ciężarowych/autokarów, skutki w odniesieniu do ludzi, skutki
materialne i finansowe.

3.2

Cel: umiejętność zapobiegania przestępczości i handlowi nielegalnymi imigrantami:
ogólne informacje, konsekwencje dla kierowców, środki zapobiegawcze, lista
kontrolna, przepisy dotyczące odpowiedzialności przewoźników drogowych.

3.3

Cel: umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym:
zasady ergonomii; ruchy i postawy stanowiące zagrożenie, kondycja fizyczna,
ćwiczenia w zakresie postępowania z ciężarami, ochrona osobista.

3.4

Cel: świadomość znaczenia dobrej kondycji fizycznej i psychicznej:
zasady zdrowego, regularnego odżywiania, wpływ alkoholu, narkotyków lub innych
substancji mogących mieć wpływ na zachowanie, objawy, przyczyny, skutki zmęczenia
i stresu, zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku.
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3.5

Cel: umiejętność oceny sytuacji krytycznych:
zachowanie w sytuacjach krytycznych: ocena sytuacji, unikanie powikłań w razie
wypadku, wezwanie pomocy, pomoc ofiarom i udzielenie pierwszej pomocy, reakcja
w przypadku pożaru, ewakuacja osób przebywających w samochodzie ciężarowym,
reakcja w przypadku agresji; podstawowe zasady sporządzania raportu z wypadku.

3.6

Cel: zdolność zachowania sprzyjającego lepszemu wizerunkowi firmy:
zachowanie kierowcy i wizerunek firmy: znaczenie poziomu usług świadczonych przez
kierowcę dla firmy, rola kierowcy, osoby, z którymi kierowca będzie miał styczność,
konserwacja pojazdu, organizacja pracy, handlowe i finansowe skutki sporu.

3.7

Cel: znajomość otoczenia gospodarczego drogowego transportu towarów i organizacji
rynku:
transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja,
spedytorzy), różne rodzaje działalności w zakresie transportu drogowego (transport
najemny lub za wynagrodzeniem, na własny rachunek, pomocnicza działalność
transportowa), organizacja głównych rodzajów firm przewozowych i pomocniczej
działalności transportowej, różne specjalizacje w zakresie transportu (cysterna,
kontrolowana temperatura, towary niebezpieczne, transport zwierząt itd.), zmiany
w branży (zróżnicowanie świadczonych usług, transport kolejowo-drogowy,
podzlecanie itd.).
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SEKCJA 2
OBOWIĄZKOWA KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZEWIDZIANA
W ART. 3 UST. 1 LIT. A) SEKCJI 1 CZĘŚCI B
Strona może zaliczyć specjalne inne szkolenia związane z transportem drogowym towarów
wymagane na podstawie jej przepisów do szkolenia na podstawie niniejszej sekcji i na podstawie
sekcji 3 niniejszego dodatku.
2.1. Opcja połączenia uczestnictwa w kursie i teście
Kwalifikacja wstępna musi obejmować nauczanie w zakresie wszystkich dziedzin
wymienionych w sekcji 1 niniejszego dodatku. Czas trwania wstępnej kwalifikacji musi
wynosić 280 godzin.
Każdy szkolący się kierowca musi prowadzić indywidualnie przez co najmniej 20 godzin
pojazd danej kategorii, który spełnia co najmniej wymogi dotyczące pojazdów
egzaminacyjnych.
Podczas jazdy indywidualnej szkolącemu się kierowcy musi towarzyszyć instruktor
zatrudniony przez zatwierdzony ośrodek szkoleniowy. Każdy szkolący się kierowca, przez
maksymalnie osiem z 20 godzin jazdy, może kierować pojazdem po szczególnym terenie lub
na wysokiej klasy symulatorze, celem oceny jego wyszkolenia w zakresie racjonalnego
kierowania pojazdem w oparciu o przepisy bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie
panowania nad pojazdem w różnych warunkach drogowych i w przypadku ich zmiany
związanej ze zmianą warunków pogodowych, w zależności od pory dnia lub nocy, oraz
w zakresie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa.
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Strona oraz, w przypadku Unii, państwo członkowskie, może zezwolić, aby część szkolenia
była realizowana przez zatwierdzony ośrodek szkoleniowy za pomocą narzędzi technologii
informacyjno-komunikacyjnych, takich jak e-learning, przy jednoczesnym zapewnieniu
utrzymania wysokiej jakości i skuteczności szkolenia oraz poprzez wybór dziedzin,
w przypadku których narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych można
wykorzystywać najskuteczniej. W tym przypadku wymagana jest rzetelna identyfikacja
użytkowników i odpowiednie środki kontroli.
W przypadku kierowców, o których mowa w art. 5 ust. 4 sekcji 1 części B, kwalifikacja
wstępna musi obejmować 70 godzin, w tym pięć godzin jazdy indywidualnej.
Na zakończenie szkolenia właściwe organy Stron lub podmiot wyznaczony przez nie, poddają
kierowcę testowi pisemnemu lub ustnemu. Test musi zawierać przynajmniej jedno pytanie
z zakresu każdego celu wymienionego w wykazie tematów w sekcji 1 niniejszego dodatku.
2.2

Opcja testu
Właściwe organy na terytorium Stron lub wyznaczony przez nie podmiot organizują wyżej
wymienione testy z teorii i egzaminy praktyczne w celu sprawdzenia, czy szkolący się
kierowca posiada poziom wiedzy wymagany w sekcji 1 niniejszego dodatku w odniesieniu
do wymienionych tam tematów i celów.
a)

Test z teorii składa się przynajmniej z dwóch części:
(i)

z pytań obejmujących pytania wielokrotnego wyboru, pytań wymagających
bezpośredniej odpowiedzi lub z kombinacji obu rodzajów pytań; oraz
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(ii)

z analiz przypadków.

Test z teorii musi trwać przynajmniej cztery godziny.
b)

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części:
(i)

z egzaminu z jazdy, który ma na celu ocenę wyszkolenia w zakresie racjonalnego
kierowania pojazdem w oparciu o przepisy bezpieczeństwa. Zawsze, gdy jest to
możliwe, egzamin musi odbywać się na drogach w terenie niezabudowanym,
na drogach szybkiego ruchu i autostradach (lub podobnych drogach) oraz
na wszystkich rodzajach dróg miejskich o różnym stopniu trudności, z jakimi
kierowca może mieć do czynienia. Byłoby pożądane, aby egzamin ten odbywał
się w różnych warunkach natężenia ruchu. Czas prowadzenia pojazdu na drodze
musi być w optymalny sposób wykorzystany, w celu oceny zachowania
kandydata na kierowcę we wszystkich rodzajach ruchu drogowego, z jakim może
mieć do czynienia. Egzamin ten musi trwać przynajmniej 90 minut;

(ii)

egzamin praktyczny obejmujący przynajmniej ppkt 1.5, 3.2, 3.3 i 3.5 sekcji 1
niniejszego dodatku.

Egzamin ten musi trwać przynajmniej 30 minut.
Pojazd użyty do egzaminu praktycznego musi spełniać co najmniej wymogi dotyczące
pojazdów egzaminacyjnych.
Egzamin praktyczny można uzupełnić trzecim egzaminem, odbywającym się
w szczególnym terenie lub na wysokiej klasy symulatorze, celem oceny wyszkolenia
w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem w oparciu o przepisy bezpieczeństwa,
w szczególności w zakresie panowania nad pojazdem w różnych warunkach drogowych
oraz w przypadku ich zmiany związanej ze zmianą warunków pogodowych
i w zależności od pory dnia lub nocy.
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Czas trwania tego nieobowiązkowego egzaminu nie jest określony. W przypadku
poddania kierowcy takiemu egzaminowi jego czas trwania można odjąć od 90 minut
egzaminu z jazdy, o którym mowa w ppkt (i), lecz odjęty czas nie może przekraczać
30 minut.
W przypadku kierowców, o których mowa w art. 5 ust. 4 sekcji 1 części B, test z teorii musi
ograniczać się do dziedzin wymienionych w sekcji 1 niniejszego dodatku, odpowiednich dla
pojazdów, do których odnosi się nowa kwalifikacja wstępna. Kierowcy tacy muszą jednak
zdać cały egzamin praktyczny.

SEKCJA 3
PRZYSPIESZONA KWALIFIKACJA WSTĘPNA
PRZEWIDZIANA W ART. 3 UST. 2 SEKCJI 1
CZĘŚCI B ZAŁĄCZNIKA 31
Przyspieszona kwalifikacja wstępna musi obejmować nauczanie w zakresie wszystkich tematów
wymienionych w sekcji 1 niniejszego dodatku. Musi ona trwać 140 godzin.
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Każdy szkolący się kierowca musi prowadzić indywidualnie przez co najmniej 10 godzin pojazd
danej kategorii, który spełnia co najmniej wymogi dotyczące pojazdów egzaminacyjnych.
Podczas jazdy indywidualnej szkolącemu się kierowcy musi towarzyszyć instruktor zatrudniony
przez zatwierdzony ośrodek szkoleniowy. Każdy szkolący się kierowca, przez maksymalnie cztery
z 10 godzin jazdy, może kierować pojazdem po szczególnym terenie lub na wysokiej klasy
symulatorze, celem oceny jego wyszkolenia w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem
w oparciu o przepisy bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie panowania nad pojazdem
w różnych warunkach drogowych i w przypadku zmiany tych warunków drogowych związanej ze
zmianą warunków pogodowych, w zależności od pory dnia lub nocy, oraz w zakresie umiejętności
optymalizacji zużycia paliwa.
Do przyspieszonej kwalifikacji wstępnej stosuje się również postanowienia akapitu czwartego
pkt 2.1 sekcji 2 niniejszego dodatku.
W przypadku kierowców, o których mowa w art. 5 ust. 4 sekcji 1 części B, czas trwania
przyspieszonej kwalifikacji wstępnej musi wynosić 35 godzin, w tym dwie i pół godziny jazdy
indywidualnej.
Na zakończenie szkolenia właściwe organy Stron lub podmiot wyznaczony przez nie, poddają
kierowcę testowi pisemnemu lub ustnemu. Test musi zawierać przynajmniej jedno pytanie
z zakresu każdego celu wymienionego w wykazie tematów w sekcji 1 niniejszego dodatku.
Strona może zaliczyć specjalne inne szkolenia związane z transportem drogowym towarów
wymagane na podstawie jej przepisów do szkolenia na podstawie niniejszej sekcji.
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SEKCJA 4
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE OKRESOWE PRZEWIDZIANE
W ART. 3 UST. 1 LIT. B) SEKCJI 1 CZĘŚCI B ZAŁĄCZNIKA 31
Obowiązkowe szkolenie okresowe musi zostać zorganizowane przez zatwierdzony ośrodek
szkoleniowy. Jego czas trwania wynosi 35 godzin co pięć lat, w cyklach trwających przynajmniej
siedem godzin, które można podzielić na dwa następujące po sobie dni. W przypadku e-learningu
zatwierdzony ośrodek szkoleniowy zapewnia utrzymanie właściwej jakości szkolenia, w tym
poprzez wybór tematów, w przypadku których narzędzia technologii informacyjnokomunikacyjnych można wykorzystywać najskuteczniej. Strony wymagają w szczególności
rzetelnej identyfikacji użytkowników i odpowiednich środków kontroli. Maksymalny okres
szkolenia w trybie e-learningu nie może przekroczyć 12 godzin. Co najmniej jeden z cykli
szkolenia obejmuje temat związany z bezpieczeństwem drogowym. Treść szkolenia uwzględnia
specyficzne potrzeby szkoleniowe w zakresie operacji transportowych wykonywanych przez
kierowcę oraz odpowiednie zmiany prawne i technologiczne, a także powinna w najszerszym
możliwym zakresie uwzględniać szczególne potrzeby szkoleniowe danego kierowcy. W ciągu
35 godzin szkolenie obejmuje szereg różnych tematów, w tym powtórzenie szkolenia
w przypadkach, w których zostanie wykazane, że dany kierowca wymaga ponownego specjalnego
przeszkolenia w określonym zakresie szkolenia.
Strona oraz, w przypadku Unii, państwo członkowskie mogą zaliczyć specjalne inne szkolenia
związane z transportem drogowym towarów wymagane na podstawie ich przepisów do szkolenia
na podstawie niniejszej sekcji.
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SEKCJA 5
ZATWIERDZENIE WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI I OKRESOWEGO SZKOLENIA
5.1. Ośrodki szkoleniowe biorące udział we wstępnej kwalifikacji i okresowym szkoleniu muszą
zostać zatwierdzone przez właściwe organy Stron. Zatwierdzenie można wydać wyłącznie
na pisemny wniosek. Do wniosku dołącza się dokumenty obejmujące:
5.1.1. odpowiedni program kwalifikacji i szkolenia, z wyszczególnieniem objętych
nauczaniem tematów i określający proponowany plan wdrażania i metody nauczania;
5.1.2. kwalifikacje instruktorów i dziedziny działalności;
5.1.3. informacje dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się kursy, materiałów
edukacyjnych, zasobów do szkolenia praktycznego oraz wykorzystywanej floty
pojazdów;
5.1.4. warunki dotyczące uczestnictwa w kursach (liczba uczestników).
5.2. Właściwy organ musi wydać zatwierdzenie na piśmie, z zastrzeżeniem następujących
warunków:
5.2.1. szkolenie musi być prowadzone zgodnie z dokumentacją dołączoną do wniosku;
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5.2.2. właściwy organ musi być upoważniony do wysłania uprawnionych osób w celu pomocy
w kursach szkoleniowych prowadzonych przez zatwierdzone ośrodki oraz musi być
upoważniony do kontrolowania takich ośrodków, w zakresie wykorzystywanych przez
nie zasobów i prawidłowego prowadzenia kursów szkoleniowych i testów;
5.2.3. w przypadku gdy warunki zatwierdzenia nie są spełniane, zatwierdzenie może zostać
wycofane lub zawieszone.
Zatwierdzony ośrodek musi zagwarantować, aby instruktorzy posiadali gruntowną wiedzę
w zakresie aktualnych przepisów i wymogów w zakresie szkolenia. W ramach szczególnej
procedury doboru instruktorzy muszą przedstawić świadectwo potwierdzające znajomość
nauczanych tematów i metod nauczania. W odniesieniu do praktycznej części szkolenia
instruktorzy muszą przedstawić świadectwo potwierdzające doświadczenie w charakterze
zawodowego kierowcy lub podobne doświadczenie w zakresie kierowania pojazdami,
na przykład świadectwo instruktora nauki uprawniające do szkolenia ciężkimi pojazdami.
Program nauczania musi być zgodny z zatwierdzeniem i musi obejmować tematy wymienione
w wykazie w sekcji 1.
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Dodatek 31-B-1-2

WZÓR KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY,
O KTÓREJ MOWA W ART. 9 SEKCJI 1 CZĘŚCI B NINIEJSZEGO ZAŁĄCZNIKA
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SEKCJA 2
CZAS PROWADZENIA POJAZDU, PRZERWY I CZAS ODPOCZYNKU

ARTYKUŁ 1
Zakres stosowania
1.

Niniejsza sekcja ustanawia zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu
odpoczynku kierowców, o których mowa w art. 465 ust. 1 lit. b) niniejszej Umowy, którzy
wykonują przejazdy, o których mowa w art. 462 niniejszej Umowy.

2.

W przypadku gdy kierowca wykonuje przejazd, o którym mowa w art. 462 niniejszej
Umowy, zasady niniejszej sekcji mają zastosowanie do wszelkich operacji transportu
drogowego wykonywanych przez tego kierowcę między terytoriami Stron oraz między
państwami członkowskimi.

3.

Niniejszą sekcję stosuje się:
a)

w przypadku gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, łącznie z każdą przyczepą lub
naczepą, przekracza 3,5 tony; lub

b)

od dnia 1 lipca 2026 r., w przypadku gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, łącznie
z każdą przyczepą lub naczepą, przekracza 2,5 tony.
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4.

Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do transportu wykonywanego:
a)

pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do:
(i)

przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy;
lub

(ii)

dostawy towarów wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi,

wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że
prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie
ma charakteru zarobkowego;
b)

pojazdami o maksymalnej dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h;

c)

pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej
i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez
nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi
tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

d)

pojazdami używanymi w sytuacjach nadzwyczajnych lub przeznaczonymi do zadań
ratownictwa;

e)

pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

f)

pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km
od ich bazy;
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g)

pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub
w ramach napraw lub konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które
nie zostały jeszcze wprowadzone do ruchu;

h)

pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej – wraz z przyczepą lub naczepą –
przekraczającej 2,5 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony, używanymi do transportu
towarów, w przypadku gdy przewóz nie ma charakteru zarobkowego i jest wykonywany
na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy, a prowadzenie pojazdu nie stanowi
głównego zajęcia osoby prowadzącej pojazd;

i)

pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa
członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowego
transportu towarów.

ARTYKUŁ 2
Definicje
Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje:
a)

„transport drogowy” oznacza każdy przejazd wykonywany w całości lub części po drogach
publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez;

b)

„przerwa” oznacza każdy okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani
wykonywać żadnej innej pracy i który jest wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku;
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c)

„inna praca” oznacza wszystkie czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 2 ust. 1
lit. a) sekcji 3 części B, z wyjątkiem „prowadzenia pojazdu”, włącznie z wszelką pracą dla
tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;

d)

„odpoczynek” oznacza każdy nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie
dysponować swoim czasem;

e)

„dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie
dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” i „skrócony
dzienny okres odpoczynku”:
(i)

„regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza każdy okres odpoczynku trwający co
najmniej 11 godzin, który można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza
musi trwać nieprzerwanie co najmniej trzy godziny, a druga musi trwać nieprzerwanie
co najmniej dziewięć godzin; oraz

(ii)

„skrócony dzienny okres odpoczynku” oznacza każdy okres odpoczynku trwający co
najmniej dziewięć godzin, ale krócej niż 11 godzin;

f)

„tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może
swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku”
i „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:
(i)

„regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza każdy okres odpoczynku trwający
co najmniej 45 godzin; oraz

(ii)

„skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza każdy okres odpoczynku trwający
krócej niż 45 godzin, który można, na warunkach ustalonych w art. 6 ust. 6 i 7, skrócić
do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;
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g)

„tydzień” oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę;

h)

„czas prowadzenia pojazdu” oznacza czas trwania czynności prowadzenia pojazdu
zarejestrowany:
(i)

automatycznie lub półautomatycznie przez tachograf zdefiniowany w części B sekcja 4
art. 2 lit. e), f), g) i h) niniejszego załącznika; lub

(ii)

ręcznie, zgodnie z wymogami art. 9 ust. 2 i art. 11 części B sekcja 4 niniejszego
załącznika;

i)

„dzienny czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od
zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego
okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem
odpoczynku;

j)

„tygodniowy czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu
tygodnia;

k)

„dopuszczalna masa całkowita” oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu
z pełnym ładunkiem;

l)

„załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia
pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku lub pomiędzy
dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa
co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu; przez pierwszą godzinę jazdy
w załodze kilkuosobowej obecność drugiego kierowcy lub większej liczby kierowców jest
nieobowiązkowa, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa;
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m)

„okres prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od chwili
rozpoczęcia przez kierowcę prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku lub przerwie
do momentu rozpoczęcia przez kierowcę okresu odpoczynku lub przerwy; okres prowadzenia
pojazdu może być ciągły lub przerywany.

ARTYKUŁ 3
Wymogi dotyczące pomocników kierowców
Minimalny wiek pomocników kierowców wynosi 18 lat. Każda ze Stron, a w przypadku Unii,
państwo członkowskie może jednak obniżyć minimalny wiek dla pomocników kierowców
do 16 lat, pod warunkiem że obniżenie to ma na celu kształcenie zawodowe i jest zgodne z limitami
nałożonymi przez Zjednoczone Królestwo oraz, w przypadku Unii, z krajowymi przepisami danego
państwa członkowskiego w dziedzinie zatrudnienia.

ARTYKUŁ 4
Czas prowadzenia pojazdu
1.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć dziewięciu godzin.
Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż
10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

2.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 56 godzin i nie może
powodować przekroczenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy wynoszącego
60 godzin.
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3.

Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu każdych dwóch kolejnych tygodni nie może
przekroczyć 90 godzin.

4.

Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu obejmuje cały czas prowadzenia pojazdu
na terytorium Stron.

5.

Kierowca rejestruje jako inną pracę każdy czas spędzony zgodnie z opisem w art. 2 lit. c)
niniejszej sekcji, a także każdy czas spędzony na prowadzeniu pojazdu wykorzystywanego
do operacji zarobkowych, które nie są objęte zakresem niniejszej sekcji, oraz rejestruje
wszelkie okresy gotowości określone w art. 2 ust. 2 sekcji 3 części B, zgodnie z art. 6 ust. 5
lit. b) ppkt (iii) sekcji 4 części B. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce lub
na wydruku albo przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia
rejestrującego.

ARTYKUŁ 5
Przerwy
Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowca wykorzystuje przerwę
trwającą nieprzerwanie co najmniej 45 minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.
Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa
długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność
z postanowieniami akapitu pierwszego.
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W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą
45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma
przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

ARTYKUŁ 6
Odpoczynek
1.

Kierowca wykorzystuje dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku.

2.

W każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku
lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres
odpoczynku.
Jeżeli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24-godzinnym okresie wynosi co
najmniej dziewięć godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas dany dzienny okres odpoczynku
uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku.

3.

Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub
skróconego tygodniowego okresu odpoczynku.

4.

Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy każdymi
dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

5.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 2, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub
tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca pracujący w załodze kilkuosobowej musi
skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej dziewięć
godzin.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 81

6.

W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
a)

dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku; lub

b)

jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres
odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu
okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
7.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący międzynarodowy transport towarów
może, poza terytorium Strony przewoźnika drogowego towarów lub, w przypadku kierowców
przewoźników drogowych towarów z Unii, poza terytorium państwa członkowskiego
przewoźnika drogowego towarów, skorzystać z dwóch następujących po sobie skróconych
tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że kierowca w ciągu każdych czterech
kolejnych tygodni wykorzystuje co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których
co najmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.
Do celów niniejszego ustępu uznaje się, że kierowca wykonuje przewozy międzynarodowe
w przypadku gdy rozpoczyna dwa następujące po sobie skrócone tygodniowe okresy
odpoczynku poza terytorium Strony przewoźnika drogowego towarów i poza terytorium
Strony miejsca zamieszkania kierowców lub, w przypadku Unii, poza terytorium państwa
członkowskiego przewoźnika drogowego towarów i państwa miejsca zamieszkania
kierowców.
Każde skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku rekompensuje się równoważnym okresem
odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego
po danym tygodniu.
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W przypadku gdy wykorzystano dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku
zgodnie z akapitem trzecim, następny okres tygodniowego odpoczynku musi być
poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za te dwa skrócone
tygodniowe okresy odpoczynku.
8.

Każdy odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres
odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej
dziewięć godzin.

9.

Regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz każdy tygodniowy okres odpoczynku
trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone
tygodniowe okresy odpoczynku nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być
wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym
w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

10.

Przedsiębiorstwa transportowe organizują pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im
powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego
kierowcy i w którym rozpoczyna się tygodniowy okres odpoczynku kierowcy,
w Zjednoczonym Królestwie, a w przypadku Unii – w państwie członkowskim siedziby
pracodawcy, lub powrót do miejsca zamieszkania kierowców, w każdym okresie czterech
kolejnych tygodni, w celu spędzenia co najmniej jednego regularnego tygodniowego okresu
odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku trwającego dłużej niż 45 godzin
wykorzystywanego jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku .
Jednakże w przypadku gdy kierowca wykorzystał dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy
odpoczynku zgodnie z ust. 7, przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy
w taki sposób, aby mógł on wrócić przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu
odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.
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Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób wypełnia ten obowiązek, oraz przechowuje tę
dokumentację w swoich pomieszczeniach w celu przedstawienia jej na żądanie organów
kontrolnych.
11.

Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie, można zaliczyć
do któregokolwiek z nich, ale nie obu.

12.

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu
promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony
tygodniowy okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi
czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego
okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi mieć
do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.
W odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku odstępstwo to ma
zastosowanie wyłącznie do podróży promem lub pociągiem, jeżeli:

13.

a)

podróż jest zaplanowana na przynajmniej osiem godzin; oraz

b)

kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu.

Każdy czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem stosowania
niniejszej sekcji lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się w miejscu
zamieszkania kierowcy ani w centrum operacyjnym pracodawcy, które jest zwyczajową bazą
danego kierowcy, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje
się na promie lub w pociągu i ma do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.
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14.

Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem stosowania
niniejszej sekcji do lub z pojazdu objętego zakresem stosowania niniejszej sekcji, który nie
znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w centrum operacyjnym pracodawcy, które
jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy, traktuje się jako „inną pracę”.

ARTYKUŁ 7
Odpowiedzialność przewoźników drogowych towarów
1.

Przewoźnik drogowy towarów nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub
pozostającym w jego dyspozycji jakichkolwiek składników wynagrodzenia, nawet w formie
premii lub dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości, szybkości
dostawy lub ilości przewożonych towarów, jeżeli ich wypłacanie może zagrażać
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub zachęcać do naruszeń niniejszej sekcji.

2.

Przewoźnik drogowy towarów Strony organizuje operacje transportu drogowego
i odpowiednio instruuje członków załogi, tak aby mogli oni przestrzegać postanowień
niniejszej sekcji.

3.

Przewoźnik drogowy towarów Strony odpowiada za naruszenia popełnione przez kierowców
przewoźnika, nawet jeżeli naruszenie zostało popełnione na terytorium drugiej Strony.
Bez uszczerbku dla prawa Stron do pociągnięcia przewoźników drogowych towarów
do pełnej odpowiedzialności, Strony mogą uzależnić tę odpowiedzialność od naruszenia przez
przewoźnika ust. 1 i 2. Strony mogą uwzględnić wszelkie dowody na to, że przewoźnik
drogowy towarów nie może być racjonalnie pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione
naruszenie.
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4.

Przewoźnicy drogowi towarów, spedytorzy, nadawcy ładunku, główni wykonawcy,
podwykonawcy oraz agencje zatrudniania kierowców zapewnią, aby uzgodnione umownie
harmonogramy transportu były zgodne z niniejszą sekcją.

5.

Przewoźnik drogowy towarów, który wykorzystuje pojazdy wyposażone w urządzenie
rejestrujące zgodne z art. 2 lit. f), g) lub h) sekcji 4 części B i które są objęte zakresem
stosowania niniejszej sekcji:
(i)

zapewnia pobieranie wszystkich danych z przyrządu rejestrującego oraz karty kierowcy
z częstotliwością określoną przez Stronę oraz pobieranie odpowiednich danych częściej,
tak aby zapewnić pobieranie wszystkich danych dotyczących działań podejmowanych
przez tego przewoźnika drogowego towarów lub dla niego; oraz

(ii)

zapewnia, aby wszystkie dane pobrane zarówno z przyrządu rejestrującego, jak i z karty
kierowcy, były przechowywane przez co najmniej 12 miesięcy po ich zarejestrowaniu
oraz, na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, były dostępne, bezpośrednio albo
na odległość, w pomieszczeniach przewoźnika drogowego towarów.

Do celów niniejszego ustępu pojęcie „pobrane” lub „pobieranie” interpretuje się zgodnie
z definicją określoną w art. 2 ust. 2 lit. h) sekcji 2 części C.
Maksymalny okres pobierania odpowiednich danych zgodnie z ppkt (i) niniejszego ustępu
wynosi 90 dni w przypadku danych z przyrządu rejestrującego i 28 dni w przypadku danych
z karty kierowcy.
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ARTYKUŁ 8
Wyjątki
1.

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie
przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od art. 4, 5 i 6
w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca
wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego,
na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy, najpóźniej po przybyciu
do odpowiedniego miejsca postoju.

2.

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych
okolicznościach kierowca może także odstąpić od art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2,
przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę,
aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu
wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.
Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas
prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że bezpośrednio przed
dodatkowym prowadzeniem pojazdu wykorzystał przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut
w celu dotarcia do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania
w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.
Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia
rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy, najpóźniej
po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.
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Każdy wydłużony okres pracy musi zostać zrekompensowany jakimkolwiek równoważnym
okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia
następującego po danym tygodniu.
3.

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu, każda ze Stron, a w przypadku
Unii, państwo członkowskie, może przyznać wyjątki od art. 3–6 oraz uzależnić takie wyjątki
od indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, za zgodą drugiej Strony,
na terytorium drugiej Strony, mające zastosowanie do przewozu:
a)

pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie
bez kierowcy, w celu wykonania transportu drogowego, które nie stanowią konkurencji
dla prywatnych przewoźników drogowych towarów;

b)

pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa
rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu towarów
w ramach ich własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy
przedsiębiorstwa;

c)

ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej,
w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem takiego
pojazdu lub które wynajmuje go lub użytkuje w ramach leasingu;

d)

pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi przez przewoźników świadczących usługę
powszechną do dostarczania przedmiotów w ramach usługi powszechnej. Pojazdów
takich używa się wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod
warunkiem że prowadzenie pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;
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e)

pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej
2 300 km kw. w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem,
brodem lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;

f)

pojazdami używanymi do transportu towarów w promieniu 100 km od bazy
przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym,
o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z przyczepami lub naczepami,
nieprzekraczającej 7,5 tony;

g)

pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną
przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz
i elektryczność, konserwacją i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw
domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem
programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników
radiowych lub telewizyjnych;

h)

specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;

i)

specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które
w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;

j)

pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych lub do odwożenia
do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na paszę;

k)

specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy lub przedmiotów wartościowych;

l)

pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych
do spożycia przez ludzi;
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m)

pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty,
obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;

n)

pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw
na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni
w promieniu do 100 km;

o)

pojazdami lub zespołami pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo
budowlane do przewozu maszyn budowlanych w promieniu do 100 km od bazy
przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie pojazdów nie stanowi głównego
zajęcia kierowcy; oraz

p)
4.

pojazdami wykorzystywanymi do dostarczania betonu towarowego.

Pod warunkiem że warunki pracy kierowców i bezpieczeństwo ruchu drogowego nie są przez
to zagrożone oraz że przestrzegane są limity określone w art. 3 sekcji 3 części B, Strona,
a w przypadku Unii, państwo członkowskie, może przyznać tymczasowe wyjątki
od stosowania art. 4, 5 i 6 niniejszej sekcji w odniesieniu do operacji transportowych
wykonywanych w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie z procedurą mającą zastosowanie
na terytorium danej Strony.
Tymczasowe wyjątki muszą być należycie uzasadniane i natychmiast zgłaszane drugiej
Stronie. Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego określa zasady tego powiadamiania.
Każda ze Stron natychmiast publikuje te informacje na publicznej stronie internetowej
oraz zapewnia, aby jej działania w zakresie egzekwowania przepisów uwzględniały wyjątek
przyznany przez drugą Stronę.
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SEKCJA 3
CZAS PRACY PRACOWNIKÓW
WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM

ARTYKUŁ 1
Zakres stosowania
1.

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do pracowników wykonujących czynności związane
z przewozem, zatrudnionych przez przewoźników drogowych towarów Stron, wykonujących
przejazdy, o których mowa w art. 462 niniejszej Umowy.
Niniejsza sekcja ma również zastosowanie do kierowców prowadzących działalność
na własny rachunek.

2.

W zakresie, w jakim niniejsza sekcja zawiera bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące
pracowników wykonujących czynności związane z przewozem, ma ona pierwszeństwo przed
odpowiednimi postanowieniami art. 387 niniejszej Umowy.

3.

Niniejsza sekcja uzupełnia postanowienia sekcji 2 części B, które mają pierwszeństwo przed
postanowieniami niniejszej sekcji.

4.

Strona może odstąpić od stosowania niniejszej sekcji w odniesieniu do pracowników
wykonujących czynności związane z przewozem i kierowców prowadzących działalność
na własny rachunek, wykonujących nie więcej niż dwa przejazdy w obie strony zgodnie
z art. 462 niniejszej Umowy w ciągu miesiąca kalendarzowego.

5.

Jeżeli Strona odstępuje od stosowania niniejszej sekcji zgodnie z ust. 4, Strona ta powiadamia
o tym drugą Stronę.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 91

ARTYKUŁ 2
Definicje
Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje:
1)

„czas pracy” oznacza:
a)

w przypadku pracowników wykonujących czynności związane z przewozem: czas
od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący czynności
związane z przewozem znajduje się na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji
pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
–

czas poświęcony na wszystkie działania w zakresie transportu drogowego,
w szczególności:
(i)

prowadzenie pojazdu;

(ii)

załadunek i rozładunek;

(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną; oraz
(v)

każdą inną pracę zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu i jego
ładunku lub do wypełnienia obowiązków ustawowych lub wykonawczych
bezpośrednio związanych z konkretną trwającą operacją transportową,
włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami
administracyjnymi z policją, urzędem celnym, urzędnikami imigracyjnymi
itd.,
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–

okresy, w których kierowca nie może swobodnie dysponować swoim czasem
i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości
do podjęcia zwykłej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi
z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadunek lub
rozładunek, w przypadku gdy przewidywany czas ich trwania nie jest z góry
znany, to znaczy przed odjazdem albo tuż przed rozpoczęciem danego okresu lub
na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub
na warunkach wynikających z przepisów Stron;

b)

w przypadku kierowców prowadzących działalność na własny rachunek ta sama
definicja ma zastosowanie do czasu od rozpoczęcia do zakończenia pracy, podczas
którego kierowca prowadzący działalność na własny rachunek znajduje się
na stanowisku pracy, pozostaje do dyspozycji klienta i wykonuje swoje funkcje lub
czynności inne niż ogólne prace administracyjne, które nie są bezpośrednio związane
z konkretną trwającą operacją transportową.

Przerwy, o których mowa w art. 4, okresy odpoczynku, o których mowa w art. 5, oraz – bez
uszczerbku dla przepisów Stron lub porozumień między partnerami społecznymi,
stanowiących, że takie okresy powinny podlegać rekompensacie lub ograniczeniu – okresy
gotowości, o których mowa w pkt 2 niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
2)

„okresy gotowości” oznaczają:
–

okresy inne niż te odnoszące się do przerw i czasu odpoczynku, podczas których
pracownik wykonujący czynności związane z przewozem nie musi pozostawać
na swoim stanowisku pracy, ale musi być w stanie odpowiedzieć na wszelkie wezwania
do rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pojazdu lub do wykonania innej pracy.
W szczególności do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik
wykonujący czynności związane z przewozem towarzyszy pojazdowi
transportowanemu promem lub koleją, a także okresy oczekiwania na granicy lub
wynikające z zakazu ruchu,
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–

okresy te i ich przewidywany czas trwania muszą być z góry znane pracownikowi
wykonującemu czynności związane z przewozem, to znaczy przed odjazdem albo tuż
przed właściwym rozpoczęciem danego okresu lub na mocy ogólnych warunków
wynegocjowanych przez partnerów społecznych, lub na warunkach wynikających
z przepisów Stron,

–

dla pracowników wykonujących czynności związane z przewozem jadących w zespole
czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;

3)

„stanowisko pracy” oznacza:
–

lokalizację głównego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika drogowego
towarów, dla którego obowiązki wypełnia osoba wykonująca czynności związane
z transportem drogowym, wraz z różnymi zależnymi miejscami prowadzenia
działalności, niezależnie od tego, czy znajdują się one w tym samym miejscu, co
siedziba główna lub główne miejsce prowadzenia działalności,

–

pojazd używany przez osobę wykonującą czynności związane z transportem drogowym
podczas wykonywania obowiązków, oraz

–
4)

każde inne miejsce, w którym prowadzone są czynności związane z transportem;

„pracownik wykonujący czynności związane z przewozem” oznacza – do celów niniejszej
sekcji – każdego pracownika wchodzącego w skład personelu podróżującego, w tym stażystę
i praktykanta, który pracuje dla przedsiębiorstwa wykonującego drogowe usługi transportowe
pasażerskie lub towarowe na terytorium drugiej Strony;
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5)

„kierowca prowadzący działalność na własny rachunek” oznacza każdą osobę, której
głównym zajęciem jest zarobkowy transport drogowy towarów, która jest uprawniona
do pracy dla siebie i która nie jest związana z pracodawcą umową o pracę lub jakimkolwiek
innym hierarchicznym stosunkiem pracy, która może swobodnie organizować daną
działalność zawodową, której dochody zależą bezpośrednio od osiąganych zysków i która ma
swobodę, indywidualnie lub w drodze współpracy między kierowcami prowadzącymi
działalność na własny rachunek, utrzymywania stosunków handlowych z wieloma klientami.
Do celów niniejszej sekcji kierowcy, którzy nie spełniają tych kryteriów, podlegają tym
samym obowiązkom i korzystają z takich samych praw, jak te przewidziane dla pracowników
wykonujących czynności związane z przewozem drogowym w niniejszej sekcji;

6)

„osoba wykonująca czynności związane z transportem drogowym” oznacza każdego
pracownika wykonującego czynności związane z przewozem lub kierowcę prowadzącego
działalność na własny rachunek wykonującego takie czynności;

7)

„tydzień” oznacza okres między godziną 00.00 w poniedziałek i godziną 24.00 w niedzielę;

8)

„pora nocna” oznacza okres co najmniej czterech godzin, określony w prawie krajowym,
między godziną 00.00 i godziną 07.00; oraz

9)

„praca w porze nocnej” oznacza każdą pracę wykonywaną w porze nocnej.
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ARTYKUŁ 3
Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy
1.

Każda ze Stron wprowadza niezbędne środki w celu zapewnienia, aby średni tygodniowy
wymiar czasu pracy nie przekraczał 48 godzin. Maksymalny tygodniowy czas pracy może
być przedłużony do 60 godzin jedynie wówczas, gdy w ciągu czterech miesięcy nie została
przekroczona średnia 48 godzin na tydzień.

2.

Każda ze Stron wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, aby czas pracy dla różnych
pracodawców był sumą godzin pracy. Pracodawca zwraca się na piśmie do danego
pracownika wykonującego czynności związane z przewozem o wykaz czasu
przepracowanego dla innego pracodawcy. Pracownik wykonujący czynności związane
z przewozem dostarcza taką informację na piśmie.

ARTYKUŁ 4
Przerwy
Każda ze Stron wprowadza środki niezbędne do zapewnienia, aby – bez uszczerbku dla
postanowień sekcji 2 części B niniejszego załącznika – osoby wykonujące czynności związane
z transportem drogowym w żadnym wypadku nie pracowały dłużej niż sześć kolejnych godzin bez
przerwy. Czas pracy rozdziela się przerwą co najmniej trzydziestominutową, jeśli liczba godzin
pracy wynosi od sześciu do dziewięciu, i co najmniej czterdziestopięciominutową, jeśli liczba
godzin pracy wynosi co najmniej dziewięć godzin.
Przerwy mogą być dzielone dalej na okresy co najmniej piętnastominutowe.
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ARTYKUŁ 5
Okresy odpoczynku
Do celów niniejszej sekcji praktykanci i stażyści, którzy pracują dla przedsiębiorstwa
wykonującego drogowe usługi transportowe pasażerskie lub towarowe na terytorium drugiej
Strony, objęci są tymi samymi przepisami dotyczącymi czasu odpoczynku, co inni pracownicy
wykonujący czynności związane z przewozem zgodnie z sekcją 2 części B niniejszego załącznika.

ARTYKUŁ 6
Praca w porze nocnej
Każda ze Stron wprowadza niezbędne środki w celu zapewnienia, aby:
a)

jeśli wykonywana jest praca w porze nocnej, dobowy czas pracy nie przekraczał dziesięciu
godzin w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie; oraz

b)

rekompensata za pracę w porze nocnej przyznawana była zgodnie z krajowymi środkami
ustawodawczymi, porozumieniami zbiorowymi, porozumieniami między obiema stronami
branży lub krajową praktyką, pod warunkiem że taka rekompensata nie zagraża
bezpieczeństwu drogowemu.
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ARTYKUŁ 7
Odstępstwa
1.

Odstępstwa od art. 3 i 6 mogą, z przyczyn obiektywnych lub technicznych lub z przyczyn
związanych z organizacją pracy, być przyjęte w drodze porozumień zbiorowych, porozumień
między przedstawicielami pracodawców i pracowników lub, jeśli jest to niemożliwe,
przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, pod warunkiem odbycia
konsultacji z przedstawicielami danych pracodawców i pracowników oraz dokonania starań
w celu zachęcenia do wszelkich odpowiednich form dialogu społecznego.

2.

Możliwość odstąpienia od art. 3 nie może skutkować ustanowieniem dłuższego okresu
referencyjnego niż sześć miesięcy dla obliczania średniego tygodniowego czasu pracy
wynoszącego czterdzieści osiem godzin.

3.

Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego informowany jest o odstępstwach stosowanych
przez Stronę zgodnie z ust. 1.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 98

ARTYKUŁ 8
Informacja i rejestry
Każda ze Stron zapewnia, aby:
a)

pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem byli informowani o odpowiednich
wymogach krajowych, przepisach wewnętrznych przewoźnika drogowego towarów
i porozumieniach między partnerami społecznymi, w szczególności o porozumieniach
zbiorowych i wszelkich porozumieniach przedsiębiorstw, zawartych na podstawie niniejszej
sekcji; oraz

b)

czas pracy osób wykonujących czynności związane z transportem drogowym był
rejestrowany. Rejestry przechowuje się przez co najmniej dwa lata po zakończeniu objętego
nimi okresu. Pracodawcy są odpowiedzialni za rejestrowanie czasu pracy pracowników
wykonujących czynności związane z przewozem. Na wniosek pracownika wykonującego
czynności związane z przewozem pracodawca dostarczy mu kopie rejestrów
przepracowanych godzin.

ARTYKUŁ 9
Korzystniejsze postanowienia
Niniejsza sekcja nie ma wpływu na prawo każdej ze Stron do wprowadzenia przepisów
ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych korzystniejszych dla ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa osób wykonujących czynności związane z transportem drogowym ani na prawa
tych osób do ułatwiania lub zezwalania na stosowanie porozumień zbiorowych lub innych
porozumień między dwiema stronami branży, które są korzystniejsze dla ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników wykonujących czynności związane z przewozem. Zasady te stosuje
się w sposób niedyskryminujący.
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SEKCJA 4
UŻYTKOWANIE TACHOGRAFÓW PRZEZ KIEROWCÓW

ARTYKUŁ 1
Przedmiot i zasady
Niniejsza sekcja ustanawia wymogi dotyczące pojazdów objętych zakresem stosowania sekcji 2
części B w odniesieniu do użytkowania tachografów, o których mowa w art. 465 ust. 1 lit. b)
niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2
Definicje
1.

Do celów niniejszej sekcji stosuje się definicje zawarte w art. 2 sekcji 2 części B.

2.

Poza definicjami, o których mowa w ust. 1, do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące
definicje:
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a)

„tachograf” lub „urządzenie rejestrujące” oznacza urządzenie przeznaczone
do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego
wyświetlania, rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych
danych dotyczących ruchu, w tym prędkości, takich pojazdów, oraz o niektórych
okresach aktywności osób kierujących tymi pojazdami;

b)

„wykresówka” oznacza kartę wkładaną do tachografu analogowego, przeznaczoną
do zapisywania i przechowywania zarejestrowanych danych, na której urządzenia
znakujące tachografu analogowego zapisują w sposób ciągły informacje, które mają być
rejestrowane;

c)

„karta do tachografu” oznacza inteligentną kartę przeznaczoną do użytku w tachografie
umożliwiającą identyfikację przez tachograf roli posiadacza karty oraz przesyłanie
i przechowywanie danych;

d)

„karta kierowcy” oznacza kartę do tachografu, która identyfikuje kierowcę i umożliwia
przechowywanie danych dotyczących czynności kierowcy, wydaną konkretnemu
kierowcy przez organ właściwy Strony;

e)

„tachograf analogowy” oznacza tachograf zgodny ze specyfikacjami zawartymi
w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/20141,
dostosowanym przez dodatek 31-B-4-1;

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w
sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego (Dz.U. UE L 60 z 28.2.2014, s. 1).
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f)

„tachograf cyfrowy” oznacza tachograf zgodny z jednym z następujących zestawów
specyfikacji, dostosowanym zgodnie z dodatkiem 31-B-4-2:
–

załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 mający zastosowanie do dnia
30 września 2011 r.;

–

załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 mający zastosowanie od dnia
1 października 2011 r.; lub

–

załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 mający zastosowanie od dnia
1 października 2012 r.;

g)

„inteligentny tachograf 1” oznacza tachograf zgodny z załącznikiem IC
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7991 mającym zastosowanie
od dnia 15 czerwca 2019 r., dostosowanym dodatkiem 31-B-4-3;

h)

1

„inteligentny tachograf 2” oznacza tachograf spełniający następujące wymogi:
–

automatyczne rejestrowanie przekroczenia granicy,

–

rejestrowanie czynności załadunku i rozładunku,

–

rejestrowanie, czy pojazd jest używany do przewozu towarów czy osób, oraz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014
ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy
tachografów oraz ich elementów składowych (Dz.U. UE L 139 z 26.5.2016, s. 1).
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–

specyfikacje, które mają zostać określone w aktach wykonawczych, o których
mowa w art. 11 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 165/20141, dostosowane decyzją Specjalnego Komitetu ds. Transportu
Drogowego;

i)

„zdarzenie” oznacza odbiegające od normy działanie wykryte przez tachograf, które
może być spowodowane próbą oszustwa;

j)

„karta nieważna” oznacza kartę wykrytą jako wadliwa lub kartę, której wstępne
uwierzytelnienie nie jest możliwe lub której okres ważności jeszcze się nie rozpoczął
lub już upłynął;

ARTYKUŁ 3
Użytkowanie kart kierowcy
1.

Karta kierowcy jest imienna.

2.

Kierowca może posiadać nie więcej niż jedną ważną kartę kierowcy i jest uprawniony
do użytkowania jedynie swojej własnej spersonalizowanej karty kierowcy. Kierowca nie
może użytkować karty uszkodzonej lub karty, której okres ważności upłynął.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie
drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się
do transportu drogowego (Dz.U. UE L 60 z 28.2.2014, s. 1).
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ARTYKUŁ 4
Wydawanie kart kierowcy
1.

Karty kierowcy wydawane są na wniosek kierowcy przez właściwy organ Strony,
na terytorium której znajduje się miejsce stałego zamieszkania kierowcy.

2.

Do celów niniejszego artykułu „miejsce stałego zamieszkania” oznacza miejsce, w którym
dana osoba zwykle mieszka, to znaczy przez co najmniej 185 dni w każdym roku
kalendarzowym, ze względu na więzi osobiste i zawodowe, a w przypadku osoby
niezwiązanej z danym miejscem zawodowo, ze względu na więzi osobiste, które wskazują
na istnienie ścisłych związków pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.
Jednakże za miejsce stałego zamieszkania osoby, której więzi zawodowe znajdują się
w miejscu innym niż jej więzi osobiste i która w związku z tym mieszka na przemian
w różnych miejscach położonych na terytorium obu Stron, uważa się miejsce, w którym
posiada ona więzi osobiste, pod warunkiem że osoba ta powraca tam regularnie. Ten ostatni
warunek nie musi być spełniony w przypadku, gdy dana osoba mieszka na terytorium Strony
w celu wykonania umowy o pracę na czas określony.

3.

Kierowcy potwierdzają swoje miejsce stałego zamieszkania za pomocą wszelkich
odpowiednich środków, takich jak ich dowód tożsamości lub jakikolwiek inny ważny
dokument.
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ARTYKUŁ 5
Przedłużanie ważności kart kierowcy
W przypadku gdy kierowca zamierza przedłużyć ważność swojej karty kierowcy, składa wniosek
do właściwych organów Strony swojego miejsca stałego zamieszkania nie później niż 15 dni
roboczych przed upływem okresu ważności karty.

ARTYKUŁ 6
Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
1.

Kierowcy użytkują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą
pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Wykresówki ani karty kierowcy nie wyjmuje się
z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie
jest dopuszczalne z innych powodów lub jest niezbędne do wprowadzenia symbolu państwa
po przekroczeniu granicy. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez
okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.

2.

Kierowcy odpowiednio chronią wykresówki lub karty kierowcy i nie używają zabrudzonych
lub uszkodzonych wykresówek lub kart kierowcy. Kierowca zapewnia, biorąc pod uwagę
długość okresu pracy, możliwość prawidłowego drukowania danych z tachografu na żądanie
funkcjonariusza służb kontrolnych w przypadku kontroli.
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3.

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu
zainstalowanego w pojeździe, okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii), (iii) oraz (iv):
a)

jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę
ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie
brudząc wykresówki; lub

b)

jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy, tachograf inteligentny 1 lub
tachograf inteligentny 2 – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia
do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.

Każda ze Stron nie nakłada na kierowców obowiązku przedkładania formularzy
potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.
4.

W przypadku gdy w pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy, tachograf inteligentny 1
lub tachograf inteligentny 2 znajduje się więcej niż jeden kierowca, każdy z kierowców
zapewnia, aby ich karty kierowcy zostały włożone we właściwe czytniki tachografu.
W przypadku gdy w pojeździe wyposażonym w tachograf analogowy znajduje się więcej niż
jeden kierowca, kierowcy zmieniają odpowiednio wykresówki, aby właściwe informacje były
zapisywane na wykresówce kierowcy faktycznie prowadzącego pojazd.
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5.

Kierowcy:
a)

zapewniają zgodność czasu zapisywanego na wykresówce z czasem urzędowym kraju
rejestracji pojazdu;

b)

obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących
okresów:

(i)

pod symbolem

(ii)

pod symbolem

: czas prowadzenia pojazdu;
: „inna praca”, która oznacza wszelkie czynności inne niż

prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a) części B sekcja 3,
a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy
w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem

: „dostępność”, zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) sekcji 3

części B,
(iv) pod symbolem

: przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub

zwolnienie lekarskie; oraz
(v)

pod symbolem „prom/pociąg”: dodatkowo oprócz symbolu

: okres

odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 6
ust. 12 sekcji 2 części B.
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6.

Każdy z kierowców pojazdu wyposażonego w analogowy tachograf wprowadza do swojej
wykresówki następujące informacje:
a)

na początku używania wykresówki – nazwisko i imię kierowcy;

b)

datę i miejsce rozpoczęcia używania wykresówki oraz datę i miejsce zakończenia jej
używania;

c)

numer rejestracyjny każdego pojazdu, do którego został przydzielony kierowca,
zarówno na początku pierwszej jazdy zapisanej na wykresówce, jak i następnych,
w przypadku zmiany pojazdu, w czasie używania danej wykresówki;

d)

wskazania licznika długości drogi:
(i)

przy rozpoczęciu pierwszej jazdy zarejestrowanej na wykresówce;

(ii)

przy zakończeniu ostatniej jazdy zarejestrowanej na wykresówce;

(iii) w przypadku zmiany pojazdu w ciągu dnia pracy – wskazanie licznika
w pierwszym pojeździe, do którego kierowca był przydzielony oraz wskazanie
licznika w kolejnym pojeździe;
e)

czas, kiedy miała miejsce każda zmiana pojazdu; oraz
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f)

symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy. Kierowca
wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał po przekroczeniu granicy
państwa członkowskiego UE i Zjednoczonego Królestwa, na początku pierwszego
postoju kierowcy w tym państwie członkowskim lub w Zjednoczonym Królestwie.
Pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub
zaraz po jej przekroczeniu. Jeżeli przekroczenie granicy odbywa się promem lub
pociągiem, kierowca wpisuje symbol państwa w porcie lub stacji przybycia.

7.

Kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna
i kończy dzienny okres pracy.
Od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał
po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa, na początku
pierwszego postoju kierowcy w tym państwie członkowskim lub w Zjednoczonym
Królestwie. Pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy
lub zaraz po jej przekroczeniu. Jeżeli przekroczenie granicy odbywa się promem lub
pociągiem, kierowca wpisuje symbol państwa w porcie lub stacji przybycia.
Państwo członkowskie lub Zjednoczone Królestwo może wymagać od kierowców pojazdów
używanych w operacjach transportowych wykonywanych na ich terytorium dodania bardziej
szczegółowych danych geograficznych do symbolu państwa, pod warunkiem że każda ze
Stron powiadomi z wyprzedzeniem drugą Stronę o tych szczegółowych specyfikacjach
geograficznych.
Kierowcy nie muszą wprowadzać informacji, o których mowa w pierwszym zdaniu akapitu
pierwszego, jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji.
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ARTYKUŁ 7
Właściwe użytkowanie tachografów
1.

Przedsiębiorstwa transportowe oraz kierowcy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie
i właściwe użytkowanie tachografów i kart kierowcy. Przedsiębiorstwa transportowe oraz
kierowcy stosujący tachografy analogowe zapewniają ich prawidłowe funkcjonowanie
i właściwe użytkowanie wykresówek.

2.

Zakazuje się fałszowania, ukrywania, usuwania lub niszczenia danych zarejestrowanych
na wykresówkach lub przechowywanych w tachografie lub na karcie kierowcy, lub
zarejestrowanych na wydrukach z tachografu. Każda forma manipulowania tachografem,
wykresówką lub kartą kierowcy, która mogłaby spowodować sfałszowanie, usunięcie lub
zniszczenie danych lub informacji wydrukowanych, jest zakazana. W pojeździe nie może
znajdować się jakiekolwiek urządzenie, które mogłoby zostać użyte w tym celu.

ARTYKUŁ 8
Skradzione, zagubione lub wadliwe karty kierowcy
1.

Organy wydające Stron prowadzą rejestr kart wydanych, skradzionych, zagubionych
lub uszkodzonych w okresie odpowiadającemu przynajmniej okresowi ich ważności.

2.

W przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca
ją do właściwego organu w kraju swojego miejsca stałego zamieszkania. Kradzież karty
kierowcy zgłasza się formalnie właściwemu organowi państwa, w którym nastąpiła kradzież.
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3.

Każde zaginięcie karty kierowcy zgłasza się w drodze formalnego zawiadomienia właściwych
organów Strony wydającej oraz właściwych organów Strony, na której terytorium kierowca
ma miejsce stałego zamieszkania, o ile są one różne.

4.

W przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub
skradziona, kierowca w terminie siedmiu dni występuje o kartę zastępczą do właściwych
organów Strony, na której terytorium kierowca ma miejsce stałego zamieszkania.

5.

W sytuacjach określonych w ust. 4 kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy
przez maksymalnie 15 dni lub przez dłuższy okres, jeśli niezbędny jest powrót pojazdu
do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub
użycia karty podczas tego okresu.

ARTYKUŁ 9
Uszkodzone karty kierowcy i wykresówki
1.

W przypadku uszkodzenia wykresówki zawierającej zapisy lub karty kierowcy, kierowcy
przechowują uszkodzoną wykresówkę lub kartę kierowcy wraz z zapasową wykresówką
użytkowaną w celu jej zastąpienia.

2.

W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej wadliwego działania, zagubienia lub kradzieży
kierowca:
a)

na początku swojej trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje
na tym wydruku:

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 111

(i)

dane umożliwiające identyfikację kierowcy (imię i nazwisko, numer karty
kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem; oraz

(ii)
b)

okresy, o których mowa w art. 6 ust. 5 lit. b) ppkt (ii), (iii) oraz (iv);

na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez
tachograf, zapisuje wszelkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku,
od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez
tachograf, oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację
kierowcy (imię i nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim
podpisem.

ARTYKUŁ 10
Zapisy przechowywane przez kierowcę
1.

W przypadku gdy kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi być
on w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i)

wykresówki z bieżącego dnia i z poprzednich 28 dni;

(ii)

kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz

(iii) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia i poprzednich
28 dni.
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2.

W przypadku gdy kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, tachograf
inteligentny 1 lub tachograf inteligentny 2, musi być w stanie okazać, na każde żądanie
upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i)

swoją kartę kierowcy;

(ii)

wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia i poprzednich
28 dni; oraz

(iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w ppkt (ii), w trakcie którego
prowadził on pojazd wyposażony w tachograf analogowy.
Od dnia 31 grudnia 2024 r. okres 28 dni, o którym mowa w ust. 1 ppkt (i) oraz (iii) i w ust. 2
ppkt (ii) niniejszego artykułu, zastępuje się okresem 56 dni.
3.

Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie sekcji 2
części B poprzez analizę wykresówek, wyświetlonych, wydrukowanych lub pobranych
danych zapisanych przez tachograf lub na karcie kierowcy, lub, w przypadku ich braku,
wszelkich innych dokumentów pomocniczych, uzasadniających nieprzestrzeganie
postanowień tej sekcji.
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ARTYKUŁ 11
Procedury dla kierowców w przypadku wadliwego działania urządzeń
W czasie gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie, kierowca zaznacza dane umożliwiające jego
identyfikację (imię i nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy) wraz ze
swoim podpisem, a także informacje dotyczące różnych okresów, które nie były prawidłowo
rejestrowane lub drukowane przez tachograf:
a)

na wykresówce lub wykresówkach; lub

b)

na tymczasowej wykresówce, którą należy dołączyć do wykresówki, lub którą należy
przechowywać wraz z kartą kierowcy.

ARTYKUŁ 12
Środki egzekwowaniu przepisów
1.

Każda ze Stron wprowadza wszystkie odpowiednie środki w celu zapewnienia przestrzegania
postanowień sekcji 2,3 i 4 części B niniejszego załącznika, w szczególności poprzez
zapewnienie co roku odpowiedniego poziomu kontroli drogowych i kontroli
przeprowadzanych w pomieszczeniach przedsiębiorstw obejmujących szeroki
i reprezentatywny przekrój pracowników wykonujących czynności związane z przewozem,
kierowców, przedsiębiorstw i pojazdów wszystkich kategorii transportu objętych zakresem
stosowania tych sekcji.
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Właściwe organy każdej ze Stron organizują kontrole w taki sposób, aby:
(i)

w każdym roku kalendarzowym kontrolowano co najmniej 3 % dni przepracowanych
przez kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania sekcji 2 części B; oraz

(ii)

co najmniej 30 % całkowitej liczby skontrolowanych dni roboczych podlegało kontroli
drogowej, a co najmniej 50 % odbywało się w pomieszczeniach przedsiębiorstw.

Elementy kontroli drogowych obejmują:
(i)

dzienne i tygodniowe okresy prowadzenia pojazdu, przerwy oraz dzienne i tygodniowe
okresy odpoczynku;

(ii)

wykresówki z dni poprzednich, które muszą znajdować się w pojeździe, lub dane
przechowywane przez ten sam okres na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu lub
na wydrukach, gdy jest to wymagane; oraz

(iii) prawidłowe funkcjonowanie tachografu.
Kontrole te przeprowadza się bez dyskryminacji między pojazdami, przedsiębiorstwami
i kierowcami, niezależnie od tego, czy są rezydentami, czy nie, oraz niezależnie od miejsca
rozpoczęcia lub przeznaczenia podróży lub rodzaju tachografu.
Oprócz elementów podlegających kontrolom drogowym elementy kontroli
w pomieszczeniach przedsiębiorstw obejmują:
(i)

tygodniowe okresy odpoczynku oraz okresy prowadzenia pojazdu między tymi
okresami odpoczynku;
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(ii)

dwutygodniowe okresy prowadzenia pojazdu;

(iii) rekompensatę za skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7
sekcji 2 części B; oraz
(iv) używanie wykresówek lub przyrządów rejestrujących oraz danych karty kierowcy
i wydruków lub organizacji czasu pracy kierowców.
2.

Jeżeli wyniki kontroli drogowej przeprowadzonej w stosunku do kierowcy pojazdu
zarejestrowanego na terytorium drugiej Strony dają podstawy, by sądzić, że miały miejsce
naruszenia, które nie mogą być wykryte podczas kontroli z powodu braku niezbędnych
danych, właściwe organy każdej ze Stron udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu
wyjaśnienia sytuacji. W przypadkach gdy w tym celu właściwe organy Strony
przeprowadzają kontrolę w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, wyniki tej kontroli
przekazywane są właściwym organom drugiej Strony.

3.

Właściwe organy Stron współpracują ze sobą przy organizacji skoordynowanych kontroli
drogowych.

4.

Każda ze Stron wprowadza system oceny ryzyka dla przedsiębiorstw w oparciu o względną
liczbę i wagę wszelkich naruszeń określonych w dodatku 31-A-1-1 oraz wszelkich naruszeń
zawartych w wykazie sporządzonym przez Specjalny Komitet ds. Transportu Drogowego
zgodnie z art. 6 ust. 3 sekcji 1 część A, których dopuściło się dane przedsiębiorstwo.

5.

Przedsiębiorstwa o wysokim stopniu ryzyka kontroluje się dokładniej i częściej.
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6.

Każda ze Stron, a w przypadku Unii każde z państw członkowskich, umożliwia swoim
właściwym organom nałożenie sankcji na przewoźnika drogowego towarów lub kierowcę za
naruszenie mających zastosowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu,
przerw i okresów odpoczynku wykrytych na jego terytorium i w odniesieniu do których nie
nałożono jeszcze sankcji, nawet jeżeli naruszenie to zostało popełnione na terytorium drugiej
Strony lub, w przypadku Unii, na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.
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Dodatek 31-B-4-1

DOSTOSOWANIA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
TACHOGRAFU ANALOGOWEGO
Załącznik I do rozporządzenia ((UE) nr 165/2014 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji
w następujący sposób:
a)

w sekcji III (Wymagania dotyczące konstrukcji urządzenia rejestrującego) w podsekcji c) pkt
4.1 (Instrumenty rejestrujące) wyrażenie „art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (ii), (iii) i (iv) niniejszego
rozporządzenia” zastępuje się wyrażeniem „art. 6 ust. 5 lit. b) ppkt (ii), (iii) oraz (iv) sekcji 4
części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”;

b)

w sekcji III (Wymagania dotyczące konstrukcji urządzenia rejestrującego) w podsekcji c) pkt
4.2 (Instrumenty rejestrujące) wyrażenie „art. 34 niniejszego rozporządzenia” zastępuje się
wyrażeniem „art. 6 ust. 5 sekcji 4 części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony,
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”;

c)

w sekcji IV (Wykresówki) w podsekcji a) (Punkty ogólne) ust. 1 akapit trzeci wyrażenie
„art. 34 niniejszego rozporządzenia” zastępuje się wyrażeniem „art. 6 ust. 6 sekcji 4 części B
załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”;

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 118

d)

w sekcji V (Instalacja urządzenia rejestrującego) w ust. 5 akapit pierwszy wyrażenie
„niniejsze rozporządzenie” zastępuje się wyrażeniem „sekcja 4 części B i sekcja 2 części C
załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych;

e)

w sekcji V (Instalacja urządzenia rejestrującego) w ust. 5 akapit trzeci wyrażenie „część
A załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE” zastępuje się
wyrażeniem „ujednolicona rezolucja w sprawie budowy pojazdów (R.E.3)”, a wyrażenie
„niniejsze rozporządzenie” zastępuje się wyrażeniem „sekcja 2 części C załącznika 31
do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii
Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, z drugiej strony”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;

f)

w sekcji VI (Kontrole i inspekcje) w tekście przed ust. 1 po wyrazach „państwa
członkowskie” dodaje się wyrazy „i Zjednoczone Królestwo”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych;

g)

w sekcji VI (Sprawdzenia i przeglądy), w ust. 1 akapit drugi (Certyfikacja nowych lub
naprawionych przyrządów), po wyrazach „państwa członkowskie” dodaje się wyrazy
„i Zjednoczone Królestwo”, a wyrażenie „niniejsze rozporządzenie” zastępuje się
wyrażeniem „sekcja 4 części B i sekcja 2 części C załącznika 31 do Umowy o handlu
i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej
strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”,
z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;

h)

w sekcji VI (Sprawdzenia i przeglądy) w ust. 3 lit. b) (Kontrole okresowe) po wyrazach
„państwa członkowskiego” dodaje się wyrazy „i Zjednoczonego Królestwa”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych.
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Dodatek 31-B-4-2

DOSTOSOWANIA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
TACHOGRAFU CYFROWEGO
Załącznik IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wraz z dodatkami do niego, wprowadzony
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2135/981, dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
1)

w przypadku Zjednoczonego Królestwa odniesienia do „państwa członkowskiego” zastępuje
się odniesieniami do „Strony”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych,
z wyjątkiem odniesień w podsekcji IV (Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalne dla kart
do tachografów), pkt 174 i podsekcji VII (Wydawanie kart), pkt 268a;

2)

wyrażenie „rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85” i „rozporządzenie (WE) nr 561/2006”
zastępuje się wyrażeniem „sekcja 2 części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony,
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”,
z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych.

Sekcję I (Definicje) załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów
niniejszej sekcji w następujący sposób:

1

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające
rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń
(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 (Dz.U. UE L 274 z 9.10.1998, s. 1).
EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 120

3)

lit. u) otrzymuje brzmienie:
„u)

»skuteczny obwód kół« oznacza wartość średnią długości drogi przebytej przez każde
z kół (napędowych) poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar
tych długości drogi jest wykonywany w normalnych warunkach testowych zgodnie
z definicją w wymaganiu 414 i wyrażony jest w postaci »l = ... mm«. Producenci
pojazdów mogą zastąpić pomiar tych odległości obliczeniem teoretycznym, które
uwzględnia rozkład ciężaru na osie, pojazd nieobciążony w normalnym stanie gotowym
do jazdy, mianowicie z płynem chłodzącym, smarami, paliwem, narzędziami, kołem
zapasowym i kierowcą. Metody takich teoretycznych obliczeń podlegają zatwierdzeniu
przez właściwy organ Strony i mogą mieć miejsce wyłącznie przed aktywacją
tachografu;”;

4)

w lit. bb) odniesienie do „dyrektywy Rady 92/6/EWG” zastępuje się odniesieniem
do „mającego zastosowanie prawa każdej ze Stron”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych;

5)

lit. ii) otrzymuje brzmienie:
„»świadectwo zabezpieczenia« oznacza: procedurę polegającą na potwierdzeniu przez
jednostkę certyfikującą wspólnych kryteriów, że badane urządzenie rejestrujące (lub jego
element składowy) lub karta do tachografu spełniają wymogi bezpieczeństwa określone
w dodatku 10 (Ogólne cele zabezpieczenia);”;

6)

w lit. mm) odniesienie do „dyrektywy 92/23/EWG” zastępuje się odniesieniem
do „regulaminu EKG ONZ nr 54”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;
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7)

w lit. nn) przypis 17 otrzymuje brzmienie:
„»Numer identyfikacyjny pojazdu« oznacza ustaloną kombinację znaków przypisanych
do każdego pojazdu przez producenta, składającą się z dwóch sekcji: pierwszy, składający się
z nie więcej niż sześciu znaków (liter lub cyfr), określających ogólne cechy pojazdu,
w szczególności typ i model; drugiej, składającej się z ośmiu znaków, z których pierwsze
cztery mogą być literami lub cyframi, a pozostałe cztery tylko cyframi, umożliwiającej
w połączeniu z pierwszą sekcją jednoznaczną identyfikację danego pojazdu.”;

8)

lit. rr) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„–

zainstalowana i stosowana wyłącznie w pojazdach kategorii M1 i N1 zgodnie
z definicją z ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3);”.

Sekcję II (Ogólne cechy i funkcje urządzenia rejestrującego) załącznika IB do rozporządzenia
(EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
9)

w pkt 004 skreśla się ostatni akapit.

Sekcję III (Wymagania dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzeń rejestrujących) załącznika
IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
10)

w pkt 065 odniesienie do „dyrektywy 2007/46/WE” zastępuje się odniesieniem
do „skonsolidowanej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3)”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych;
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11)

w pkt 162 odniesienie do „dyrektywy Komisji 95/54/WE z dnia 31 października 1995 r.
dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG” zastępuje się
odniesieniem do „regulaminu EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych.

Sekcję IV (Wymagania budowlane i funkcjonalne dotyczące kart do tachografów) załącznika IB
do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
12)

w pkt 174 wyrażenie „UK: Zjednoczone Królestwo” zastępuje się wyrażeniem „W przypadku
Zjednoczonego Królestwa znakiem wyróżniającym jest UK”;

13)

w pkt 185 odniesienie do „terytorium Wspólnoty” zastępuje się odniesieniem do „terytorium
Unii i Zjednoczonego Królestwa”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;

14)

w pkt 188 odniesienie do „dyrektywy Komisji 95/54/WE z dnia 31 października 1995 r.”
zastępuje się odniesieniem do „regulaminu EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim dostosowaniem
form gramatycznych;

15)

w pkt 189 skreśla się ostatni akapit.

Sekcję V (Instalacja urządzeń rejestrujących) załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85
dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
16)

w pkt 250a odniesienie do „rozporządzenia (WE) nr 68/2009” zastępuje się odniesieniem
do „dodatku 12 do niniejszego załącznika”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych.
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Sekcję VI (Kontrole, inspekcje i naprawy) załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85
dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
17)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Wymogi dotyczące okoliczności, w jakich można usunąć zamknięcia, o których mowa
w art. 5 ust. 5 sekcji 2 części C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, określone są w rozdziale
V pkt 3 niniejszego załącznika”;

18)

w podsekcji 1 (Zatwierdzenie instalatorów lub warsztatów) odniesienie do „art. 12 ust. 1
niniejszego rozporządzenia” zastępuje się odniesieniem do „art. 5 ust. 1 i art. 8 sekcji 2 części
C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”.

Sekcję VII (Wydawanie kart) załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się
do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
19)

w pkt 268a po wyrazach „państwa członkowskie”, gdziekolwiek występuje, dodaje się
wyrazy „i Zjednoczone Królestwo”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych.
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Sekcję VIII (homologacja typu urządzeń rejestrujących i kart do tachografów) załącznika IB
do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
20)

w pkt 271 pomija się wyrażenie „zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia”.

Dodatek 1 (Słownik danych) do załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje
się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
21)

w pkt 2.111 odniesienie do „dyrektywy 92/23 (EWG) 31.3.1992, Dz.U. L 129, s. 95”
zastępuje się odniesieniem do „regulaminu EKG ONZ nr 54”, z odpowiednim dostosowaniem
form gramatycznych.

Dodatek 9 (Wykaz homologacji typu minimalnych wymaganych badań) do załącznika IB
do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
22)

w ppkt 5.1 sekcji 2 (Badania funkcjonalności jednostki pojazdu) odniesienie do „dyrektywy
95/54/WE” zastępuje się odniesieniem do „regulaminu EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych;

23)

w ppkt 5.1 sekcji 3 (Badania funkcjonalne czujnika ruchu) odniesienie do „dyrektywy
95/54/WE” zastępuje się odniesieniem do „regulaminu EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych.

Dodatek 12 (Adaptor dla pojazdów kategorii M1 i N1) do załącznika IB do rozporządzenia (EWG)
nr 3821/85 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
24)

w sekcji 4 (Wymagania dotyczące budowy i funkcjonalności adaptera) w pkt 4.5
(Charakterystyka wydajności) ADA_023, wyrażenie „dyrektywa Komisji 2006/28/WE
dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG” zastępuje się
wyrażeniem „regulamin EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych;
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25)

w pkt 5.1 tabeli w podsekcji 7.2 (Świadectwo funkcjonalne) wyrażenie „dyrektywa
2006/28/WE” zastępuje się wyrażeniem „regulamin EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych.
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Dodatek 31-B-4-3

DOSTOSOWANIA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
INTELIGENTNEGO TACHOGRAFU
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 wraz z załącznikami i dodatkami do niego
dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
1)

w przypadku Zjednoczonego Królestwa odniesienia do „państwa członkowskiego” zastępuje
się odniesieniami do „Strony”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych,
z wyjątkiem odniesień w podsekcji 4.1 pkt 229 i w sekcji 7 pkt 424;

2)

wyrazy „rozporządzenie (EWG) nr 3820/85” i „rozporządzenie (WE) nr 561/2006” zastępuje
się wyrazami „sekcja 2 części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych;

3)

wyrazy „rozporządzenie (UE) nr 165/2014” zastępuje się wyrazami „sekcja 4 części B
i sekcja 2 części C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, z wyjątkiem odniesień w podsekcji 5.3
pkt 402 i w sekcji 7 pkt 424”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;

4)

wyrazy „dyrektywa (UE) 2015/719” i „dyrektywa Rady 96/53/WE” zastępuje się wyrazami
„sekcja 1 części C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych.
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Sekcję 1 (Definicje) załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799
dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
5)

lit. u) otrzymuje brzmienie:
„u)

»obwód toczny kół« oznacza:
wartość średnią długości drogi przebytej przez każde z kół (napędowych) poruszającego
się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi jest
wykonywany w normalnych warunkach testowych zgodnie z definicją w wymaganiu
414 i wyrażony jest w postaci »l = ... mm«. Producenci pojazdów mogą zastąpić pomiar
tych odległości obliczeniem teoretycznym, które uwzględnia rozkład ciężaru na osie,
pojazd nieobciążony w normalnym stanie gotowym do jazdy, mianowicie z płynem
chłodzącym, smarami, paliwem, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą. Metody
takich teoretycznych obliczeń podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ Strony
i mogą mieć miejsce wyłącznie przed aktywacją tachografu;”;

6)

w lit. hh) odniesienie do „dyrektywy Rady 92/6/EWG” zastępuje się odniesieniem
do „mającego zastosowanie prawa każdej ze Stron”, z odpowiednim dostosowaniem form
gramatycznych;

7)

w lit. uu) odniesienie do „dyrektywy Rady 92/23/EWG” zastępuje się odniesieniem
do „regulaminu EKG ONZ nr 54”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych;
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8)

w lit. vv) przypis 9 otrzymuje brzmienie:
„»Numer identyfikacyjny pojazdu« oznacza ustaloną kombinację znaków przypisanych
do każdego pojazdu przez producenta, składającą się z dwóch sekcji: pierwszy, składający się
z nie więcej niż sześciu znaków (liter lub cyfr), określających ogólne cechy pojazdu,
w szczególności typ i model; drugiej, składającej się z ośmiu znaków, z których pierwsze
cztery mogą być literami lub cyframi, a pozostałe cztery tylko cyframi, umożliwiającej
w połączeniu z pierwszą sekcją jednoznaczną identyfikację danego pojazdu.”;

9)

w lit. yy) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„–

zainstalowana i stosowana wyłącznie w pojazdach kategorii M1 i N1 zgodnie
z definicją z ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3);”;

10)

skreśla się lit. aaa);

11)

w lit. ccc) akapit pierwszy zastępuje się datą „15 czerwca 2019 r.”.

Sekcję 2 (Charakterystyka ogólna i funkcje urządzenia rejestrującego) załącznika IC
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej
sekcji w następujący sposób:
12)

w podsekcji 2.1 skreśla się ust. 7 ostatni akapit.
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Sekcję 3 (Wymagania dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzeń rejestrujących) załącznika
IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej
sekcji w następujący sposób:
13)

w podsekcji 3.20 pkt 200 skreśla się drugie zdanie akapitu trzeciego;

14)

podsekcja 3.20 pkt 201 otrzymuje brzmienie:
„Przyrząd rejestrujący może umożliwiać też wyprowadzanie następujących danych poprzez
odpowiednie, specjalne łącze szeregowe niezależnie od opcjonalnego przyłączenia szyny
CAN (norma ISO 11898 Pojazdy drogowe — Wymiana cyfrowych informacji — Szybka sieć
obszaru kontroli CAN), aby umożliwić innym urządzeniom elektrycznym zainstalowanym
w pojeździe przetwarzanie następujących danych:
–

aktualnej daty i godziny UTC,

–

prędkości pojazdu,

–

całkowitej drogi przebytej przez pojazd (licznik kilometrów),

–

bieżąco wybranej czynności kierowcy i współkierowcy,

–

informacji, czy w szczelinach karty kierowcy i współkierowcy jest aktualnie włożona
karta do tachografu, i (w stosownych przypadkach) informacji identyfikacyjnych
odpowiednich kart (numer karty i państwo wydające kartę).

Poza tym wykazem minimalnym mogą być również inne dane wyjściowe.
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Po włączeniu zapłonu pojazdu dane te muszą być na stałe nadawane. Przy wyłączonym
zapłonie pojazdu na odpowiednich wyjściach generowane są dane przynajmniej przy każdej
zmianie czynności kierowcy lub współkierowcy lub włożeniu lub wyjęciu karty
do tachografu. W przypadku gdy przy wyłączonym zapłonie wyprowadzanie danych jest
zablokowane, dane te zostają udostępnione ponownie z chwilą włączenia zapłonu pojazdu.
W przypadku gdy przekazywane są dane osobowe, wymagana jest zgoda kierowcy.”.
Sekcję 4 (Wymagania dotyczące konstrukcji i funkcjonalności kart do tachografów) załącznika IC
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej
sekcji w następujący sposób:
15)

w podsekcji 4.1 pkt 229 dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku Zjednoczonego Królestwa znakiem wyróżniającym jest UK.”;

16)

w pkt 237 wyrazy „art. 26.4 rozporządzenia (UE) nr 165/2014” zastępuje się wyrazami „art. 9
ust. 2 sekcji 2 części C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”;

17)

w rozdziale 4 podsekcja 4.4 pkt 241 niniejszego załącznika wyrazy „terytorium Wspólnoty”
zastępuje się wyrazami „terytorium Unii i Zjednoczonego Królestwa”, z odpowiednim
dostosowaniem form gramatycznych;

18)

skreśla się pkt 246 w podsekcji 4.5.

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 131

Sekcję 5 (Instalacja urządzenia rejestrującego) załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
19)

podsekcja 5.2 pkt 397 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„397) Drugiej, dodatkowej tabliczki można użyć tylko w pojazdach M1 i N1, w których
zainstalowany jest adapter zgodnie z dodatkiem 16 do niniejszego załącznika, oraz gdy
nie ma możliwości zamieszczenia wszystkich niezbędnych informacji opisanych
w wymaganiu 396. W takich przypadkach ta dodatkowa tabliczka zawiera co najmniej
cztery ostatnie tiret opisane w wymaganiu 396.”;

20)

w pkt 402 podsekcji 5.3 wyrazy „art. 22 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014” zastępuje
się wyrazami „art. 5 ust. 3 sekcji 2 części C załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony,
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”.

Sekcję 6 (Kontrole, inspekcje i naprawy) załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
21)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Wymogi dotyczące okoliczności, w jakich można usunąć plomby, określono w rozdziale 5.3
niniejszego załącznika.”.
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Sekcję 7 (Wydawanie kart) załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
22)

w pkt 424, po odniesieniu do „państw członkowskich” dodaje się „i Zjednoczonego
Królestwa”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych, a odniesienie do „art. 31
rozporządzenia (UE) nr 165/2014” zastępuje się odniesieniem do „art. 13 sekcji 2 części C
załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”.

Dodatek 1 (Słownik danych) do załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący sposób:
23)

w pkt 2.163 wyrażenie „dyrektywa 92/23/EWG” zastępuje się wyrażeniem „regulamin EKG
ONZ nr 54”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych.

Dodatek 11 (Wspólne mechanizmy zabezpieczenia) do załącznika IC do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
24)

w pkt 9.1.4 (Poziom wyposażenia: Przyrządy rejestrujące), w pierwszej uwadze poniżej
CSM_78 wyrazy „rozporządzenie (UE) nr 581/2010” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 5
sekcji 2 części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”;
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25)

w pkt 9.1.5 (Poziom wyposażenia: Karty do tachografów), w uwadze poniżej CSM_89,
wyrazy „rozporządzenie (UE) nr 581/2010” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 5 sekcji 2
części B załącznika 31 do Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony”.

Dodatek 12 (Pozycja oparta na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNSS)) do załącznika IC
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej
sekcji w następujący sposób:
26)

w sekcji 1 (Wprowadzenie) skreśla się akapit drugi;

27)

w sekcji 2 (Specyfikacja odbiornika GNSS) odniesienie do „zgodności z usługami
świadczonymi w ramach programów Galileo i europejskiego systemu wspomagania
satelitarnego (EGNOS) określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1285/2013” zastępuje się odniesieniem do „zgodności z satelitarnymi systemami
wspomagającymi (SBAS)”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych.

Dodatek 16 (Adaptor dla pojazdów kategorii M1 i N1) do załącznika IC do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 dostosowuje się do celów niniejszej sekcji w następujący
sposób:
28)

w pkt 5.1 tabeli w sekcji 7 (homologacja typu urządzenia rejestrującego w przypadku
stosowania adaptera) odniesienie do „dyrektywy 2006/28/WE” zastępuje się odniesieniem
do „regulaminu EKG ONZ nr 10”, z odpowiednim dostosowaniem form gramatycznych.
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CZĘŚĆ C
WYMOGI DOTYCZĄCE POJAZDÓW WYKORZYSTYWANYCH
DO TRANSPORTU TOWARÓW ZGODNIE Z ART. 466 NINIEJSZEJ UMOWY

SEKCJA 1
MASA I WYMIARY

ARTYKUŁ 1
Przedmiot i zasady
Maksymalna masa i maksymalne wymiary pojazdów, które mogą być wykorzystywane
do przejazdów, o których mowa w art. 462 niniejszej Umowy, określone są w dodatku 31-C-1-1.

ARTYKUŁ 2
Definicje
Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje:
a)

„pojazd silnikowy” oznacza każdy pojazd z silnikiem napędowym, który porusza się
po drogach dzięki własnemu napędowi;
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b)

„przyczepa” oznacza każdy pojazd przeznaczony do doczepienia do pojazdu silnikowego,
z wyjątkiem naczep, oraz skonstruowany i wyposażany do przewozu towarów;

c)

„naczepa” oznacza każdy pojazd, który jest przeznaczony do doczepienia do pojazdu
silnikowego w ten sposób, że częściowo spoczywa na pojeździe silnikowym oraz znaczna
część jego ciężaru i ciężaru jego ładunku jest przenoszona przez pojazd silnikowy, oraz
skonstruowany i wyposażany do przewozu towarów;

d)

e)

„zespół pojazdów” oznacza:
–

pociąg drogowy składający się z pojazdu silnikowego i przyczepy, lub

–

pojazd przegubowy składający się z pojazdu silnikowego i naczepy;

„pojazd chłodnia” oznacza każdy pojazd, którego trwałe lub odłączalne części są specjalnie
przystosowane do przewozu towarów w określonej temperaturze i którego ściany boczne
włącznie z izolacją termiczną mają grubość co najmniej 45 mm;

f)

„maksymalne dopuszczalne wymiary” oznaczają maksymalne wymiary do używania pojazdu;

g)

„maksymalna dopuszczalna masa” oznacza maksymalną masę do używania załadowanego
pojazdu;

h)

„maksymalny dopuszczalny nacisk osi” oznacza maksymalną masę do używania jednej
obciążonej osi lub zestawu osi;
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i)

„tona” oznacza ciężar spowodowany obciążeniem jednej tony, który odpowiada
9,8 kiloniutonom (kN);

j)

„ładunek niepodzielny” oznacza ładunek, który do celów przewozu drogą nie może być
podzielony na dwa lub większą liczbę mniejszych ładunków bez niewspółmiernie wysokich
kosztów lub ryzyka powstania szkody i który z powodu wymiarów lub masy nie może zostać
przewieziony przez pojazd silnikowy, przyczepę, pociąg drogowy lub pojazd przegubowy
pod każdym względem odpowiadający wymogom niniejszej sekcji;

k)

„paliwa alternatywne” oznaczają paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej
częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii
w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji transportu
i zwiększenia efektywności środowiskowej sektora transportu, obejmujące:
(i)

energię elektryczną zużytą we wszystkich rodzajach pojazdów elektrycznych;

(ii)

wodór;

(iii) gaz ziemny, w tym biometan, w postaci gazowej (sprężony gaz ziemny – CNG)
i w postaci ciekłej (skroplony gaz ziemny – LNG);
(iv) skroplony gaz ropopochodny (LPG);
(v)

energię mechaniczną z przechowywania paliwa na pokładzie/ze źródeł pokładowych,
w tym ciepło odpadowe;

l)

„pojazd napędzany paliwem alternatywnym” oznacza pojazd silnikowy napędzany w całości
lub częściowo paliwem alternatywnym;
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m)

„pojazd bezemisyjny” oznacza pojazd ciężarowy bez silnika spalinowego wewnętrznego
spalania lub z silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania, który emituje mniej niż
1 g CO2/kWh; oraz

n)

„operacja transportu intermodalnego” oznacza przewóz jednego lub większej liczby
kontenerów lub nadwozi wymiennych o długości nie większej niż 45 stóp, w którym
samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa (z jednostką ciągnącą lub bez), nadwozie wymienne
lub kontener korzysta z drogi na początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym
odcinku z usług kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego.

ARTYKUŁ 3

Zezwolenia specjalne
Pojazd lub zespół pojazdów, który przekracza maksymalną masę lub maksymalne wymiary
określone w dodatku 31-C-1-1, może zostać dopuszczony do ruchu wyłącznie na podstawie
specjalnego zezwolenia, które wydawane jest przez właściwe organy w sposób niedyskryminujący
lub na podstawie podobnych niedyskryminujących uzgodnień, dokonywanych indywidualnie dla
każdego przypadku z tymi organami, w przypadku gdy te pojazdy lub zespoły pojazdów przewożą
ładunki niepodzielne lub przeznaczone są do ich przewożenia.
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ARTYKUŁ 4
Ograniczenia lokalne
Niniejsza sekcja nie uniemożliwia niedyskryminującego stosowania przepisów ruchu drogowego
obowiązujących na terytorium każdej ze Stron i pozwalających na ograniczenie masy lub
wymiarów pojazdów na niektórych drogach lub obiektach inżynierii lądowej.
Obejmuje to również możliwość nakładania lokalnych ograniczeń na maksymalne dopuszczalne
wymiary lub masy pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy infrastruktura nie jest
przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, na określonych obszarach lub na określonych
drogach, takich jak centra miast, małe wsie lub miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

ARTYKUŁ 5
Urządzenia aerodynamiczne montowane z tyłu pojazdów lub zespołów pojazdów
1.

Pojazdy lub zespoły pojazdów wyposażone w urządzenia aerodynamiczne mogą przekraczać
maksymalne długości przewidziane w dodatku 31-C-1-1 pkt 1.1, aby umożliwić instalację
takich urządzeń w tylnej części pojazdów lub zespołów pojazdów. Pojazdy lub zespoły
pojazdów wyposażone w takie urządzenia muszą spełniać wymogi dodatku 31-C-1-1 pkt 1.5,
a jakiekolwiek przekroczenie maksymalnych długości nie może powodować wzrostu długości
ładowania tych pojazdów lub zespołów pojazdów.
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2.

Urządzenia aerodynamiczne, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące wymogi
operacyjne:
a)

w okolicznościach, w których narażone jest bezpieczeństwo innych użytkowników
drogi lub kierowcy, urządzenia te muszą być złożone, schowane lub zdjęte przez
kierowcę;

b)

jeżeli urządzenia i wyposażenie aerodynamiczne mają w pozycji użytkowej ponad
500 mm długości, muszą być chowane lub składane;

c)

w używaniu ich w infrastrukturze drogowej na obszarach miejskich i na trasach
międzymiastowych uwzględnia się specyfikę obszarów, na których maksymalna
dopuszczalna prędkość nie przekracza 50 km/h i na których mogą być obecni
szczególnie zagrożeni użytkownicy drogi; oraz

d)

gdy są schowane/złożone, nie mogą przekraczać maksymalnej dozwolonej długości
o więcej niż 20 cm.

ARTYKUŁ 6
Kabiny aerodynamiczne
Pojazdy lub zespoły pojazdów mogą przekraczać maksymalne długości określone w dodatku
31-C-1-1 pkt 1.1, pod warunkiem że ich kabiny zapewniają lepsze własności aerodynamiczne,
większą efektywność energetyczną i większe bezpieczeństwo. Pojazdy lub zespoły pojazdów
wyposażone w takie kabiny muszą spełniać wymogi dodatku 31-C-1-1 pkt 1.5, a przekroczenie
jakichkolwiek maksymalnych długości nie może powodować wzrostu ładowności tych pojazdów.
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ARTYKUŁ 7
Operacje transportu intermodalnego
1.

Maksymalne długości określone w dodatku 31-C-1-1 pkt 1.1, w stosownych przypadkach
z zastrzeżeniem art. 6, oraz maksymalną odległość określoną w dodatku 31-C-1-1 pkt 1.6,
można przekroczyć o 15 cm w przypadku pojazdów lub zespołów pojazdów przewożących
kontenery o długości 45 stóp lub nadwozia wymienne o długości 45 stóp, puste lub
z ładunkiem, pod warunkiem że transport drogowy danego kontenera lub nadwozia
wymiennego odbywa się w ramach operacji transportu intermodalnego przeprowadzanej
zgodnie z warunkami określonymi przez każdą ze Stron.

2.

W operacjach transportu intermodalnego maksymalną dopuszczalną masę pojazdów
przegubowych o pięciu lub sześciu osiach można przekroczyć o dwie tony w przypadku
zespołu określonego w dodatku 31-C-1-1 pkt 2.2.2 lit. a) i o cztery tony w przypadku zespołu
określonego w dodatku 31-C-1-1 pkt 2.2.2 lit. b). Maksymalna dopuszczalna masa tych
pojazdów nie może przekraczać 44 ton.

ARTYKUŁ 8
Dowód zgodności
1.

Na dowód zgodności z niniejszą sekcją pojazdy objęte tą sekcją muszą posiadać jeden
z następujących dowodów:
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a)

kombinacja następujących dwóch tabliczek:
–

tabliczki znamionowej producenta, która jest tabliczką lub etykietą umieszczoną
przez producenta na pojeździe, zawierającą główne parametry techniczne
niezbędne do identyfikacji pojazdu i dostarczającą właściwym organom
odpowiednie informacje dotyczące maksymalnych dopuszczalnych mas
całkowitych; oraz

–

tabliczki odnoszącej się do wymiarów, umieszczonej w miarę możliwości obok
tabliczki znamionowej producenta i zawierającej następujące informacje:
(i)

nazwę producenta;

(ii)

numer identyfikacyjny pojazdu;

(iii) długość (L) pojazdu silnikowego, przyczepy lub naczepy;
(iv) szerokość (W) pojazdu silnikowego, przyczepy lub naczepy; oraz
(v)

dane dotyczące pomiarów długości zespołów pojazdów:
–

odległość (a) między przodem pojazdu silnikowego a środkowym
punktem urządzenia sprzęgającego (haka sprzęgającego lub siodła);
w przypadku siodła z kilkoma punktami sprzęgu muszą zostać podane
wartości minimalne i maksymalne (amin i amax);
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–

odległość (b) między środkowym punktem urządzenia sprzęgającego
przyczepy (połączenie siodłowe) lub naczepy (sworzeń) a tyłem
przyczepy lub naczepy; w przypadku urządzenia z kilkoma punktami
sprzęgu muszą zostać podane wartości minimalne i maksymalne (bmin
i bmax).

Długość zespołu pojazdów jest długością pojazdu silnikowego i przyczepy
lub naczepy umieszczonych w linii prostej jedno za drugim;
b)

jedna tabliczka zawierająca informacje znajdujące się na dwóch tabliczkach, o których
mowa w lit. a); lub

c)

jeden dokument wydany przez właściwe organy Strony lub, w przypadku Unii, państwa
członkowskiego, w którym dany pojazd jest zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu,
zawierający te same informacje co tabliczki, o których mowa w lit. a). Musi być
umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli i odpowiednio zabezpieczonym.

2.

Jeżeli parametry pojazdu nie odpowiadają już parametrom podanym w dowodzie zgodności,
Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie, w którym dany pojazd jest
zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu, podejmuje niezbędne działania w celu
zapewnienia, aby dowód zgodności został zmieniony.

3.

Strony uznają tabliczki i dokumenty, o których mowa w ust. 1, za dowód zgodności pojazdu
przewidziany w niniejszej sekcji.
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ARTYKUŁ 9
Egzekwowanie przepisów
1.

Każda ze Stron wprowadza szczególne środki w celu zidentyfikowania pojazdów lub
zespołów pojazdów będących w ruchu, które najprawdopodobniej przekroczyły maksymalną
dopuszczalną masę i muszą zatem zostać poddane kontroli przez właściwe organy Stron, aby
zapewnić zgodność z wymogami niniejszej sekcji. Można tego dokonać za pomocą
automatycznych systemów instalowanych w ramach infrastruktury drogowej lub za pomocą
pokładowych urządzeń ważących instalowanych w pojazdach. Takie pokładowe urządzenia
ważące muszą być precyzyjne, niezawodne, w pełni interoperacyjne i kompatybilne
ze wszystkimi typami pojazdów.

2.

Strona nie może wymagać instalacji pokładowych urządzeń ważących w pojazdach ani
zespołach pojazdów zarejestrowanych na terytorium drugiej Strony.

3.

W przypadku gdy do stwierdzenia naruszeń niniejszej sekcji i do nakładania sankcji używane
są systemy automatyczne, systemy te muszą mieć certyfikację. Certyfikacja nie jest
wymagana, w przypadku gdy systemy automatyczne używane są wyłącznie do identyfikacji.

4.

Strony zapewniają, zgodnie z częścią A sekcja 1 art. 14, aby ich właściwe organy wymieniały
się informacjami o naruszeniach i sankcjach związanych z niniejszym artykułem.
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Dodatek 31-C-1-1

MAKSYMALNE MASY I WYMIARY
ORAZ POWIĄZANE PARAMETRY POJAZDÓW
1.

Maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów (w metrach; „m”)

1.1

Maksymalna długość:

1.2

–

pojazd silnikowy

12,00 m

–

przyczepy

12,00 m

–

pojazd przegubowy

16,50 m

–

pociąg drogowy

18,75 m

Maksymalna szerokość:
a)

wszystkie pojazdy z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w lit. b) 2,55 m

b)

nadbudówki pojazdów chłodni lub
kontenerów chłodniczych lub nadwozia
wymienne transportowane pojazdami

1.3

Maksymalna wysokość (wszelkich pojazdów)
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2,60 m
4,00 m

1.4

Wymiary usuwalnych nadbudówek i standardowych ładunków, takich jak kontenery,
określono w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 i 4.4.

1.5

Każdy poruszający się pojazd silnikowy lub zespół pojazdów musi być w stanie wykonać
skręt, mieszcząc się w obrębie drogi utworzonej przez dwa współśrodkowe okręgi
o promieniu zewnętrznym 12,50 m oraz promieniu wewnętrznym 5,30 m

1.6

Maksymalna odległość między osiami sworznia zawieszenia piątego koła
a tyłem naczepy

1.7

12,00 m

Maksymalna odległość mierzona równolegle do osi podłużnej pociągu drogowego
od skrajnego punktu części ładunkowej za kabiną do najdalszego zewnętrznego punktu
przyczepy zestawu, minus odległość między tyłem pojazdu ciągnącego a przodem przyczepy
15,65 m

1.8

Maksymalna odległość mierzona równolegle do osi podłużnej pociągu drogowego
od skrajnego punktu części ładunkowej za kabiną do najdalszego zewnętrznego punktu
przyczepy zestawu

16,40 m

2.

Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu (w tonach)

2.1

Pojazdy będące częścią zespołu pojazdów

2.1.1. Przyczepa dwuosiowa

18 ton

2.1.2. Przyczepa trzyosiowa

24 tony
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2.2

Zespoły pojazdów
W przypadku zespołów pojazdów, w tym pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym lub
pojazdów bezemisyjnych, maksymalne dopuszczalne masy przewidziane w niniejszej sekcji
zwiększa się odpowiednio o dodatkową masę z racji technologii paliwa alternatywnego lub
technologii bezemisyjnej, wynoszącą odpowiednio maksymalnie 1 tonę i maksymalnie
2 tony.

2.2.1. Pociągi drogowe o pięciu lub sześciu osiach
a)

dwuosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami trzyosiowymi

40 ton

b)

trzyosiowe pojazdy silnikowe z przyczepami dwu- lub trzyosiowymi

40 ton

2.2.2. Pojazdy przegubowe o pięciu lub sześciu osiach
a)

dwuosiowe pojazdy silnikowe z naczepami trzyosiowymi

40 ton

b)

trzyosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trzyosiowymi

40 ton

2.2.3. Pociągi drogowe o czterech osiach składające się z dwuosiowego
pojazdu silnikowego i przyczepy dwuosiowej
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36 ton

2.2.4. Pojazdy przegubowe czteroosiowe składające się z dwuosiowego pojazdu silnikowego
i naczepy dwuosiowej, jeżeli odległość między osiami naczepy:
–

wynosi 1,3 m lub więcej, ale nie przekracza 1,8 m

36 ton

–

jest większa niż 1,8 m

36 ton

(+ margines 2 ton, jeżeli zachowana jest maksymalna dopuszczalna masa (MAW)
pojazdu silnikowego (18 ton) i przestrzegana jest MAW osi podwójnej naczepy
(20 ton), a oś napędowa jest wyposażona w podwójne opony i zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne zawieszenie)
2.3

Pojazdy silnikowe
W przypadku pojazdów silnikowych napędzanych paliwem alternatywnym lub pojazdów
bezemisyjnych maksymalne dopuszczalne masy przewidziane w podsekcjach 2.3.1 i 2.3.2
zwiększa się odpowiednio o dodatkową masę z racji technologii paliwa alternatywnego lub
technologii bezemisyjnej, wynoszącą odpowiednio maksymalnie 1 tonę i maksymalnie
2 tony.

2.3.1. Dwuosiowe pojazdy silnikowe
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18 ton

2.3.2. Trójosiowe pojazdy silnikowe

25 ton (26 ton, jeżeli oś
napędowa jest wyposażona
w podwójne opony
i zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne zawieszenie
lub jeżeli każda z osi
napędowych jest
wyposażona w podwójne
opony, a maksymalny nacisk
każdej osi nie przekracza
9,5 tony)

2.3.3. Czteroosiowe pojazdy silnikowe z dwiema osiami kierowanymi

32 tony, jeżeli oś napędowa
jest wyposażona w podwójne
opony i zawieszenie
pneumatyczne lub
równoważne zawieszenie lub
jeżeli każda z osi
napędowych jest
wyposażona w podwójne
opony, a maksymalny nacisk
każdej osi nie przekracza
9,5 tony

3.

Maksymalny dopuszczalny nacisk osi pojazdów (w tonach)
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3.1

Osie pojedyncze
Pojedyncza oś nienapędowa

3.2

10 ton

Osie tandem w przyczepach i naczepach
Suma nacisków osi przypadająca na oś podwójną nie może przekraczać, jeżeli odległość (d)
między osiami wynosi:

3.3

–

mniej niż 1 m (d < 1,0)

11 ton

–

między 1,0 m a mniej niż 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 ton

–

między 1,3 m a mniej niż 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 ton

–

1,8 m lub więcej (1,8 ≤ d)

20 ton

Trzyosiowe przyczepy i naczepy
Suma ciężaru na oś przypadająca na oś potrójną nie może przekraczać, jeżeli odległość
między (d) między osiami wynosi:
1,3 m lub mniej (d ≤ 1,3)

21 ton

ponad 1,3 m i do 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)

24 tony
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3.4

Oś napędzana
Oś napędowa pojazdów określonych w ppkt 2.2 i 2.3

3.5

11,5 tony

Osie podwójne pojazdów silnikowych
Suma nacisków osi przypadająca na oś podwójną nie może przekraczać, jeżeli odległość (d)
między osiami wynosi:
–

mniej niż 1 m (d < 1,0)

11,5 tony

–

1,0 m lub więcej, ale mniej niż 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 ton

–

1,3 m lub więcej, ale mniej niż 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 ton (19 ton, jeżeli oś
napędowa jest wyposażona
w podwójne opony
i zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne zawieszenie
lub jeżeli każda z osi
napędowych jest
wyposażona w podwójne
opony, a maksymalny nacisk
każdej osi nie przekracza
9,5 tony)

4.

Inne parametry pojazdów
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4.1

Wszystkie pojazdy
Ciężar wywierany przez oś napędzaną lub osie napędzane pojazdu lub zespołu pojazdów nie
może być mniejszy niż 25 % całkowitej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów.

4.2

Pociągi drogowe
Odległość między tylną osią pojazdu silnikowego a przednią osią przyczepy nie może być
mniejsza niż 3,00 m.

4.3

Maksymalna dopuszczalna masa w zależności od rozstawu osi
Maksymalna dopuszczalna masa w tonach czteroosiowego pojazdu silnikowego nie może
przekraczać pięciokrotnej odległości w metrach między osiami najbardziej wysuniętych
do przodu i najbardziej wysuniętych do tyłu osi pojazdu.

4.4

Naczepy
Odległość mierzona poziomo między osią sworznia siodła a jakimkolwiek punktem z przodu
naczepy nie może przekraczać 2,04 m.
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SEKCJA 2
WYMOGI DOTYCZĄCE TACHOGRAFÓW,
KART KIEROWCY I KART WARSZTATOWYCH

ARTYKUŁ 1
Przedmiot i zasady
W niniejszej sekcji określone są wymogi dotyczące pojazdów objętych zakresem stosowania
części B sekcji 2 niniejszego załącznika w odniesieniu do instalacji, sprawdzania i kontrolowania
tachografów, o których mowa w art. 466 ust. 2 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2
Definicje
1.

Do celów niniejszej sekcji stosuje się definicje zawarte w części B sekcja 2 art. 2 oraz
sekcja 4 art. 2 niniejszego załącznika.
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2.

Poza definicjami, o których mowa w ust. 1, do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące
definicje:
a)

„przyrząd rejestrujący” oznacza tachograf z wyłączeniem czujnika ruchu i przewodów
do przyłączenia czujnika ruchu. Przyrząd rejestrujący może być pojedynczą jednostką
lub szeregiem jednostek rozmieszczonych w pojeździe, pod warunkiem że spełnia
wymogi bezpieczeństwa określone w niniejszej sekcji; przyrząd rejestrujący składa się
między innymi z jednostki przetwarzającej, pamięci danych, funkcji pomiaru czasu,
dwóch czytników kart inteligentnych dla kierowcy i współkierowcy, drukarki,
wyświetlacza, złącz i urządzeń do wprowadzania danych przez użytkownika;

b)

„czujnik ruchu” oznacza część tachografu dostarczającą sygnał odzwierciedlający
prędkość pojazdu lub przebytą drogę;

c)

„karta kontrolna” oznacza kartę do tachografu wydaną krajowemu właściwemu
organowi kontrolnemu przez organy Strony, która identyfikuje podmiot kontrolny
i fakultatywnie funkcjonariusza służb kontrolnych oraz umożliwia dostęp do danych
zapisanych w pamięci danych lub na kartach kierowcy i fakultatywnie na kartach
warsztatowych w celu odczytu, wydruku lub pobrania danych;

d)

„karta warsztatowa” oznacza kartę do tachografu wydaną przez organy Strony
wyznaczonemu personelowi producenta tachografu, instalatorowi, producentowi
pojazdu lub warsztatowi zatwierdzonemu przez tę Stronę, która identyfikuje posiadacza
karty oraz umożliwia sprawdzanie, kalibrację i aktywację tachografów lub pobieranie
z nich danych;
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e)

„aktywacja” oznacza fazę, w której tachograf uzyskuje pełną funkcjonalność
i uruchamia wszystkie funkcje, łącznie z funkcjami zabezpieczającymi,
z wykorzystaniem karty warsztatowej;

f)

„kalibracja” w odniesieniu do tachografu cyfrowego oznacza aktualizację lub
potwierdzenie parametrów pojazdu, w tym identyfikacji pojazdu i charakterystyki
pojazdu, które mają być przechowywane w pamięci danych, z wykorzystaniem karty
warsztatowej;

g)

„pobieranie danych” z tachografu cyfrowego lub inteligentnego oznacza kopiowanie,
wraz z podpisem cyfrowym, części lub kompletnego zestawu plików danych zapisanych
w pamięci danych przyrządu rejestrującego lub w pamięci karty do tachografu, pod
warunkiem że w procesie tym nie są zmieniane ani usuwane jakiekolwiek
przechowywane dane;

h)

„usterka” oznacza odbiegające od normy działanie wykryte przez tachograf cyfrowy,
które może być spowodowane wadliwym działaniem lub awarią;

i)

„instalacja” oznacza montaż tachografu w pojeździe;

j)

„przegląd okresowy” oznacza zespół czynności wykonywanych w celu sprawdzenia,
czy tachograf pracuje prawidłowo, czy jego ustawienia odpowiadają parametrom
pojazdu i czy do tachografu nie podłączono urządzeń manipulacyjnych;

k)

„naprawa” oznacza każdą naprawę czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego,
wymagającą odłączenia zasilania lub odłączenia od innych elementów tachografu, lub
otwarcia czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego;
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l)

„interoperacyjność” oznacza zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów
do wymiany danych oraz do wymiany informacji;

m)

„interfejs” oznacza połączenie między systemami zapewniające mechanizmy, za
których pośrednictwem systemy te mogą się łączyć i wchodzić w interakcję;

n)

„pomiar czasu” oznacza trwały cyfrowy zapis uniwersalnej daty koordynowanej
i uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC); oraz

o)

„system informacyjny Tachonet” oznacza system informacyjny zgodny ze
specyfikacjami technicznymi określonymi w załącznikach I–VII do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2016/681.

ARTYKUŁ 3
Instalacja
1.

Tachografy, o których mowa w ust. 2, instaluje się w pojazdach:
a)

gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza
3,5 tony; lub

1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/68 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wspólnych procedur i specyfikacji technicznych koniecznych do wzajemnego połączenia
elektronicznych rejestrów kart kierowcy (Dz.U. UE L 15 z 22.1.2016, s. 51).
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b)

od dnia 1 lipca 2026 r., gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu łącznie z przyczepą
lub naczepą przekracza 2,5 tony.

2.

Tachografy to:
a)

w przypadku pojazdów wprowadzonych do ruchu po raz pierwszy przed dniem 1 maja
2006 r. – tachograf analogowy;

b)

w przypadku pojazdów wprowadzonych do ruchu po raz pierwszy w okresie od dnia
1 maja 2006 r. do dnia 30 września 2011 r. – pierwsza wersja tachografu cyfrowego;

c)

w przypadku pojazdów wprowadzonych do ruchu po raz pierwszy w okresie od dnia
1 października 2011 r. do dnia 30 września 2012 r. – druga wersja tachografu
cyfrowego;

d)

w przypadku pojazdów wprowadzonych do ruchu po raz pierwszy w okresie od dnia
1 października 2012 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. – trzecia wersja tachografu
cyfrowego;

e)

w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 15 czerwca 2019 r.
do dwóch lat po wejściu w życie szczegółowych specyfikacji, o których mowa w części
B sekcja 4 art. 2 ust. 2 lit. g) – inteligentny tachograf 1; oraz

f)

w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy ponad dwa lata po wejściu
w życie szczegółowych specyfikacji, o których mowa w części B sekcja 4 art. 2 ust. 2
lit. h) – inteligentny tachograf 2.
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3.

Każda ze Stron może wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej sekcji pojazdy, o których
mowa w części B sekcja 2 art. 8 ust. 3 niniejszego załącznika.

4.

Każda ze Stron może wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej sekcji pojazdy używane
do operacji transportowych podlegających wyjątkom zgodnie z częścią B sekcja 2 art. 8 ust. 4
niniejszego załącznika. Każda ze Stron natychmiast powiadamia drugą Stronę o skorzystaniu
z niniejszego ustępu.

5.

Nie później niż trzy lata od końca roku wejścia w życie szczegółowych specyfikacji
technicznych dotyczących inteligentnego tachografu 2 pojazdy, o których mowa w ust. 1
lit. a), i które są wyposażone w tachograf analogowy lub tachograf cyfrowy, muszą zostać
wyposażone w inteligentny tachograf 2, gdy są użytkowane na terytorium Strony innej niż ta,
w której są zarejestrowane.

6.

Nie później niż cztery lata po wejściu w życie szczegółowych specyfikacji technicznych
dotyczących inteligentnego tachografu 2 pojazdy, o których mowa w ust. 1 lit. a), i które są
wyposażone w inteligentny tachograf 1, muszą zostać wyposażone w inteligentny tachograf 2,
gdy są użytkowane na terytorium Strony innej niż ta, w której są zarejestrowane.

7.

Od dnia 1 lipca 2026 r. pojazdy, o których mowa w ust. 1 lit. b), muszą być wyposażone
w inteligentny tachograf 2, gdy są użytkowane na terytorium Strony innej niż ta, w której są
zarejestrowane.

8.

Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie ma wpływu na stosowanie na terytorium Unii
przepisów unijnych dotyczących urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie
drogowym w odniesieniu do unijnych przewoźników drogowych towarów.
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ARTYKUŁ 4
Ochrona danych
1.

Każda ze Stron zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych w kontekście niniejszej
sekcji odbywało się wyłącznie do celów weryfikacji zgodności z niniejszą sekcją.

2.

Każda ze Stron zapewnia w szczególności ochronę danych osobowych przed wykorzystaniem
w sposób inny niż ściśle określony w ust. 1 w odniesieniu do:
a)

korzystania z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do rejestrowania
danych dotyczących lokalizacji, o czym mowa w specyfikacji technicznej
inteligentnego tachografu 1 i inteligentnego tachografu 2;

b)

elektronicznej wymiany informacji dotyczących kart kierowcy, o czym mowa w art. 13,
w szczególności wszelkiej transgranicznej wymiany takich informacji ze stronami
trzecimi; oraz

c)

przechowywania zapisów przez przewoźników drogowych towarów, o czym mowa
w art. 15.

3.

Tachografy cyfrowe projektuje się tak, aby zapewnić prywatność. Przetwarzane mogą być
wyłącznie dane niezbędne do celów, o których mowa w ust. 1.

4.

Właściciele pojazdów, przewoźnicy drogowi towarów oraz wszelkie inne zainteresowane
podmioty muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
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ARTYKUŁ 5
Instalacja i naprawa
1.

Instalacji i napraw tachografów mogą dokonywać wyłącznie instalatorzy, warsztaty lub
producenci pojazdów zatwierdzeni do tego celu przez właściwe organy Strony zgodnie
z art. 7.

2.

Zatwierdzeni instalatorzy, warsztaty lub producenci pojazdów plombują tachograf po
zweryfikowaniu prawidłowości jego działania i w szczególności w sposób zapewniający, aby
żadne urządzenie manipulacyjne nie mogło naruszyć lub zmienić zarejestrowanych danych.

3.

Zatwierdzony instalator, warsztat lub producent pojazdu umieszcza specjalny znak
na zakładanych przez siebie plombach i dodatkowo wprowadza do tachografu cyfrowego oraz
inteligentnych tachografów 1 i 2 elektroniczne dane zabezpieczające w celu uwierzytelnienia
wykonanego sprawdzenia. Każda ze Stron prowadzi i publikuje rejestr użytych znaków oraz
elektronicznych danych zabezpieczających oraz niezbędne informacje dotyczące
wykorzystanych elektronicznych danych zabezpieczających.

4.

W celu poświadczenia, że instalację tachografu wykonano zgodnie z wymogami niniejszej
sekcji, przytwierdza się tabliczkę instalacyjną w sposób zapewniający jej wyraźną
widoczność i dostępność.

5.

Elementy tachografu zostają zaplombowane. Wszelkie połączenia z tachografem, które są
potencjalnie narażone na ingerencje, w tym połączenie między czujnikiem ruchu a skrzynią
biegów, a także w stosownych przypadkach tabliczka instalacyjna, zostają zaplombowane.
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Plomba może być usunięta lub naruszona wyłącznie:
–

przez instalatorów lub warsztaty zatwierdzone przez właściwe organy zgodnie z art. 7
do celów naprawy, konserwacji lub powtórnej kalibracji tachografu lub przez
funkcjonariuszy służb kontrolnych odpowiednio przeszkolonych oraz upoważnionych,
gdy jest to wymagane, do celów kontroli, lub

–

do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu, która narusza plombę. W takich
przypadkach w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę
i godzinę naruszenia plomby i podające przyczyny usunięcia plomby.

Zdjęte lub zerwane plomby zastępowane są przez zatwierdzonego instalatora lub
zatwierdzony warsztat bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu siedmiu dni od ich zdjęcia
lub zerwania. Gdy plomby zostały zdjęte lub zerwane do celów kontroli, mogą zostać bez
zbędnej zwłoki zastąpione przez funkcjonariusza służb kontrolnych wyposażonego
w urządzenie do plombowania oraz niepowtarzalny specjalny znak.
W przypadku zdjęcia plomby przez funkcjonariusza służb kontrolnych do tachografu
wprowadza się kartę kontrolną na czas od zdjęcia plomby do zakończenia kontroli, w tym
w przypadku zakładania nowej plomby. Funkcjonariusz służb kontrolnych wydaje pisemne
oświadczenie zawierające co najmniej następujące informacje:
–

numer identyfikacyjny pojazdu,

–

imię i nazwisko funkcjonariusza,

–

organ kontrolny i państwo,
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–

numer karty kontrolnej,

–

numer zdjętej plomby,

–

datę i godzinę zdjęcia plomby, oraz

–

numer nowej plomby, w przypadku gdy funkcjonariusz służb kontrolnych założył nową
plombę.

Przed ponownym założeniem plomb zatwierdzony warsztat sprawdza i kalibruje tachograf,
z wyjątkiem przypadku, gdy plomba została zdjęta lub zerwana do celów kontroli i została
wymieniona przez funkcjonariusza służb kontrolnych.

ARTYKUŁ 6
Przeglądy tachografów
1.

Tachografy poddaje się regularnym przeglądom wykonywanym przez zatwierdzone
warsztaty. Regularne przeglądy przeprowadza się przynajmniej raz na dwa lata.

2.

Zakres przeglądów, o których mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej sprawdzenie:
–

czy tachograf jest prawidłowo zainstalowany i czy jest odpowiedni dla danego pojazdu,

–

czy tachograf działa prawidłowo,
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–

czy tachograf jest opatrzony znakiem homologacji typu,

–

czy zamocowana jest tabliczka instalacyjna,

–

czy wszystkie plomby są nienaruszone i spełniają swoją funkcję,

–

czy do tachografu nie są podłączone urządzenia manipulacyjne lub czy nie ma śladów
używania takich urządzeń, oraz

–
3.

rozmiaru opon i faktycznego obwodu tocznego opon.

Warsztaty sporządzają protokół przeglądu, w przypadkach gdy konieczne było usunięcie
nieprawidłowości w działaniu tachografu, bez względu na to, czy nastąpiło to w wyniku
przeglądu okresowego czy przeglądu przeprowadzonego na specjalne żądanie właściwego
organu krajowego. Prowadzą one wykaz wszystkich sporządzonych protokołów przeglądu.

4.

Protokoły przeglądu przechowuje się co najmniej przez dwa lata od czasu sporządzenia
protokołu. Każda ze Stron decyduje, czy protokoły przeglądu mają być w tym okresie
przechowywane, czy przesyłane właściwemu organowi. W przypadku gdy warsztat, który
sporządził protokoły, przechowuje takie protokoły przeglądu, na żądanie właściwego organu
udostępnia protokoły przeglądu i kalibracji wykonanych w tym okresie.
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ARTYKUŁ 7
Zatwierdzanie instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów
1.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państw członkowskich zatwierdza, regularnie
kontroluje i certyfikuje instalatorów, warsztaty i producentów pojazdów, którzy mogą
dokonywać instalacji, sprawdzeń, przeglądów i napraw tachografów.

2.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, każde z państwo członkowskich zapewnia
kompetentność i rzetelność instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów. W tym celu
ustanawia i publikuje zestaw jasnych procedur krajowych oraz zapewnia spełnienie
następujących minimalnych kryteriów:
a)

właściwe przeszkolenie pracowników;

b)

dostępność urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich badań
i wykonywania odpowiednich zadań; oraz

c)
3.

dobra reputacja instalatorów, warsztatów i producentów pojazdów.

Audyty zatwierdzonych instalatorów lub warsztatów przeprowadza się w następujący sposób:
a)

zatwierdzeni instalatorzy lub zatwierdzone warsztaty podlegają co najmniej raz na dwa
lata audytowi procedur stosowanych przy obsłudze tachografów. Audyt koncentruje się
w szczególności na środkach bezpieczeństwa i posługiwaniu się kartami
warsztatowymi. Strony lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie mogą
przeprowadzać te audyty bez dokonywania wizyt na miejscu; oraz
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b)

odbywają się również niezapowiedziane audyty techniczne zatwierdzonych instalatorów
lub warsztatów w celu skontrolowania wykonywanych kalibracji, przeglądów
i instalacji. Audyty te obejmują rocznie co najmniej 10 % zatwierdzonych instalatorów
i warsztatów.

4.

Każda ze Stron i jej właściwe organy wprowadzają odpowiednie środki w celu zapobiegania
konfliktom interesów pomiędzy instalatorami lub warsztatami a przewoźnikami drogowymi
towarów. W szczególności w przypadku poważnego ryzyka konfliktu interesów wprowadza
się szczególne dodatkowe środki w celu zapewnienia przestrzegania niniejszej sekcji przez
instalatora lub warsztat.

5.

Właściwe organy każdej ze Stron cofają zatwierdzenia, czasowo albo na stałe, instalatorom,
warsztatom oraz producentom pojazdów niewykonującym swoich obowiązków wynikających
z niniejszej sekcji.

ARTYKUŁ 8
Karty warsztatowe
1.

Okres ważności kart warsztatowych nie może przekraczać roku. Przy przedłużaniu ważności
karty warsztatowej właściwy organ zapewnia spełnianie przez instalatora, warsztat lub
producenta pojazdów kryteriów wymienionych w art. 7 ust. 2.

2.

Właściwy organ przedłuża ważność karty warsztatowej w terminie 15 dni roboczych po
otrzymaniu ważnego wniosku o przedłużenie ważności i całej niezbędnej dokumentacji. Jeżeli
karta warsztatowa została uszkodzona, działa wadliwie lub została zagubiona lub skradziona,
właściwy organ wydaje kartę zastępczą w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania
szczegółowego wniosku o jej wydanie. Właściwe organy prowadzą rejestr kart zagubionych,
skradzionych lub uszkodzonych.
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3.

Jeżeli Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie cofa upoważnienie dla
instalatora, warsztatu lub producenta pojazdu zgodnie z art. 7, cofa również wydane im karty
warsztatowe.

4.

Każda ze Stron wprowadza wszystkie niezbędne środki, aby zapobiegać fałszowaniu kart
warsztatowych przekazywanych zatwierdzonym instalatorom, warsztatom oraz producentom
pojazdów.

ARTYKUŁ 9
Wydawanie kart kierowcy
1.

Karty kierowcy wydawane są na wniosek kierowcy przez właściwy organ Strony, na której
terytorium kierowca ma miejsce stałego zamieszkania. W przypadku gdy właściwe organy
Strony wydające kartę kierowcy mają wątpliwości co do ważności oświadczenia dotyczącego
miejsca stałego zamieszkania lub do celów niektórych szczególnych kontroli, mogą zażądać
od kierowcy wszelkich dodatkowych informacji i dowodów.
Do celów niniejszego artykułu „miejsce stałego zamieszkania” oznacza miejsce, w którym
dana osoba zwykle mieszka, to znaczy przez co najmniej 185 dni w każdym roku
kalendarzowym, ze względu na więzi osobiste i zawodowe, a w przypadku osoby
niezwiązanej z danym miejscem zawodowo, ze względu na więzi osobiste, które wskazują
na istnienie ścisłych związków pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka.
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Jednakże za miejsce stałego zamieszkania osoby, której więzi zawodowe znajdują się
w miejscu innym niż jej więzi osobiste i która w związku z tym mieszka na przemian
w różnych miejscach położonych na terytorium obu Stron, uważa się miejsce, w którym
posiada ona więzi osobiste, pod warunkiem że osoba ta powraca tam regularnie. Ten ostatni
warunek nie musi być spełniony w przypadku, gdy dana osoba mieszka na terytorium Strony
w celu wykonania umowy zawartej na czas określony.
2.

W należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach każda ze Stron lub, w przypadku
Unii, państwo członkowskie może wydać czasową i nieodnawialną kartę kierowcy ważną
przez okres nieprzekraczający 185 dni kierowcy, który nie ma miejsca stałego zamieszkania
na terytorium Strony, pod warunkiem że kierowcę takiego łączy stosunek pracy
z przedsiębiorstwem mającym siedzibę na terytorium Strony wydającej kartę oraz o ile
kierowca przedstawi świadectwo kierowcy, gdy jest to wymagane.

3.

Właściwe organy Strony wydającej kartę wprowadzają odpowiednie środki w celu
zapewnienia, aby wnioskodawca nie posiadał już ważnej karty kierowcy, oraz dokonują
personalizacji karty kierowcy, zapewniając, aby zawarte na niej dane były widoczne
i bezpieczne.

4.

Okres ważności karty kierowcy nie może przekraczać pięciu lat.
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5.

Karty kierowcy nie można w okresie jej ważności cofnąć ani zawiesić, chyba że właściwe
organy Strony uznają ją za sfałszowaną lub gdy kierowca korzysta z karty, której nie jest
posiadaczem, lub gdy karta, w której posiadaniu jest kierowca, została wydana na podstawie
fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. Jeżeli takiego zawieszenia lub
cofnięcia karty dokonała Strona inna niż Strona wydająca lub, w przypadku Unii, państwo
członkowskie inne niż państwo członkowskie wydające kartę, Strona lub państwo, które
zawiesiły lub cofnęły kartę, jak najszybciej zwracają ją organom Strony lub, w przypadku
Unii, państwa członkowskiego, które wydały kartę, oraz wskazują powody cofnięcia lub
zawieszenia. Jeżeli zwrot karty ma nastąpić w okresie dłuższym niż dwa tygodnie, Strona lub,
w przypadku Unii, państwo członkowskie, które zawiesiły lub cofnęły kartę, informują
w ciągu tych dwóch tygodni Stronę lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie, które
wydały kartę, o powodach tego zawieszenia lub cofnięcia.

6.

Właściwy organ Strony wydającej może zobowiązać kierowcę do wymiany karty kierowcy
na nową, jeżeli jest to niezbędne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi
specyfikacjami technicznymi.

7.

Każda ze Stron wprowadza wszystkie niezbędne środki, aby zapobiec fałszowaniu kart
kierowcy.

8.

Niniejszy artykuł nie uniemożliwia Stronie lub, w przypadku Unii, państwu członkowskiemu
wydania karty kierowcy, który ma miejsce stałego zamieszkania w części terytorium tej
Strony, do której nie ma zastosowania niniejszy załącznik, pod warunkiem że w takich
przypadkach stosowane są odpowiednie postanowienia niniejszej sekcji.
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ARTYKUŁ 10
Przedłużanie ważności kart kierowcy
1.

Jeżeli w przypadku przedłużania ważności Strona, na której terytorium kierowca ma miejsce
stałego zamieszkania, jest inna niż Strona, która wydała jego aktualną kartę, oraz
w przypadku gdy organy tej pierwszej Strony otrzymały wniosek o przedłużenie ważności
karty kierowcy, informują one organy, które wydały poprzednią kartę, o powodach
przedłużenia jej ważności.

2.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty, która wkrótce utraci ważność,
właściwy organ wydaje nową kartę przed dniem upływu okresu ważności, pod warunkiem że
wniosek został przesłany w terminie określonym w części B sekcja 4 art. 5.

ARTYKUŁ 11
Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy
1.

Organy wydające prowadzą rejestr kart wydanych, skradzionych, zagubionych lub
uszkodzonych w okresie odpowiadającym przynajmniej okresowi ich ważności.

2.

W przypadku gdy karta kierowcy jest uszkodzona, działa wadliwie, została zgubiona lub
skradziona, właściwe organy Strony, na której terytorium kierowca ma miejsce stałego
zamieszkania, wydają kartę zastępczą w terminie ośmiu dni roboczych po otrzymaniu
szczegółowego wniosku o jej wydanie.
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ARTYKUŁ 12
Wzajemna akceptacja kart kierowcy
1.

Każda ze Stron akceptuje karty kierowcy wydane przez drugą Stronę.

2.

W przypadku gdy posiadacz ważnej karty kierowcy wydanej przez Stronę ma miejsce stałego
zamieszkania na terytorium drugiej Strony i ubiega się o wymianę swojej karty kierowcy
na jej odpowiednik, Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie, które dokonują
wymiany, ponoszą odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przedstawiona karta jest nadal
ważna.

3.

Strony lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie dokonujące wymiany zwracają starą
kartę organom Strony lub, w przypadku Unii, państwa członkowskiego, które wydały kartę,
oraz wskazują powody tego zwrotu.

4.

W przypadku gdy Strona lub, w przypadku Unii, państwo członkowskie dokonuje zastąpienia
lub wymiany karty kierowcy, zastąpienie lub wymiana oraz wszelkie inne dalsze zastąpienia
lub wymiany rejestruje się w tej Stronie lub, w przypadku Unii, w tym państwie
członkowskim.
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ARTYKUŁ 13
Elektroniczna wymiana informacji dotyczących kart kierowcy
1.

W celu upewnienia się, że wnioskodawca już nie posiada ważnej karty kierowcy, Strony lub,
w przypadku Unii, państwa członkowskie prowadzą krajowe elektroniczne rejestry
zawierające następujące informacje dotyczące kart kierowcy w okresie odpowiadającym
przynajmniej okresowi ważności tych kart:

2.

–

nazwisko i imię kierowcy,

–

data oraz – jeśli informacja ta jest dostępna – miejsce urodzenia kierowcy,

–

numer ważnego prawa jazdy i kraj wydający prawo jazdy (w stosownych przypadkach),

–

status karty kierowcy, oraz

–

numer karty kierowcy.

Rejestry elektroniczne Stron lub, w przypadku Unii, państw członkowskich muszą być
wzajemnie połączone i dostępne na całym terytorium Stron przy użyciu systemu
informacyjnego TACHOnet lub systemu kompatybilnego. W przypadku stosowania systemu
kompatybilnego wymiana danych elektronicznych z drugą Stroną musi być możliwa za
pośrednictwem systemu informacyjnego TACHOnet.
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3.

Przy wydawaniu, wymianie lub, w razie konieczności, przedłużaniu ważności karty kierowcy
Strony lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie sprawdzają przy pomocy elektronicznej
wymiany danych, czy kierowca nie posiada już innej ważnej karty kierowcy. Przekazywane
dane ograniczają się do danych niezbędnych na potrzeby takiej weryfikacji.

4.

Funkcjonariusze służb kontrolnych mogą mieć dostęp do rejestru elektronicznego w celu
sprawdzenia statusu karty kierowcy.

ARTYKUŁ 14
Ustawienia tachografów
1.

Tachografy cyfrowe nie mogą być ustawione w sposób powodujący automatyczne
przełączanie się na konkretną kategorię czynności po wyłączeniu silnika lub zapłonu pojazdu,
chyba że kierowca ma w dalszym ciągu możliwość ręcznego wyboru odpowiedniej kategorii
czynności.

2.

W pojazdach nie instaluje się więcej niż jednego tachografu, chyba że do celów badań
eksploatacyjnych.

3.

Każda ze Stron zabrania produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży urządzeń wykonanych
lub przeznaczonych do celów manipulowania tachografami.
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ARTYKUŁ 15
Odpowiedzialność przewoźników drogowych towarów
1.

Przewoźnicy drogowi towarów są odpowiedzialni za zapewnienie, aby ich kierowcy byli
właściwie wyszkoleni i poinstruowani w zakresie prawidłowego funkcjonowania
tachografów, cyfrowych, inteligentnych lub analogowych, przeprowadzają regularne kontrole,
aby zapewnić właściwe używanie tachografów przez swoich kierowców i nie udzielają
kierowcom jakichkolwiek bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich
do niewłaściwego używania tachografów.
Przewoźnicy drogowi towarów wydają wystarczającą liczbę wykresówek kierowcom
pojazdów wyposażonych w tachografy analogowe, mając na uwadze indywidualny charakter
wykresówki, długość okresu pracy i możliwość zaistnienia konieczności ich wymiany,
w przypadku gdy zostaną zniszczone lub zatrzymane przez upoważnionego funkcjonariusza
służb kontrolnych. Przewoźnicy drogowi towarów wydają kierowcom wyłącznie wykresówki
zgodne z zatwierdzonym wzorem i odpowiednie do użycia w urządzeniu zainstalowanym
w pojeździe.
Przewoźnik drogowy towarów zapewnia, biorąc pod uwagę długość okresu pracy, by
drukowanie danych z tachografu na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych mogło być
prawidłowo przeprowadzone w razie kontroli.
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2.

Przewoźnicy drogowi towarów przechowują wykresówki i wydruki w każdym przypadku
sporządzenia wydruków zgodnie z częścią B sekcja 4 art. 9 niniejszego załącznika,
w porządku chronologicznym oraz w czytelnej formie, przez co najmniej rok po ich użyciu
oraz wydają ich kopie zainteresowanym kierowcom na ich wniosek. Przewoźnicy drogowi
towarów wydają także zainteresowanym kierowcom na ich wniosek kopie danych pobranych
z kart kierowcy oraz ich wydruki na papierze. Wykresówki, wydruki oraz pobrane dane
okazuje się lub przekazuje na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb
kontrolnych.

3.

Przewoźnicy drogowi towarów są odpowiedzialni za naruszenia niniejszej sekcji oraz
części B sekcja 4 niniejszego załącznika popełnione przez swoich kierowców lub kierowców
będących w ich dyspozycji. Każda ze Stron może jednak uzależnić taką odpowiedzialność
od naruszenia przez przewoźnika drogowego towarów ust. 1 akapit pierwszy niniejszego
artykułu oraz części B sekcja 2 art. 7 ust. 1 i 2 niniejszego załącznika.

ARTYKUŁ 16
Procedury stosowane przez przewoźników drogowych towarów
w przypadku wadliwego działania urządzeń
1.

W razie awarii lub wadliwego działania tachografu przewoźnik drogowy towarów naprawia
go u zatwierdzonego instalatora lub w zatwierdzonym warsztacie tak szybko, jak pozwalają
na to okoliczności.

2.

Jeżeli nie jest możliwe sprowadzenie pojazdu do bazy przewoźnika drogowego towarów
w ciągu tygodnia, licząc od dnia awarii lub wykrycia wadliwego działania, naprawy dokonuje
się w drodze.
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3.

Każda ze Stron lub, w przypadku Unii, państwa członkowskie upoważniają właściwe organy
do zakazania używania pojazdu w przypadku, gdy awaria lub wadliwe działanie nie zostały
usunięte zgodnie z ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami krajowymi danej
Strony.

ARTYKUŁ 17
Procedura wydawania kart do tachografów
Komisja Europejska przekazuje właściwym organom Zjednoczonego Królestwa materiał
kryptograficzny służący do wydawania kierowcom, warsztatom i organom kontrolnym kart
do tachografów, zgodnie z polityką certyfikacji europejskiego głównego urzędu certyfikacji
(ERCA) oraz polityką certyfikacji Zjednoczonego Królestwa.

__________________

EU/UK/TCA/Załącznik 31-34/pl 175

ZAŁĄCZNIK 32

WZÓR ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE MIĘDZYNARODOWEJ USŁUGI REGULARNEJ
I USŁUGI REGULARNEJ SPECJALNEJ
(Pierwsza strona zezwolenia)
(Papier pomarańczowy – DIN A4)
(Do sporządzenia w języku(-ach) urzędowym(-ch) lub jednym z języków urzędowych Strony,
na której terytorium złożono wniosek)
Zezwolenie
Zgodnie z tytułem II działu trzeciego części drugiej Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, z drugiej strony,
PAŃSTWO WYDAJĄCE: ……………………………………………………………………………….…..
Organ wydający zezwolenie: …………………………………………………………………………….……
Znak wyróżniający państwa wydającego: ………………………. (1)
ZEZWOLENIE nr: ……………………………... na wykonywanie usługi regularnej □ (2) na wykonywanie
usługi regularnej specjalnej □ (2)
autokarami i autobusami między Stronami Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, z drugiej strony,
do: …………………………………………………………………………………………....…….………......
………………………………………………………………………………………………..………….….…..
Nazwisko i imię lub nazwa handlowa przewoźnika lub przewoźnika zarządzającego w przypadku grupy
przedsiębiorstw lub w przypadku partnerstwa:
Adres:
………………………………………………………………………………………..………………….….….
……………………………………………………………………………………………………………….…
Numery telefonu i faksu lub e-mail:
.………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……….…

1

2

Austria (A), Belgia (B), Bułgaria (BG), Cypr (CY), Chorwacja (HR), Republika Czeska (CZ), Dania (DK),
Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francja (F), Niemcy (D), Grecja (GR), Węgry (H), Irlandia (IRL), Włochy (I),
Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (L), Malta (MT), Niderlandy (NL), Polska (PL), Portugalia (P), Rumunia
(RO), Słowacja (SK), Słowenia (SLO), Hiszpania (E), Szwecja (S), Wielka Brytania (UK), do uzupełnienia.
Zaznaczyć lub wypełnić odpowiednie pola.
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(Druga strona zezwolenia)
Nazwa, adres oraz numery telefonu i faksu lub e-mail przewoźnika lub, w przypadku grupy przewoźników
lub partnerstwa, nazwy wszystkich przewoźników grupy lub partnerstwa; dodatkowo nazwy wszelkich
podwykonawców, oznaczonych jako takich:
1)

…..…………………………………………………………………………………………………….….

2)

……………………………………………………………………………………………………….…...

3)

………………………………………………………………………………………………………........

4)

…………………………………………………………………………………………………................

5)

…………………………………………………………………………………………………................

Wykaz załączony w stosownych przypadkach
Okres ważności zezwolenia: od: …………………………………. do: ………….……………...…………….
Miejsce i data wystawienia: ……………………………………………….……………………………………
Podpis i pieczęć organu wydającego lub instytucji wydającej: ………………………………………………...
1.

Trasa: ……………………………………………………………………………………….……….…...

…………………………………………………………………………………………...…………………...….
a)

Miejsce początkowe usługi: ………………………………………..……..………........................

……………………………………………………………………..............………………………….….
b)

Miejsce docelowe usługi: …………….……………………………………………………….......

…………………………………………………………..………………………………………………..
Główna trasa, z podkreśleniem miejsc, z których pasażerowie są zabierani i w których są wysadzani: …..…..
…………………………………………………………………………………………………………………...
2.

Rozkład jazdy: ……………….…………………………………………………………………………..

(załączony do niniejszego zezwolenia)
3.

Usługi regularne specjalne:
a)

Kategoria pasażerów: ……...…………….………………….…………………………………….

……………………………........................................................................................................................
4.

Inne warunki lub szczególne punkty …...…………..................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Pieczęć organu wydającego zezwolenie
Ważna uwaga:
1)

Niniejsze zezwolenie jest ważne na całą podróż.

2)

Zezwolenie lub odpis zezwolenia uwierzytelniony przez organ, który wydał to zezwolenie,
przechowuje się w pojeździe przez cały okres podróży i okazuje na żądanie funkcjonariuszom
organów ścigania.

3)

Miejsce początkowe usługi lub jej miejsce docelowe muszą znajdować się na terytorium Strony,
w której przewoźnik ma swoją siedzibę, a autokary i autobusy są zarejestrowane.
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(Trzecia strona zezwolenia)
WSKAZANIA OGÓLNE
1)

Przewoźnik drogowy osób rozpoczyna świadczenie danej usługi transportowej w terminie określonym
w decyzji organu, który udzielił zezwolenia.

2)

Z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej przewoźnik wykonujący międzynarodową usługę
regularną lub usługę regularną specjalną zobowiązany jest do wprowadzenia wszystkich środków
w celu zagwarantowania usługi transportowej spełniającej warunki określone w zezwoleniu.

3)

Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące trasy, przystanki, rozkład jazdy,
wysokość opłat i warunki przewozu.

4)

Bez uszczerbku dla dokumentów odnoszących się do pojazdu i kierowcy (takich jak dowód
rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy), następujące dokumenty służą jako dokumenty kontrolne
wymagane na podstawie art. 477 Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską
Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, z drugiej strony, i są przechowywane w pojeździe oraz okazywane na żądanie
każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
–

zezwolenie lub uwierzytelniony odpis zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych usług
regularnych lub usług regularnych specjalnych,

–

licencja przewoźnika na międzynarodowy drogowy przewóz osób przewidziana zgodnie
z przepisami Zjednoczonego Królestwa lub Unii lub uwierzytelniony odpis takiej licencji,

–

w przypadku wykonywania międzynarodowych usług regularnych specjalnych – umowa
między organizatorem a przewoźnikiem lub jej uwierzytelniony odpis, a także dokument
poświadczający, że pasażerowie stanowią specjalną kategorię, z wyłączeniem innych
pasażerów, do celów usług regularnych specjalnych,

–

jeżeli przewoźnik wykonujący usługi regularne lub usługi regularne specjalne korzysta
z dodatkowych pojazdów w celu sprostania sytuacjom tymczasowym i wyjątkowym, oprócz
odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej – odpis umowy między przewoźnikiem
wykonującym dane międzynarodowe usługi regularne lub usługi regularne specjalne
a przedsiębiorstwem, które dostarczyło dodatkowe pojazdy, lub równoważny dokument.
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(Czwarta strona zezwolenia)
WSKAZANIA OGÓLNE (c.d.)
5)

Przewoźnicy wykonujący międzynarodową usługę regularną, z wyłączeniem usługi regularnej
specjalnej, wystawiają bilety na przewóz potwierdzające prawa pasażera do korzystania z transportu
i służące jako dokument kontrolny poświadczający zawarcie umowy przewozu między pasażerem
a przewoźnikiem, indywidualnej albo zbiorowej. Na biletach tych, które mogą mieć również formę
elektroniczną, musi znajdować się:
a)

nazwa przewoźnika;

b)

miejsce początkowe i miejsce docelowe przewozu, oraz, w stosownych przypadkach, podróż
powrotna;

c)

okres ważności biletu oraz, w stosownych przypadkach, data i czas rozpoczęcia podróży;

d)

cena za przewóz.

Pasażer okazuje bilet na przewóz na żądanie każdemu upoważnionemu funkcjonariuszowi służb
kontrolnych.
6)

Przewoźnicy wykonujący międzynarodowe usługi regularne lub usługi regularne specjalne przewozu
osób umożliwiają przeprowadzenie wszelkich kontroli służących zapewnieniu prawidłowego
wykonywania przewozów, w szczególności w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdu i okresów
odpoczynku oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i emisji.

________________
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ZAŁĄCZNIK 33

WZÓR WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE
MIĘDZYNARODOWEJ USŁUGI REGULARNEJ I USŁUGI REGULARNEJ SPECJALNEJ
(Papier biały – DIN A4)
(Do sporządzenia w języku(-ach) urzędowym(-ch) lub jednym z języków urzędowych Strony,
na której terytorium złożono wniosek)
FORMULARZ WNIOSKU O ZEZWOLENIE LUB PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA NA
WYKONYWANIE MIĘDZYNARODOWEJ USŁUGI REGULARNEJ LUB MIĘDZYNARODOWEJ
USŁUGI REGULARNEJ SPECJALNEJ(1)
O rozpoczęcie usługi regularnej

□

O rozpoczęcie usługi regularnej specjalnej
O przedłużenie zezwolenia na usługi
O zmianę warunków zezwolenia na usługi

□
□
□

przewozu autokarami i autobusami między Stronami zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony,
………………………………………………………………………………………………………..................
(Organ wydający zezwolenie)
1.

Nazwisko i imię lub nazwa handlowa wnioskującego przewoźnika; w przypadku wniosku złożonego
przez grupę przewoźników lub przez partnerstwo – nazwa przewoźnika upoważnionego przez
pozostałych przewoźników do złożenia wniosku:

…………………………………………………………………………………………….…………….............
………………………………………………………………………………………………………………......
2.

Usługi, które mają być świadczone(1)
przez przewoźnika □ przez grupę przewoźników □ przez partnerstwo □ przez podwykonawcę

3.

Nazwy i adresy przewoźnika lub, w przypadku grupy przewoźników lub partnerstwa, nazwy
wszystkich przewoźników grupy lub partnerstwa; ponadto każdy podwykonawca musi być
zidentyfikowany z nazwy (2)

3.1

……………………………………………….………………... tel. ………………….…..……...……...

3.2

……………………………………………….………….…..… tel. …………………..…….…....……..

3.3

……………………………………………………………........ tel. ………………………….......….….

3.4

………………………………………………………….……... tel. ………………………...….........….

1

Zaznaczyć lub wypełnić odpowiednie pola.
W stosownych przypadkach należy załączyć wykaz.

2
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(Druga strona wniosku o zezwolenie lub przedłużenie ważności zezwolenia)
4
W przypadku usługi regularnej specjalnej:
4.1 Kategoria pasażerów: (1) pracownicy □
uczniowie/studenci
□
inna □
5
Okres obowiązywania wnioskowanego zezwolenia lub data zakończenia świadczenia usługi:
…………………………………………………………………………………………………..........................
6
Główna trasa usługi (podkreślić miejsca, z których pasażerowie są zabierani i na których są
wysadzani, oraz podać pełne adresy tych miejsc):(2)
……………………………………………………………………………………………...………....................
…..……………………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………….......................
7
Okres świadczenia usług: ……………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….............
…………………………………………………………………………………………………..……….............
8
Częstotliwość (codziennie, raz w tygodniu itp.): …………………………………..…...………………..
9
Opłaty za przewóz ………………………………….…… Podano w załączniku.
10
Należy załączyć harmonogram kursów kierowców, aby umożliwić weryfikację zgodności
z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku.
11
Liczba wnioskowanych zezwoleń lub uwierzytelnionych odpisów zezwoleń:(3)
…………………………………………………………………………………………………….......................
12
Dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………........……………...
(Miejscowość i data) (Podpis wnioskodawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………...
Zwraca się uwagę wnioskodawcy na fakt, że – ze względu na obowiązek przechowywania zezwolenia lub
uwierzytelnionego odpisu zezwolenia w pojeździe – liczba zezwoleń lub ich uwierzytelnionych odpisów,
wydanych przez organ wydający zezwolenie, które wnioskodawca musi posiadać, powinna odpowiadać
liczbie pojazdów potrzebnych w tym samym czasie do świadczenia wnioskowanych usług.
Ważna uwaga
Do wniosku muszą zostać załączone w szczególności:
a)
rozkład jazdy, z podaniem przedziałów czasowych na kontrole na odpowiednich przejściach
granicznych;
b)
uwierzytelniony odpis licencji przewoźnika (lub przewoźników) na międzynarodowe drogowe
przewozy osób przewidzianej zgodnie z przepisami krajowymi lub unijnymi;
c)
mapę w odpowiedniej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, z których pasażerowie będą
zabierani lub na które będą dowożeni;
d)
harmonogram kursów kierowców, aby umożliwić weryfikację zgodności z międzynarodowymi
przepisami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku;
e)
wszelkie odpowiednie informacje dotyczące terminali autokarowych i autobusowych.

__________________

1
2

3

Zaznaczyć lub wypełnić odpowiednie pola.
Organ wydający zezwolenie może zażądać przedłożenia pełnego wykazu miejsc, z których pasażerowie są
zabierani i w których są wysadzani, wraz z dokładnymi adresami załączonymi oddzielnie do formularza
wniosku.
Wypełnić stosownie do przypadku
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ZAŁĄCZNIK 34
WZÓR FORMULARZA PODRÓŻY DLA USŁUG OKAZJONALNYCH
FORMULARZ PODRÓŻY nr................. Książki nr...............
(papier niepowlekany w kolorze Pantone 358 (jasnozielony) lub w kolorze
jak najbardziej do niego zbliżonym, o formacie DIN A4)
USŁUGI OKAZJONALNE Z KABOTAŻEM ORAZ USŁUGI OKAZJONALNE Z TRANZYTEM
(Wszystkie pozycje można w razie konieczności uzupełnić na oddzielnym arkuszu)
1

Numer
……………………………………………………………
rejestracyjny autobusu

Miejsce, data i podpis przewoźnika
1.

……………………………………………..………..……

2.

………………………………………….……..….....……

3.

…………………………………………………..…..……

1.

……………………………………………..………..……

2.

………………………………………….……..….....……

3.

…………………………………………………..…..……

Organizacja lub osoba odpowiedzialna za usługę
okazjonalną

1.

…………………..…….….. 2. ………..…………….…….

3.

……………………………. 4. …………..……….……….

Rodzaj usługi

□

Usługa okazjonalna z kabotażem

□

Usługa okazjonalna z tranzytem

2
Przewoźnik oraz, w stosownych przypadkach,
podwykonawca lub grupa przewoźników
3
Imię i nazwisko kierowcy/kierowców
4
5
6

Miejsce początkowe usługi: …………………….….………..………… Kraj: …………………….….………..…………
Miejsce docelowe usługi: …………………….….………..………… Kraj: …………………….….……….…..…………

7

Podróż

Daty

8

9

Trasa/dzienne etapy lub miejsca,
z których zabiera się lub do których
dowozi się pasażerów
z

Liczba
pasażerów

Pusty
(oznaczyć X)

Planowana liczba km

Do

Ewentualne punkty połączeń z innym
przewoźnikiem należącym do tej samej
grupy

Liczba
dowiezionych
pasażerów

Miejsce docelowe
dowiezionych pasażerów

Przewoźnik zabierający
pasażerów

Nieprzewidziane zmiany
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

________________
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Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

1

ALF/3X14-

beryksy (3, 4, 5, 6, 7, wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody
96,95
8, 9, 10, 12, 14)
międzynarodowe obszarów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

2

ANF/07.

żabnica (7)

7

78,78 21,22 78,24 21,76 77,70 22,30 77,05 22,95 76,62 23,38 76,62 23,38

3

ANF/2AC4-C

żabnica (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

13,74 86,26 12,92 87,08 12,11 87,89 11,13 88,87 10,48 89,52 10,48 89,52

4

ANF/56-14

żabnica (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

60,99 39,01 59,62 40,38 58,25 41,75 56,60 43,40 55,50 44,50 55,50 44,50

5

ARU/1/2.

argentyna wielka (1,
2)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszarów 1 i 2

56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10 56,90 43,10

6

ARU/3A4-C

argentyna wielka
(Morze Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Unii obszaru 3a

98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60 98,40

1,60

7

ARU/567.

argentyna wielka
(wody zachodnie)

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5

94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59 94,41

5,59

BLI/12INT-

molwa niebieska
(wody
międzynarodowe
obszaru 12)

wody międzynarodowe obszaru 12

99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86 99,14

0,86

8

3,05 96,95
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3,05 96,95

3,05 96,95

3,05 96,95

3,05 96,95

3,05

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

BLI/24-

molwa niebieska
(Morze Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 2; wody Zjednoczonego
Królestwa i wody Unii obszaru 4

73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81 73,19 26,81

10 BLI/5B67-

molwa niebieska
(wody zachodnie)

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5

77,31 22,69 76,73 23,27 76,16 23,84 75,46 24,54 75,00 25,00 75,00 25,00

11 BOR/678-

kaprosz (wody
zachodnie)

6, 7 i 8

93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36 93,65

6,36

12 BSF/56712-

pałasz czarny (wody
zachodnie)

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5; wody międzynarodowe
obszaru 12

94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69 94,31

5,69

13 COD/07A.

dorsz atlantycki
(Morze Irlandzkie)

7a

56,05 43,95 55,84 44,16 55,63 44,37 55,37 44,63 55,20 44,80 55,20 44,80

14 COD/07D.

dorsz atlantycki
(wschodnia część
kanału La Manche)

7d

90,75

15 COD/5BE6A

dorsz atlantycki (na
zachód od Szkocji)

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b na wschód od 12° 00' W

30,23 69,77 27,37 72,63 24,51 75,49 21,08 78,92 18,79 81,21 18,79 81,21

16 COD/5W6-14

dorsz atlantycki
(Rockall)

6b; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12° 00'
W oraz obszarów 12 i 14

33,95 66,05 31,71 68,29 29,47 70,53 26,78 73,22 24,99 75,01 24,99 75,01

17 COD/7XAD34

dorsz atlantycki
(Morze Celtyckie)

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 90,70

9

9,25 90,75

9,30 90,47
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9,25 90,75

9,53 90,23

9,25 90,75

9,25 90,75

9,25 90,75

9,25

9,77 89,95 10,05 89,76 10,24 89,76 10,24

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

18 DGS/15X14

koleń pospolity
(wody zachodnie)

6, 7 i 8; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5; wody międzynarodowe
obszarów 1, 12 i 14

57,53 42,47 56,61 43,39 55,69 44,31 54,58 45,42 53,84 46,16 53,84 46,16

19 DWS/56789-

rekiny głębinowe
(wody zachodnie)

6, 7, 8 i 9; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

20 HAD/07A.

plamiak (Morze
Irlandzkie)

7a

47,24 52,76 46,42 53,58 45,61 54,39 44,63 55,37 43,98 56,02 43,98 56,02

21 HAD/5BC6A.

plamiak (na zachód
od Szkocji)

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b

19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61 19,39 80,61

22 HAD/6B1214

plamiak (Rockall)

wody Zjednoczonego Królestwa, Unii i wody
międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

16,76 83,24 16,32 83,68 15,88 84,12 15,35 84,65 15,00 85,00 15,00 85,00

23 HAD/7X7A34

plamiak (Morze
Celtyckie)

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

84,00 16,00 83,00 17,00 82,00 18,00 80,80 19,20 80,00 20,00 80,00 20,00

24 HER/07A/MM

śledź atlantycki
(Morze Irlandzkie)

7a na północ od 52°30'N

11,01 88,99

25 HER/5B6ANB

śledź atlantycki (na
zachód od Szkocji)

6b i 6aN; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b

35,95 64,05 35,34 64,66 34,74 65,26 34,01 65,99 33,53 66,47 33,53 66,47

26 HER/7EF.

śledź atlantycki
(zachodnia część
kanału La Manche
i Kanał Bristolski)

7e i 7f

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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8,50 91,50

6,00 94,00

2,99 97,01

0,99 99,01

0,99 99,01

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

27 HER/7G-K.

śledź atlantycki
(Morze Celtyckie)

28 HKE/2AC4-C

morszczuk europejski wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
(Morze Północne)
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

60,67 39,33 57,11 42,89 53,56 46,44 49,29 50,71 46,45 53,55 46,45 53,55

29 HKE/571214

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
morszczuk europejski
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
(wody zachodnie)
obszarów 12 i 14

80,33 19,67 80,05 19,95 79,77 20,23 79,43 20,57 79,20 20,80 79,20 20,80

30 JAX/2A-14

ostroboki (wody
zachodnie)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a;
6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa
90,61
i wody międzynarodowe obszarów 2a i 5b; wody
międzynarodowe obszarów 12 i 14

31 JAX/4BC7D

ostroboki
(południowa część
Morza Północnego
i wschodnia część
kanału La Manche)

wody Zjednoczonego Królestwa i Unii obszarów 4b, 4c
i 7d

71,46 28,54 68,60 31,40 65,73 34,27 62,29 37,71 60,00 40,00 60,00 40,00

32 L/W/2AC4-C

złocica i szkarłacica
(Morze Północne)*

wody Zjednoczonego Królestwa i Unii obszaru 4; wody
Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

35,97 64,03 35,48 64,52 34,98 65,02 34,39 65,61 34,00 66,00 34,00 66,00

33 LEZ/07.

Smuklice (7)

7

81,37 18,63 80,65 19,35 79,93 20,07 79,07 20,93 78,50 21,50 78,50 21,50

34 LEZ/2AC4-C

smuklice (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

7a na południe od 52°30'N, 7g, 7h, 7j i 7k

99,88

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26
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0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12 99,88

9,39 90,61

3,74 96,26

0,12

9,39

3,74 96,26

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

35 LEZ/56-14

smuklice (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

60,84 39,16 59,55 40,45 58,25 41,75 56,69 43,31 55,65 44,35 55,65 44,35

36 LIN/03A-C.

molwa (3a)

wody Unii obszaru 3a

92,65

37 LIN/04-C.

molwa (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4

21,22 78,78 20,92 79,08 20,61 79,39 20,24 79,76 20,00 80,00 20,00 80,00

38 LIN/6X14.

molwa (wody
zachodnie)

6, 7, 8, 9 i 10; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

63,67 36,33 63,25 36,75 62,83 37,17 62,33 37,67 62,00 38,00 62,00 38,00

39 NEP/*07U16

homarzec (Porcupine
jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7
Bank)

85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68 85,32 14,68

40 NEP/07.

homarzec (7)

7

61,68 38,32 60,76 39,24 59,84 40,16 58,74 41,26 58,00 42,00 58,00 42,00

41 NEP/2AC4-C

homarzec (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62 13,38 86,62

42 NOP/2A3A4.

okowiel (Morze
Północne)

3a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru
85,00 15,00 82,50 17,50 80,00 20,00 77,00 23,00 75,00 25,00 75,00 25,00
4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

43 PLE/07A.

gładzica (Morze
Irlandzkie)

7a

48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11 48,89 51,11

44 PLE/56-14

gładzica (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77 39,23 60,77

45 PLE/7DE.

gładzica (kanał La
Manche)*

7d i 7e

70,36 29,64 70,27 29,73 70,18 29,82 70,07 29,93 70,00 30,00 70,00 30,00

7,35 92,65
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7,35 92,65

7,35 92,65

7,35 92,65

7,35 92,65

7,35

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

46 PLE/7FG.

gładzica (7fg)

7f i 7g

74,86 25,14 74,58 25,42 74,30 25,70 73,96 26,04 73,74 26,26 73,74 26,26

47 PLE/7HJK.

gładzica (7hjk)

7h, 7j i 7k

84,25 15,75 83,71 16,29 83,17 16,83 82,52 17,48 82,09 17,91 82,09 17,91

48 POK/56-14

czarniak (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

62,32 37,68 58,99 41,01 55,66 44,34 51,66 48,34 49,00 51,00 49,00 51,00

49 POK/7/3411

czarniak (Morze
Celtyckie)

7, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

84,86 15,14 84,90 15,10 84,93 15,07 84,97 15,03 85,00 15,00 85,00 15,00

50 POL/07.

rdzawiec (7)

7

78,03 21,97 77,27 22,73 76,51 23,49 75,61 24,39 75,00 25,00 75,00 25,00

51 POL/56-14

rdzawiec (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62 63,38 36,62

52 PRA/2AC4-C

krewetka północna
(Morze Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01 77,99 22,01

53 RJE/7FG.

raja drobnooka (7fg)

7f i 7g

56,36 43,64 53,39 46,61 50,42 49,58 46,86 53,14 44,49 55,51 44,49 55,51

54 RJU/7DE.

raja bruzdowana
(kanał La Manche)

7d i 7e

69,12 30,88 68,09 31,91 67,06 32,94 65,82 34,18 65,00 35,00 65,00 35,00

55 RNG/5B67-

buławik czarny
(wody zachodnie)

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b

95,16

4,84 95,16
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4,84 95,16

4,84 95,16

4,84 95,16

4,84 95,16

4,84

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

56 RNG/8X14-

buławik czarny (8, 9,
8, 9 i 10; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14
10, 12, 14)

99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29 99,71

0,29

57 SAN/2A3A4.

dobijakowate (Morze wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
Północne, wszystkie wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a, wody Unii
wybrzeża)
obszaru 3a

97,26

2,74 97,14

2,86 97,03

2,97 96,89

3,11 96,80

3,20 96,80

3,20

58 SBR/678-

morlesz bogar (wody
6, 7 i 8
zachodnie)

90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00 90,00 10,00

59 SOL/07A.

sola (Morze
Irlandzkie)

7a

77,15 22,86 77,03 22,97 76,92 23,08 76,79 23,21 76,70 23,30 76,70 23,30

60 SOL/07D.

sola (wschodnia część
7d
kanału La Manche)

80,31 19,69 80,23 19,77 80,15 19,85 80,06 19,94 80,00 20,00 80,00 20,00

61 SOL/07E.

sola (zachodnia część
7e
kanału La Manche)

38,97 61,03 38,60 61,40 38,24 61,76 37,79 62,21 37,50 62,50 37,50 62,50

62 SOL/24-C.

sola (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

88,09 11,91 86,81 13,19 85,54 14,46 84,02 15,98 83,00 17,00 83,00 17,00

63 SOL/56-14

sola (na zachód od
Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00 80,00 20,00

64 SOL/7FG.

sola (7fg)

7f i 7g

69,35 30,65 68,93 31,07 68,51 31,49 68,01 31,99 67,67 32,33 67,67 32,33

65 SOL/7HJK.

sola (7hjk)

7h, 7j i 7k

83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67 83,33 16,67
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UE

UK

2026
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UE

UK

66 SPR/2AC4-C

szprot (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

96,18

67 SPR/7DE.

szprot (kanał La
Manche)

7d i 7e

28,60 71,40 25,45 74,55 22,30 77,70 18,52 81,48 16,00 84,00 16,00 84,00

68 SRX/07D.

rajowate (wschodnia
część kanału La
Manche)

7d

84,51 15,49 84,44 15,56 84,36 15,64 84,27 15,73 84,21 15,79 84,21 15,79

69 SRX/2AC4-C

rajowate (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

32,73 67,27 32,29 67,71 31,86 68,14 31,35 68,65 31,00 69,00 31,00 69,00

70 SRX/67AKXD

rajowate (wody
zachodnie)

wody Zjednoczonego Królestwa i Unii obszarów 6a, 6b,
71,06 28,94 70,54 29,46 70,02 29,98 69,40 30,60 68,99 31,01 68,99 31,01
7a-c i 7e-k

71 T/B/2AC4-C

turbot i nagład
(Morze Północne)*

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

81,82 18,18 81,37 18,63 80,91 19,09 80,36 19,64 80,00 20,00 80,00 20,00

72 USK/04-C.

brosma (Morze
Północne)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4

59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54 59,46 40,54

73 USK/567EI.

brosma (wody
zachodnie)

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5

70,73 29,27 70,55 29,45 70,37 29,63 70,15 29,85 70,00 30,00 70,00 30,00

74 WHG/07A.

witlinek (Morze
Irlandzkie)

7a

42,27 57,73 41,45 58,55 40,63 59,37 39,65 60,35 39,00 61,00 39,00 61,00

75 WHG/56-14

witlinek (na zachód
od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody
międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe
obszarów 12 i 14

37,53 62,47 36,67 63,33 35,81 64,19 34,78 65,22 34,09 65,91 34,09 65,91

76 WHG/7X7A-C

witlinek (Morze
Celtyckie)*

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j i 7k

88,95 11,05 88,89 11,11 88,84 11,16 88,77 11,23 88,73 11,27 88,73 11,27

3,82 96,18

__________________
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3,82 96,18

3,82 96,18

3,82 96,18

3,82 96,18

3,82

ZAŁĄCZNIK 36
A.

Stada trójstronne Zjednoczone Królestwo – UE – Norwegia
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

UK

2023
UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne lata
UE

UK

77 COD/2A3AX4

dorsz atlantycki
(Morze Północne)

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część
obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

47,03 52,97 46,02 53,98 45,02 54,99 43,81 56,19 43,00 57,00 43,00 57,00

78 HAD/2AC4.

plamiak (Morze
Północne)

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

18,45 81,55 17,80 82,20 17,14 82,86 16,35 83,65 15,83 84,17 15,83 84,17

4 i 7d; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

98,18

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody
Norwegii obszaru 4 na północ od 53° 30′ N

71,33 28,67 70,42 29,58 69,50 30,50 68,41 31,59 67,68 32,32 67,68 32,32

4c, 7d z wyłączeniem Blackwater

88,76 11,24 88,48 11,52 88,21 11,79 87,87 12,13 87,65 12,35 87,65 12,35

śledź atlantycki
79 HER/2A47DX (przyłowy w Morzu
Północnym)
80 HER/4AB.

śledź atlantycki
(Morze Północne)

śledź atlantycki
(południowa część
81 HER/4CXB7D Morza Północnego
i wschodnia część
kanału La Manche)

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82 98,18

1,82

82 PLE/2A3AX4

gładzica (Morze
Północne)

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część
obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46 71,54 28,46

83 POK/2C3A4

czarniak (Morze
Północne)

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

77,71 22,29 76,78 23,22 75,85 24,15 74,74 25,26 74,00 26,00 74,00 26,00

84 WHG/2AC4.

witlinek (Morze
Północne)

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

34,78 65,22 32,71 67,29 30,63 69,37 28,13 71,87 26,47 73,53 26,47 73,53
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B.

Stada państw nadbrzeżnych
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

2021
UE

UK

2022
UE

2023

UK

UE

UK

2024
UE

UK

2025
UE

UK

2026
i kolejne
lata
UE

UK

85 MAC/2A34.

makrela (Morze
Północne)

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a;
wody Unii obszarów 3b, 3c oraz podrejony 22–32

93,91

86 MAC/2CX14-

makrela (wody
zachodnie)

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa
i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody
międzynarodowe obszarów 2a, 12 i 14

35,15 64,85 34,06 65,94 32,98 67,02 31,67 68,33 30,80 69,20 30,80 69,20

87 WHB/1X14

błękitek (wody
północne)

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody
międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d,
8e, 12 i 14

79,47 20,53 79,35 20,65 79,24 20,76 79,09 20,91 79,00 21,00 79,00 21,00

C.

6,09 93,78

6,22 93,65

6,35 93,50

Stada ICCAT
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszar
UE

UK

88 ALB/AN05N

tuńczyk biały (północna część
Atlantyku)

Ocean Atlantycki, na północ od 5° N

98,48

1,52

89 BFT/AE45WM

tuńczyk błękitnopłetwy (północnowschodnia część Atlantyku)

Ocean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze
Śródziemne

99,75

0,25

90 BSH/AN05N

żarłacz błękitny (północna część
Atlantyku)

Ocean Atlantycki, na północ od 5° N

99,90

0,10

91 SWO/AN05N

włócznik (północna część Atlantyku)

Ocean Atlantycki, na północ od 5° N

99,99

0,01
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6,50 93,40

6,60 93,40

6,60

D.

Stada NAFO
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszar
UE

92 COD/N3M.

E.

dorsz atlantycki (NAFO 3M)

NAFO 3M

83,66

UK
16,34

Szczególne przypadki
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES
UE

93 COD/1/2B.

F.

dorsz atlantycki (Svalbard)

1 i 2b

75,00

UK
25,00

Stada, które występują tylko w wodach jednej Strony
Udziały

#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES
UE

94

GHL/2A C46

halibut niebieski (Morze Północne i
na zachód od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4;
wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody
Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszaru 5b
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27,35

UK

72,65

Udziały
#

Kod

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES
UE

UK

95

HER/06ACL.

śledź atlantycki (Clyde)

6 Clyde

0,00 100,00

96

HER/1/2-

śledź atlantycki (ASH)

wody Zjednoczonego Królestwa, wody wysp Owczych,
wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

70,00

30,00

97

LIN/05EI.

molwa (5)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszaru 5

81,48

18,52

98

LIN/1/2.

molwa (1, 2)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszarów 1 i 2

77,78

22,22

99

NEP/5BC6.

homarzec (na zachód od Szkocji)

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszaru 5b

2,36

97,64

100 RED/51214D

karmazyny [głębokowodne zasoby
pelagiczne] (5, 12, 14)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszaru 5; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

98,00

2,00

101 RED/51214S

karmazyny [płytkowodne zasoby
pelagiczne] (5, 12, 14)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszaru 5; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

98,00

2,00

102 SBR/10-

morlesz bogar (Azory)

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 10

99,12

0,88

103 SRX/89-C.

rajowate (8, 9)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 8,
wody Unii obszaru 9

99,78

0,22

104 USK/1214EI

brosma (1, 2, 14)

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe
obszarów 1, 2 i 14

71,43

28,57

__________________
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ZAŁĄCZNIK 37

#

Kod stada

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

105

ANF/8ABDE.

żabnica (8)

8a, 8b, 8d i 8e

106

BLI/03A-

molwa niebieska (3a)

wody Unii obszaru 3a

107

BSF/8910-

pałasz czarny (8, 9, 10)

8, 9 i 10

108

COD/03AN.

dorsz atlantycki (cieśnina Skagerrak)

cieśnina Skagerrak

109

HAD/03A.

Plamiak (3a)

3a

110

HER/03A.

śledź atlantycki (3a)

3a

111

HER/03A-BC

śledź atlantycki (przyłowy, 3a)

3a

112

HER/6AS7BC

śledź atlantycki (na zachód od Irlandii)

6aS, 7b i 7c

113

HKE/03A.

morszczuk europejski (3a)

3a

114

HKE/8ABDE.

morszczuk europejski (8)

8a, 8b, 8d i 8e
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#

Kod stada

Nazwa zwyczajowa

Obszary ICES

115

JAX/08C.

ostroboki (8c)

8c

116

LEZ/8ABDE.

smuklice (8)

8a, 8b, 8d i 8e

117

MAC/2A4A-N

makrela (przydział Danii w wodach Norwegii)

Wody Norwegii obszarów 2a i 4a

118

MAC/8C3411

makrela (komponent południowy)

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF
34.1.1

119

PLE/03AN.

gładzica (cieśnina Skagerrak)

cieśnina Skagerrak

120

SPR/03A.

szprot (3a)

3a

121

SRX/03A-C.

rajowate (3a)

wody Unii obszaru 3a

122

USK/03A.

brosma (3a)

3a

123

WHB/8C3411

błękitek (komponent południowy)

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF
34.1.1
__________________
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ZAŁĄCZNIK 38

PROTOKÓŁ
W SPRAWIE DOSTĘPU DO WÓD
Zjednoczone Królestwo i Unia,
POTWIERDZAJĄC suwerenne prawa i obowiązki niezależnych państw nadbrzeżnych
wykonywane przez Strony;
PODKREŚLAJĄC, że prawo każdej ze Stron do przyznawania statkom drugiej Strony dostępu
do połowów na jej wodach jest zwykle wykonywane w ramach corocznych konsultacji po ustaleniu
TAC na dany rok w ramach corocznych konsultacji;
ODNOTOWUJĄC korzyści społeczne i gospodarcze wynikające z kolejnego okresu stabilności,
podczas którego rybacy mieliby nadal do dnia 30 czerwca 2026 r. dostęp do wód drugiej Strony, tak
jak przed wejściem w życie niniejszej Umowy;
UZGADNIAJĄ, co następuje:

ARTYKUŁ 1
Niniejszym ustanawia się okres dostosowawczy. Okres dostosowawczy trwa od dnia 1 stycznia
2021 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.
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ARTYKUŁ 2
1.

Na zasadzie odstępstwa od art. 500 ust. 1, 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszej Umowy podczas okresu
dostosowawczego każda ze Stron przyznaje statkom drugiej Strony pełen dostęp do połowów
na jej wodach:
a)

stada wymienione w załączniku 35 i w tabelach A, B i F w załączniku 36 na poziomie
rozsądnie współmiernym względem odpowiednich udziałów Stron w uprawnieniach
do połowów;

b)

stada nieobjęte kwotami na poziomie odpowiadającym średniemu tonażowi połowu
dokonywanego przez daną Stronę na wodach drugiej Strony w latach 2012–2016;

c)

dla kwalifikujących się statków do strefy na wodach stron w odległości od sześciu
do dwunastu mil morskich od linii podstawowych w rejonach ICES 4c i 7d-g
w zakresie, w jakim kwalifikujące się statki każdej ze Stron miały dostęp do tej strefy
w dniu 31 grudnia 2020 r.

Do celów lit. c) „statek kwalifikujący się” oznacza statek Strony, który dokonywał połowów
w strefie, o której mowa w poprzednim zdaniu, w okresie co najmniej czterech lat między
2012 r. a 2016 r., lub bezpośrednio go zastępował.
2.

Strony powiadamiają drugą Stronę o wszelkich zmianach poziomu i warunków dostępu
do wód, które będą miały zastosowanie od dnia 1 lipca 2026 r.

3.

Art. 501 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wszelkich zmian
na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2026 r.
do dnia 31 grudnia 2026 r.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 39

WYMIANA DANYCH DNA, ODCISKÓW PALCÓW
I DANYCH REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW
ROZDZIAŁ 0
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1
Cel
Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie niezbędnych postanowień w zakresie ochrony
danych, administracyjnych i technicznych na potrzeby wykonania części trzeciej tytuł II niniejszej
Umowy.

ARTYKUŁ 2
Specyfikacje techniczne
Państwa stosują wspólne specyfikacje techniczne przy wszystkich wnioskach i odpowiedziach
związanych z przeszukaniem i porównaniem profili DNA, danych daktyloskopijnych i danych
rejestracyjnych pojazdów. Te specyfikacje techniczne określone są w rozdziałach 1–3.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 1

ARTYKUŁ 3
Sieć łączności
Elektroniczna wymiana danych DNA, danych daktyloskopijnych oraz danych rejestracyjnych
pojazdów między państwami odbywa się z wykorzystaniem transeuropejskiej sieci
teleinformatycznej do wymiany danych pomiędzy jednostkami administracyjnymi (TESTA II) oraz
jej kolejnych wersji.

ARTYKUŁ 4
Dostępność zautomatyzowanej wymiany danych
Państwa wprowadzają wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zautomatyzowane
przeszukanie lub porównanie danych DNA, danych daktyloskopijnych i danych rejestracyjnych
pojazdów było możliwe przez całą dobę i cały tydzień. W przypadku awarii technicznej krajowe
punkty kontaktowe państw natychmiast informują się o tym nawzajem oraz uzgadniają tymczasowe
sposoby wymiany danych zgodne z mającymi zastosowanie przepisami. Zautomatyzowaną
wymianę danych przywraca się możliwie jak najszybciej.
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ARTYKUŁ 5
Oznaczenia referencyjne danych DNA i danych daktyloskopijnych
Oznaczenia referencyjne, o których mowa w art. 529 i 533 niniejszej Umowy, składają się
z połączenia następujących oznaczeń:
a)

kodu, który w przypadku stwierdzenia zgodności umożliwia państwom pozyskanie danych
osobowych i innych informacji znajdujących się w ich bazach danych oraz przekazanie ich
do jednego państwa, większej ich liczby lub wszystkich państw zgodnie z art. 536 niniejszej
Umowy;

b)

kodu oznaczającego pochodzenie krajowe profilu DNA lub danych daktyloskopijnych; oraz

c)

w odniesieniu do danych DNA, kodu oznaczającego rodzaj profilu DNA.

ARTYKUŁ 6
Zasady wymiany danych DNA
1.

Państwa korzystają z istniejących norm wymiany danych DNA, takich jak europejski
standardowy zestaw loci (ESS) lub standardowy zestaw loci Interpolu (ISSOL).

2.

W przypadku zautomatyzowanego przeszukania i porównania profili DNA procedura
transmisji odbywa się w ramach struktury zdecentralizowanej.
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3.

Wprowadza się odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności i integralności danych
przekazywanych innym państwom, w tym szyfrowanie danych.

4.

Państwa wprowadzają środki niezbędne do zagwarantowania integralności profili DNA
udostępnianych lub przesyłanych do innych państw celem porównania oraz zapewniają
zgodność tych środków z normami międzynarodowymi, takimi jak ISO 17025.

5.

Państwa stosują kody państw zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2.

ARTYKUŁ 7
Zasady dotyczące wniosków i odpowiedzi związanych z danymi DNA
1.

Zapytanie dotyczące zautomatyzowanego przeszukania lub porównania, o których mowa
w art. 530 lub 531 niniejszej Umowy, zawiera jedynie następujące informacje:
a)

kod państwa wzywającego;

b)

datę, godzinę i numer wniosku;

c)

profile DNA i ich oznaczenia referencyjne;

d)

rodzaje przekazywanych profili DNA (niezidentyfikowane lub referencyjne profile
DNA); oraz
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e)

informacje wymagane do kontrolowania systemów baz danych i kontroli jakości
automatycznego procesu przeszukiwania.

2.

Odpowiedź na wniosek (wynik zgodności), o którym mowa w ust. 1, zawiera jedynie
następujące informacje:
a)

wskazanie, czy stwierdzono zgodność danych (trafienia – HIT) lub nie (brak trafień –
No-HIT);

b)

datę, godzinę i numer wniosku;

c)

datę, godzinę i numer odpowiedzi;

d)

kody państw wzywającego i wezwanego;

e)

oznaczenia referencyjne państw wzywającego i wezwanego;

f)

rodzaje przekazywanych profili DNA (niezidentyfikowane lub referencyjne profile
DNA);

g)

żądane i zgodne profile DNA; oraz

h)

informacje wymagane do kontrolowania systemów baz danych i kontroli jakości
automatycznego procesu przeszukiwania.
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3.

Zautomatyzowane powiadomienie o zgodności przekazywane jest jedynie wtedy, gdy
wynikiem zautomatyzowanego przeszukania lub porównania jest zgodność minimalnej liczby
loci. Ta minimalna liczba określona jest w rozdziale 1.

4.

Państwa członkowskie zapewniają zgodność swoich wniosków z oświadczeniami wydanymi
na podstawie art. 529 ust. 3 niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 8

Procedura transmisji przy zautomatyzowanym przeszukaniu
niezidentyfikowanych profili DNA zgodnie z art. 530
1.

Jeżeli w trakcie przeszukania nie stwierdzono zgodności niezidentyfikowanego profilu DNA
z informacjami znajdującymi się w krajowej bazie danych lub stwierdzono zgodność
z niezidentyfikowanym profilem DNA, ten niezidentyfikowany profil DNA można następnie
przekazać do wszystkich baz danych innych państw, a jeżeli w trakcie tego przeszukania
stwierdzono zgodność tego niezidentyfikowanego profilu DNA z referencyjnymi lub
niezidentyfikowanymi profilami DNA znajdującymi się w bazach danych innych państw,
automatycznie powiadamia się o zgodności państwo wzywające i przekazuje mu się dane
referencyjne DNA; jeżeli nie stwierdzono zgodności z informacjami znajdującymi się
w bazach danych innych państw, automatycznie powiadamia się o tym państwo wzywające.

2.

Jeżeli w trakcie przeszukania stwierdzono zgodność niezidentyfikowanego profilu DNA
z informacjami znajdującymi się w bazach danych innych państw, każde z zainteresowanych
państw może wprowadzić odpowiednią notatkę do swojej krajowej bazy danych.
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ARTYKUŁ 9

Procedura transmisji przy zautomatyzowanym przeszukaniu
referencyjnych profili DNA zgodnie z art. 530
Jeżeli w trakcie przeszukania nie stwierdzono zgodności referencyjnego profilu DNA
z informacjami znajdującymi się w krajowej bazie danych lub jeżeli stwierdzono zgodność
z niezidentyfikowanym profilem DNA, ten referencyjny profil DNA można następnie przekazać
do wszystkich baz danych innych państw, a jeżeli w trakcie przeszukania stwierdzono zgodność
referencyjnego profilu DNA z referencyjnymi lub niezidentyfikowanymi profilami DNA
znajdującymi się w bazach danych innych państw, automatycznie powiadamia się o zgodności
państwo wzywające i przekazuje mu się dane referencyjne DNA; jeżeli nie stwierdzono zgodności
z informacjami znajdującymi się w bazach danych innych państw, automatycznie powiadamia się
o tym państwo wzywające.

ARTYKUŁ 10
Procedura transmisji przy zautomatyzowanym porównaniu
niezidentyfikowanych profili DNA zgodnie z art. 531
1.

Jeżeli w trakcie porównania stwierdzono zgodność niezidentyfikowanych profili DNA
z referencyjnymi lub niezidentyfikowanymi profilami DNA znajdującymi się w bazach
danych innych państw, automatycznie powiadamia się o zgodności państwo wzywające
i przekazuje mu się dane referencyjne DNA.
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2.

Jeżeli w trakcie porównania stwierdzono zgodność niezidentyfikowanych profili DNA
z niezidentyfikowanymi lub referencyjnymi profilami DNA znajdującymi się w bazach
danych innych państw, każde z zainteresowanych Państw może wprowadzić odpowiednią
notatkę do swojej krajowej bazy danych.

ARTYKUŁ 11
Zasady wymiany danych daktyloskopijnych
1.

Przekształcenie danych daktyloskopijnych w formę cyfrową i ich przekazanie do innych
państw przeprowadza się zgodnie z ujednoliconym formatem danych określonym
w rozdziale 2.

2.

Każde z państw zapewnia odpowiednią jakość przekazywanych przez siebie danych
daktyloskopijnych, umożliwiającą ich porównanie za pomocą systemu automatycznej
identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS).

3.

Procedura transmisji danych przy wymianie danych daktyloskopijnych odbywa się w ramach
struktury zdecentralizowanej.

4.

W celu zapewnienia poufności i integralności danych daktyloskopijnych przekazywanych
innym państwom wprowadza się odpowiednie środki, w tym szyfrowanie danych.

5.

Państwa stosują kody państw zgodnie z normą ISO 3166-1 alfa-2.
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ARTYKUŁ 12
Możliwości przeszukania danych daktyloskopijnych
1.

Każde z państw zapewnia, aby jego wnioski dotyczące przeszukania nie przekraczały
możliwości przeszukania określonych przez państwo wezwane. Zjednoczone Królestwo
deklaruje swoje maksymalne dzienne możliwości przeszukania danych daktyloskopijnych
osób zidentyfikowanych i dotychczas niezidentyfikowanych.

2.

Maksymalna liczba osób, których dane można jednocześnie przekazać do weryfikacji,
określona jest w rozdziale 2.

ARTYKUŁ 13
Zasady dotyczące wniosków i odpowiedzi związanych z danymi daktyloskopijnymi
1.

Państwo wezwane bezzwłocznie sprawdza w sposób w pełni zautomatyzowany jakość
przekazanych danych daktyloskopijnych. Jeśli dane nie nadają się do zautomatyzowanego
porównania, państwo wezwane bezzwłocznie informuje o tym państwo wzywające.

2.

Państwo wezwane prowadzi przeszukania w takiej kolejności, w jakiej otrzymuje wnioski.
Wnioski przetwarza się w sposób w pełni zautomatyzowany w ciągu 24 godzin. Państwo
wzywające może zwrócić się o zastosowanie przyspieszonego trybu przetwarzania jego
wniosków, jeżeli jest to przewidziane w prawie krajowym, a państwo wezwane bezzwłocznie
przeprowadza przeszukania. Jeżeli terminów nie można dotrzymać z racji siły wyższej,
porównanie przeprowadza się bezzwłocznie, gdy tylko przeszkody zostaną usunięte.
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ARTYKUŁ 14
Zasady zautomatyzowanego przeszukania danych rejestracyjnych pojazdów
1.

Do zautomatyzowanego przeszukania danych rejestracyjnych pojazdów państwa
wykorzystują wersję oprogramowania europejskiego systemu informacji o pojazdach
i prawach jazdy (EUCARIS) specjalnie zaprojektowaną do celów art. 537 niniejszej Umowy
oraz zmienione wersje tego oprogramowania.

2.

Zautomatyzowane przeszukanie danych rejestracyjnych pojazdów odbywa się w ramach
struktury zdecentralizowanej.

3.

Informacje wymieniane za pośrednictwem systemu EUCARIS przekazuje się w formie
zaszyfrowanej.

4.

Elementy danych rejestracyjnych pojazdów podlegające wymianie określone są w rozdziale 3.

5.

Przy wykonywaniu art. 537 niniejszej Umowy państwa członkowskie mogą nadać priorytet
przeszukiwaniom związanym ze zwalczaniem poważnej przestępczości.

ARTYKUŁ 15
Koszty
Każde państwo ponosi koszty powstałe w wyniku administrowania, użytkowania i utrzymania
oprogramowania EUCARIS, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
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ARTYKUŁ 16
Cel
1.

Przetwarzanie danych osobowych przez państwo otrzymujące dopuszczalne jest wyłącznie
w celach, do których dane te zostały dostarczone zgodnie z tytułem II części trzeciej
niniejszej Umowy. Przetwarzanie w innych celach dopuszczalne jest wyłącznie za uprzednią
zgodą państwa, które administruje zbiorem danych, oraz podlega wyłącznie prawu
krajowemu państwa otrzymującego. Zgody takiej można udzielić, pod warunkiem że
przetwarzanie danych w tych innych celach jest dopuszczalne zgodnie z prawem krajowym
państwa, które administruje zbiorem danych.

2.

Przetwarzanie danych dostarczonych zgodnie z art. 530, 531 i 534 niniejszej Umowy przez
państwo przeszukujące lub porównujące dane dopuszczalne jest wyłącznie w celu:
a)

stwierdzenia zgodności porównywanych profili DNA lub danych daktyloskopijnych;

b)

w przypadku zgodności tych danych – przygotowania i złożenia wniosku policyjnego
lub sądowego o pomoc prawną zgodnie z prawem krajowym;

c)
3.

sporządzenia protokołu w rozumieniu art. 19 niniejszego rozdziału.

Państwo, które administruje zbiorem danych, może przetwarzać dane dostarczone zgodnie
z art. 530, 531 i 534 niniejszej Umowy wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do ich
porównania, uzyskania wyników ich zautomatyzowanego przeszukania lub sporządzenia
protokołu, o którym mowa w art. 19 niniejszego rozdziału. Po porównaniu danych lub po
uzyskaniu wyników ich zautomatyzowanego przeszukania dostarczone dane natychmiast
usuwa się, chyba że niezbędne jest dalsze ich przetworzenie do celów określonych
w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego artykułu.
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4.

Państwo, które administruje zbiorem danych, może wykorzystywać dane dostarczone zgodnie
z art. 537 niniejszej Umowy wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do uzyskania
wyników ich zautomatyzowanego przeszukania lub sporządzenia protokołu, o którym mowa
w art. 19 niniejszego rozdziału. Po uzyskaniu wyników zautomatyzowanego przeszukania
dostarczone dane natychmiast usuwa się, chyba że niezbędne jest dalsze ich przetworzenie
w celu sporządzenia protokołu zgodnie z art. 19 niniejszego rozdziału. Państwo członkowskie
może wykorzystać dane otrzymane w odpowiedzi wyłącznie w ramach procedury, do celów
której przeszukano dane.

ARTYKUŁ 17
Ścisłość, aktualność i okres przechowywania danych
1.

Państwa zapewniają dokładność i aktualność danych osobowych. Państwo otrzymujące jest
niezwłocznie powiadamiane, jeżeli z urzędu lub dzięki informacji otrzymanej od osoby, której
dane dotyczą, okaże się, że dostarczono danych nieprawidłowych lub danych, których nie
należało dostarczać. Zainteresowane państwo lub państwa zobowiązane są skorygować lub
usunąć dane. Ponadto dostarczone dane osobowe koryguje się, jeżeli okaże się, że są one
nieprawidłowe. Jeżeli podmiot otrzymujący ma podstawy, by sądzić, że otrzymane dane są
nieprawidłowe lub powinny zostać usunięte, niezwłocznie informuje podmiot dostarczający.

2.

Dane, których dokładność kwestionuje osoba, której dane dotyczą, i których dokładność lub
nieprawidłowość nie może zostać stwierdzona, zostają zgodnie z prawem krajowym państw
opatrzone znacznikiem na wniosek osoby, której dane dotyczą. Wprowadzony znacznik może
zostać usunięty zgodnie z prawem krajowym państw jedynie za zgodą osoby, której dane
dotyczą, lub na podstawie decyzji właściwego sądu lub niezależnego organu ochrony danych.
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3.

Dostarczone dane osobowe, których nie należało dostarczać lub przyjmować, usuwa się. Dane
dostarczone i przyjęte zgodnie z prawem usuwa się:
a)

jeżeli nie są lub przestały być niezbędne do celu, w którym zostały dostarczone; jeżeli
dostarczono danych osobowych, o które nie wnioskowano, podmiot otrzymujący
natychmiast sprawdza, czy są one niezbędne do celów, w których zostały dostarczone;

b)

po upływie maksymalnego okresu przechowywania danych określonego w prawie
krajowym państwa dostarczającego, w przypadku gdy w chwili dostarczania danych
podmiot dostarczający poinformował podmiot otrzymujący o takim maksymalnym
okresie.

4.

W przypadku gdy są podstawy, by sądzić, że usunięcie danych spowodowałoby uszczerbek
dla interesów osoby, której dane dotyczą, dane nie są usuwane, ale blokowane zgodnie
z prawem krajowym. Danych zablokowanych można dostarczać lub używać jedynie do celu,
który uniemożliwił ich usunięcie.

ARTYKUŁ 18
Środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę i bezpieczeństwo danych
1.

Podmioty dostarczające i otrzymujące dane podejmują działania mające na celu zapewnienie
skutecznej ochrony danych osobowych przed nieumyślnym lub niedozwolonym usunięciem,
przypadkową utratą, niedozwolonym dostępem, niedozwolonym lub przypadkowym
modyfikowaniem oraz niedozwolonym ujawnianiem.
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2.

Szczegóły specyfikacji technicznej zautomatyzowanej procedury przeszukania określane są
w środkach wykonawczych, o których mowa w art. 539 niniejszej Umowy oraz gwarantują
one:
a)

zastosowanie najnowszych środków technicznych, aby zapewnić ochronę
i bezpieczeństwo danych, w szczególności ich poufność i integralność;

b)

stosowanie uznanych przez właściwe organy procedur szyfrowania i autoryzacji
podczas korzystania z ogólnie dostępnych sieci; oraz

c)

możliwość sprawdzenia dopuszczalności przeszukania danych zgodnie z art. 19 ust. 2, 5
i 6 niniejszego rozdziału.

ARTYKUŁ 19
Rejestrowanie czynności i sporządzanie protokołów: postanowienia szczególne
dotyczące zautomatyzowanego i niezautomatyzowanego dostarczania danych
1.

Każde z państw gwarantuje, aby każdy przypadek niezautomatyzowanego dostarczenia
i każdy przypadek niezautomatyzowanego otrzymania danych osobowych przez podmiot,
który administruje zbiorem danych, i przez podmiot przeszukujący był rejestrowany w celu
weryfikacji dopuszczalności dostarczenia danych. Rejestracji podlegają następujące
informacje:
a)

powód dostarczenia danych;
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b)

dostarczone dane;

c)

data dostarczenia danych; oraz

d)

nazwa lub kod referencyjny podmiotu przeszukującego oraz podmiotu, który
administruje zbiorem danych.

2.

Do zautomatyzowanego przeszukania danych zgodnie z art. 530, 534 i 537 niniejszej Umowy
oraz do ich zautomatyzowanego porównania zgodnie z art. 531 niniejszej Umowy stosuje się
następujące zasady:
a)

zautomatyzowanego przeszukania lub porównania danych mogą dokonywać jedynie
specjalnie upoważnieni funkcjonariusze krajowych punktów kontaktowych; wykaz
funkcjonariuszy upoważnionych do dokonywania zautomatyzowanego przeszukania lub
porównania danych udostępniany jest na wniosek organom nadzorczym, o których
mowa w ust. 6, oraz pozostałym państwom;

b)

każde z państw zapewnia, aby z każdego dostarczenia i z każdego otrzymania danych
osobowych podmiot, który administruje zbiorem danych, i podmiot przeszukujący
sporządziły protokół, zawierający wskazanie, czy system zidentyfikował dane; protokół
zawiera następujące informacje:
(i)

dostarczone dane;

(ii)

data i dokładna godzina ich dostarczenia; oraz

(iii) nazwa lub kod referencyjny podmiotu przeszukującego oraz podmiotu, który
administruje zbiorem danych.
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3.

Ponadto podmiot przeszukujący podaje w protokole powód, dla którego dane zostały
przeszukane lub dostarczone, a także oznaczenia identyfikujące funkcjonariusza, który dane
przeszukał, i funkcjonariusza, który zlecił ich przeszukanie lub dostarczenie.

4.

Podmiot sporządzający protokół natychmiast przekazuje zawarte w nim dane na wniosek
właściwym organom ochrony danych właściwego państwa, najpóźniej w terminie czterech
tygodni od otrzymania wniosku; dane zawarte w protokole mogą być wykorzystywane
wyłącznie w następujących celach:

5.

a)

kontrola ochrony danych;

b)

zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Dane zawarte w protokole chronione są za pomocą odpowiednich środków przed
niewłaściwym wykorzystaniem i innymi formami niewłaściwego użycia oraz przechowywane
przez dwa lata. Po upływie okresu przechowywania dane te natychmiast usuwa się.

6.

Za kontrolę prawną nad dostarczaniem lub otrzymywaniem danych osobowych odpowiadają
niezależne organy ochrony danych lub, w stosownych przypadkach, organy sądowe
odpowiednich państw. Zgodnie z prawem krajowym każdy może wystąpić do tych organów
z wnioskiem o skontrolowanie, czy dotyczące go dane przetwarzane są zgodnie z prawem.
Niezależnie od takich wniosków, organy te oraz podmioty odpowiedzialne za sporządzanie
protokołów przeprowadzają wyrywkowe kontrole służące sprawdzeniu zgodności z prawem
dostarczania danych, w oparciu o odnośne zbiory danych.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 16

7.

Wyniki takich kontroli przechowuje się przez 18 miesięcy do celów inspekcji
przeprowadzanej przez niezależne organy ochrony danych. Po upływie tego okresu
natychmiast usuwa się je. Każdy organ ochrony danych może zostać wezwany przez
niezależny organ ochrony danych innego państwa do wykonywania swoich uprawnień
zgodnie z prawem krajowym. Niezależne organy ochrony danych w państwach
przeprowadzają działania kontrolne niezbędne do celów wzajemnej współpracy,
w szczególności poprzez wymianę odpowiednich informacji.

ARTYKUŁ 20
Prawa osoby, której dane dotyczą, do odszkodowania
W przypadku gdy podmiot jednego państwa dostarczył dane osobowe na podstawie tytułu II części
trzeciej niniejszej Umowy, podmiot otrzymujący innego państwa nie może wykorzystać
nieprawidłowości dostarczonych danych jako podstawy do uchylenia się od odpowiedzialności
wobec poszkodowanego wynikającej z prawa krajowego. Jeżeli przyznano odszkodowanie od
podmiotu otrzymującego w związku z wykorzystaniem przez niego przekazanych nieprawidłowych
danych, podmiot dostarczający dane zwraca podmiotowi otrzymującemu całą kwotę wypłaconego
odszkodowania.

ARTYKUŁ 21
Informacje udzielane na wniosek państw
Państwo otrzymujące informuje państwo dostarczające na jego wniosek o przetwarzaniu
dostarczonych danych i o uzyskanych wynikach.
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ARTYKUŁ 22
Oświadczenia i oznaczenia
1.

Zjednoczone Królestwo przekazuje swoje oświadczenia złożone na podstawie art. 529 ust. 3
niniejszej Umowy oraz art. 12 ust. 1 niniejszego rozdziału, a także swoje oznaczenia zgodnie
z art. 535 ust. 1 i art. 537 ust. 3 niniejszej Umowy Specjalnemu Komitetowi ds. Organów
Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

2.

Informacje faktyczne przekazywane przez Zjednoczone Królestwo w tych oświadczeniach
i oznaczeniach oraz przez państwa członkowskie zgodnie z art. 539 ust. 3 niniejszej Umowy
zawarte są w podręczniku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 decyzji 2008/616/WSiSW.

3.

Państwa mogą w dowolnym czasie zmienić oświadczenia i oznaczenia przekazane zgodnie
z ust. 1 w drodze powiadomienia przekazanego Specjalnemu Komitetowi ds. Współpracy
Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości. Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów
Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości przekazuje wszelkie otrzymane oświadczenia
Sekretariatowi Generalnemu Rady.

4.

Sekretariat Generalny Rady informuje Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów Ścigania
i Wymiaru Sprawiedliwości o wszelkich zmianach w podręczniku, o którym mowa w ust. 2.
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ARTYKUŁ 23
Przygotowanie decyzji, o których mowa
w art. 540
1.

Rada podejmuje decyzję, o której mowa w art. 540 niniejszej Umowy, na podstawie
sprawozdania z oceny opartego na kwestionariuszu.

2.

W odniesieniu do zautomatyzowanej wymiany danych zgodnie z częścią trzecią tytuł II
niniejszej Umowy sprawozdanie z oceny opiera się również na wynikach wizyty ewaluacyjnej
oraz operacji pilotażowej, które przeprowadza się wówczas, gdy Zjednoczone Królestwo
poinformuje Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru
Sprawiedliwości, że wypełniło obowiązki nałożone na nie na podstawie części trzeciej tytuł II
niniejszej Umowy oraz złoży oświadczenia przewidziane w art. 22 niniejszego rozdziału.
Dalsze szczegóły procedury określone są w rozdziale 4 niniejszego załącznika.

ARTYKUŁ 24
Dane statystyczne i sprawozdanie
1.

Przeprowadza się regularną ocenę aspektów administracyjnych, technicznych i finansowych
stosowania wymiany danych na podstawie części trzeciej tytuł II niniejszej Umowy. Ocenę tę
przeprowadza się w odniesieniu do tych kategorii danych, których wymianę rozpoczęto
między zainteresowanymi państwami. Ocena ta opiera się na sprawozdaniach odpowiednich
państw.
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2.

Każde państwo zbiera dane statystyczne dotyczące wyników zautomatyzowanej wymiany
danych. W celu zapewnienia porównywalności odpowiednia grupa robocza Rady opracuje
model statystyczny. Te dane statystyczne będą corocznie przekazywane Specjalnemu
Komitetowi ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.

3.

Ponadto państwa będą regularnie, nie częściej jednak niż raz w roku, wzywane do udzielenia
dalszych informacji dotyczących administracyjnych, technicznych i finansowych aspektów
wdrażania zautomatyzowanej wymiany danych, w miarę potrzeby, w celu analizowania
i ulepszania tej procedury.

4.

W odniesieniu do niniejszego artykułu zastosowanie mają dane statystyczne i sprawozdania
sporządzane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami 2008/615/WSiSW
i 2008/616/WSiSW.

ROZDZIAŁ 1
WYMIANA DANYCH DNA
1.

Kwestie z dziedziny medycyny sądowej związane z DNA, zasady i algorytmy zgodności

1.1. Właściwości profili DNA
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Profil DNA może zawierać 24 pary liczb reprezentujących allele 24 loci, które to liczby są także
wykorzystywane przez Interpol w procedurach związanych z DNA. Nazwy loci przedstawiono
w tabeli poniżej:

VWA

TH01

D21S11

FGA

D8S1179

D3S1358

D18S51

Amelogenina

TPOX

CSF1P0

D13S317

D7S820

D5S818

D16S539

D2S1338

D19S433

Penta D

Penta E

FES

F13A1

F13B

SE33

CD4

GABA

Siedem loci na szarym tle w górnym rzędzie stanowią obecny ESS i ISSOL.
Zasady włączania:
Profile DNA udostępniane przez państwa do przeszukania i porównania, a także profile DNA
wysyłane do przeszukania i porównania zawierają co najmniej 6 pełnych wyznaczonych loci1
i mogą zawierać dodatkowe loci lub puste miejsca, zależnie od dostępności loci. Referencyjne
profile DNA zawierają co najmniej sześć z siedmiu loci ESS. W celu zwiększenia dokładności
trafień wszystkie dostępne allele przechowuje się w opatrzonej indeksem bazie danych profili DNA
i wykorzystuje do przeszukania i porównania. Każde z państw powinno możliwie jak najszybciej
wdrożyć nowy europejski standardowy zestaw loci przyjęty przez UE.
Profile mieszane nie są dozwolone, zatem wartości alleli każdego locus będą składały się tylko
z dwóch liczb, które mogą być takie same w przypadku homozygotyczności danego locus.

1

„Pełnych wyznaczonych” oznacza przypisanie wartości również dla rzadkich alleli.
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Symbole wieloznaczne i mikrowarianty należy traktować z zastosowaniem następujących zasad:
–

Wszelkie wartości nienumeryczne, z wyjątkiem amelogeniny, zawarte w profilu (na przykład
„o”, „f”, „r”, „na”, „nr” lub „un”) muszą być automatycznie przekształcone w celu
wyeksportowania do symbolu wieloznacznego (*) i przeszukiwane w porównaniu
do wszystkich.

–

Wartości numeryczne „0”, „1” lub „99” zawarte w profilu muszą być automatycznie
przekształcone w celu wyeksportowania do symbolu wieloznacznego (*) i przeszukiwane
w porównaniu do wszystkich.

–

Jeżeli na jeden locus przypadają trzy allele, pierwszy allel zostanie zaakceptowany,
a pozostałe dwa allele muszą być automatycznie przekształcone w celu wyeksportowania
do symbolu wieloznacznego (*) i przeszukiwane w porównaniu do wszystkich.

–

Gdy na allel 1 lub 2 lub obydwa przypadają wartości symbolu wieloznacznego, przeszukane
zostaną obydwie wersje wartości numerycznej podanej na dany locus (na przykład 12, * mogą
zgadzać się z 12, 14 lub 9, 12).

–

Zgodność mikrowariantów pentanukleotydów (Penta D, Penta E 5 CD4) zostanie ustalona
według następujących wzorów:
x.1 = x, x.1, x.2
x.2 = x.1, x.2, x.3
x.3 = x.2, x.3, x.4
x.4 = x.3, x.4, x + 1.
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–

Zgodność mikrowariantów tetranukleotydów (pozostałe loci to tetranukleotydy) zostanie
ustalona według następujących wzorów:
x.1 = x, x.1, x.2
x.2 = x.1, x.2, x.3
x.3 = x.2, x.3, x + 1.

1.2. Zasady ustalania zgodności
Porównanie dwóch profili DNA będzie prowadzone na podstawie loci, dla których w obydwu
profilach DNA dostępna jest para wartości alleli. Między obydwoma profilami DNA musi istnieć
zgodność w co najmniej sześciu pełnych wyznaczonych loci (z wyłączeniem amelogeniny), aby
otrzymana wiadomość oznaczała trafienie.
Pełną zgodność (jakość 1) definiuje się jako zgodność, w której takie same są wszystkie wartości
alleli w porównywanych loci zawartych w żądanych profilach DNA oraz w porównywanych
profilach DNA. Bliską zgodność definiuje się jako zgodność, w której wartość tylko jednego
z porównywanych alleli różni się w dwóch porównywanych profilach DNA (jakość 2, 3 i 4). Bliska
zgodność jest akceptowana jedynie wtedy, gdy w dwóch porównywanych profilach DNA zgodnych
jest co najmniej sześć pełnych wyznaczonych loci.
Przyczyną bliskiej zgodności może być:
–

błąd w pisowni popełniony przez człowieka w chwili wpisywania jednego z profili DNA we
wniosku o przeszukanie lub w bazie danych DNA,
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–

błąd w ustalaniu i typowaniu alleli w trakcie procedury generowania profilu DNA.

1.3. Zasady sprawozdawczości
Zgłaszane będą przypadki pełnej zgodności, bliskiej zgodności oraz „brak trafień”.
Zgłoszenie zgodności będzie przesyłane do wzywającego krajowego punktu kontaktowego
i zostanie także udostępnione wezwanemu krajowemu punktowi kontaktowemu (w celu
umożliwienia mu oszacowania charakteru i liczby możliwych kolejnych wniosków o dalsze
dostępne dane osobowe i inne informacje związane z profilem DNA odpowiadającym trafieniu
zgodnie z art. 536 niniejszej Umowy.
2.

Tabela kodów państw

Zgodnie z częścią trzecią tytuł II niniejszej Umowy do ustalania nazw domen i innych parametrów
konfiguracyjnych wymaganych na podstawie decyzji z Prüm w oprogramowaniu do wymiany
danych DNA w sieci zamkniętej wykorzystuje się kody ISO 3166-1 alfa-2.
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Kody 3166-1 alfa-2 to następujące dwuliterowe kody państw:

3.

Nazwy państw

Kod

Nazwy państw

Kod

Belgia

BE

Litwa

LT

Bułgaria

BG

Luksemburg

LU

Republika Czeska

CZ

Węgry

HU

Dania

DK

Malta

MT

Niemcy

DE

Niderlandy

NL

Estonia

EE

Austria

AT

Irlandia

IE

Polska

PL

Grecja

EL

Portugalia

PT

Hiszpania

ES

Rumunia

RO

Francja

FR

Słowacja

SK

Chorwacja

HR

Słowenia

SI

Włochy

IT

Finlandia

FI

Cypr

CY

Szwecja

SE

Łotwa

LV

Zjednoczone
Królestwo

UK

Analiza funkcjonalna

3.1. Dostępność systemu
Wnioski na podstawie art. 530 niniejszej Umowy powinny docierać do docelowej bazy danych
w porządku chronologicznym, w jakim każdy wniosek został wysłany; odpowiedzi natomiast
powinny być wysyłane do państwa wzywającego w ciągu 15 minut od dotarcia wniosku.
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3.2. Drugi krok
Gdy państwo otrzyma zgłoszenie o zgodności, jego krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny jest
za porównanie wartości profilu przedłożonego w formie zapytania i wartości profilu (profili)
otrzymanych jako odpowiedź w celu zatwierdzenia i sprawdzenia wartości dowodowej profilu.
Krajowe punkty kontaktowe mogą się wzajemnie kontaktować do celów zatwierdzenia.
Procedury pomocy prawnej rozpoczynają się po zatwierdzeniu istniejącej zgodności dwóch profili,
na podstawie „pełnej zgodności” lub „bliskiej zgodności” uzyskanej w fazie automatycznej
konsultacji.
4.

Dokument kontroli interfejsu DNA

4.1. Wstęp
4.1.1. Cele
Niniejszy rozdział określa wymogi wymiany informacji o profilach DNA między systemami baz
danych DNA wszystkich państw. Pola nagłówków są definiowane specjalnie do celów wymiany
danych DNA na podstawie decyzji z Prüm, część dotycząca danych jest oparta na części schematu
XML zdefiniowanego dla stosowanego przez Interpol pomostu wymiany danych dotyczących
DNA.
Dane wymieniane są z wykorzystaniem protokołu SMTP i innych najnowocześniejszych
technologii, wykorzystując centralny serwer poczty udostępniony przez dostawcę sieci. Plik XML
jest przesyłany jako treść wiadomości.
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4.1.2. Zakres
Ten dokument kontroli interfejsu określa wyłącznie treść wiadomości (lub wiadomości pocztowej).
Wszystkie tematy odnoszące się do konkretnej sieci i poczty są określane jednolicie w celu
umożliwienia zastosowania wspólnej bazy technicznej do wymiany danych DNA.
Obejmuje to:
–

format pola tematu w wiadomości w celu umożliwienia zautomatyzowanego przetwarzania
wiadomości,

–

kwestię konieczności szyfrowania treści, a jeśli tak, to określenie metod, które należy wybrać,

–

maksymalną długość wiadomości.

4.1.3. Struktura i zasady formatu XML
Struktura wiadomości XML składa się z następujących części:
–

nagłówka zawierającego informacje o przekazie, oraz

–

części z danymi zawierającej informacje o profilu oraz sam profil.

Ten sam schemat XML zostaje wykorzystany do wniosku i odpowiedzi.
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Do celów całościowej weryfikacji niezidentyfikowanych profili DNA, zgodnie z art. 531 niniejszej
Umowy, możliwe jest przesłanie partii profili w jednej wiadomości. Musi zostać określona
maksymalna liczba profili w jednej wiadomości. Liczba ta zależy od maksymalnej dopuszczalnej
wielkości wiadomości i określana jest po wyborze serwera poczty.
Przykład XML:
<?version="1.0" standalone="yes"?>
<PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
(…)
</header>
<datas>
(…)
</datas>
[<datas> struktura danych powtórzona, jeżeli wiele profili przesłano (…) w jednej wiadomości
SMTP; dozwolone tylko w przypadkach art. 531 niniejszej Umowy
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</datas>]
</PRUEMDNA>
4.2. Definicja struktury XML
Następujące definicje są przeznaczone do celów dokumentacji i lepszej czytelności; prawdziwe,
wiążące informacje są przekazane w pliku w schemacie XML (PRUEM DNA.xsd).
4.2.1. Schemat PRUEMDNAx
Zawiera następujące pola:

Pole

Typ

Opis

header

PRUEM_header

Występuje: 1

datas

PRUEM_datas

Występuje: 1 … 500

4.2.2. Treść struktury nagłówka
4.2.2.1.

Nagłówek PRUEM
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Poniżej znajduje się struktura opisująca nagłówek pliku XML. Zawiera następujące pola:

Pole

Typ

Opis

direction

PRUEM_header_dir

Kierunek przepływu wiadomości

ref

String

Oznaczenie pliku XML

generator

String

Generujący plik XML

schema_version

String

Numer wersji schematu do wykorzystania

requesting

PRUEM_header_info

Informacje o państwie wzywającym

requested

PRUEM_header_info

Informacje o państwie wezwanym

4.2.2.2.

PRUEM_header dir

Typ danych zawartych w wiadomości; wartość może być następująca:

4.2.2.3.

Wartość

Opis

R

Wniosek

A

Odpowiedź

Informacje o nagłówku PRUEM

Struktura do opisu państwa oraz daty/godziny wiadomości. Zawiera następujące pola:

Pole

Typ

Opis

source_isocode

String

Kod ISO 3166-2 państwa wzywającego

destination_isocode

String

Kod ISO 3166-2 państwa wezwanego

request_id

String

Niepowtarzalny identyfikator wniosku

date

Data

Data utworzenia wiadomości

time

Time

Godzina utworzenia wiadomości
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4.2.3. Treść danych profilu PRUEM
4.2.3.1.

PRUEM_datas

Poniżej znajduje się struktura opisująca część danych XML dotyczącą profilu. Zawiera następujące
pola:

Pole

Typ

Opis

reqtype

PRUEM request type

Rodzaj wniosku (art. 530 lub 531)

date

Data

Data zachowania profilu

type

PRUEM_datas_type

Rodzaj profilu

result

PRUEM_datas_result

Wynik wniosku

agency

String

Nazwa odpowiedniej jednostki odpowiedzialnej za
profil

profile_ident

String

Niepowtarzalny identyfikator państwa profilu

message

String

Komunikat o błędzie, jeżeli wynik = E

profile

IPSG_DNA_profile

Jeżeli kierunek = A (odpowiedź) ORAZ wynik ≠
H (trafienie) pusty

match_id

String

W przypadku trafienia (HIT) wartość
PROFILE_ID żądanego profilu

quality

PRUEM_hitquality_type

Jakość trafienia

hitcount

Integer

Liczba zgodnych alleli

rescount

Integer

Liczba zgodnych profili. Jeżeli kierunek = R
(zapytanie), to puste. Jeżeli jakość!= 0 (pierwotny
porównywany profil), to puste.
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4.2.3.2.

PRUEM_request_type

Typ danych zawartych w wiadomości; wartość może być następująca:

Wartość

Opis

3

Wnioski zgodnie z art. 530

4

Wnioski zgodnie z art. 531

4.2.3.3.

PRUEM_hitquality_type

Wartość
0

Opis
W odniesieniu do pierwotnego żądanego profilu:
„No Hit” („brak trafienia”): wyłącznie odesłanie pierwotnego żądanego profilu;
„Hit” („trafienie”): odesłanie pierwotnego żądanego profilu oraz zgodnych profili.

1

Identyczny pod względem wszystkich dostępnych alleli bez symboli
wieloznacznych

2

Identyczny pod względem wszystkich dostępnych alleli z symbolami
wieloznacznymi

3

Trafienie z odchyleniem (mikrowariant)

4

Trafienie z niedokładną zgodnością

4.2.3.4.

PRUEM_data_type

Typ danych zawartych w wiadomości; wartość może być następująca:

Wartość

Opis

P

Profil osoby

S

Wymaz
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4.2.3.5.

PRUEM_data_result

Typ danych zawartych w wiadomości; wartość może być następująca:

Wartość

4.2.3.6.

Opis

U

Nieokreślony, jeżeli kierunek = R
(wniosek)

H

HIT

N

Brak trafienia

E

Błąd

IPSG_DNA_profile

Struktura opisująca profil DNA. Zawiera następujące pola:

Pole

Typ

Opis

ess_issol

IPSG_DNA_ISSOL

Grupa loci odpowiadająca ISSOL
(standardowemu zestawowi loci Interpolu)

additional_loci

IPSG_DNA_additional_loci

Pozostałe loci

marker

String

Metoda generowania DNA

profile_id

String

Niepowtarzalny identyfikator profilu DNA
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4.2.3.7.

IPSG_DNA_ISSOL

Struktura zawierająca loci z ISSOL (standardowego zestawu loci Interpolu). Zawiera następujące
pola:

Pole

Typ

Opis

vwa

IPSG_DNA_locus

Locus vwa

th01

IPSG_DNA_locus

Locus th01

d21s11

IPSG_DNA_locus

Locus d21s11

fga

IPSG_DNA_locus

Locus fga

d8s1179

IPSG_DNA_locus

Locus d8s1179

d3s1358

IPSG_DNA_locus

Locus d3s1358

d18s51

IPSG_DNA_locus

Locus d18s51

amelogenin

IPSG_DNA_locus

Locus amelogeniny
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4.2.3.8.

IPSG_DNA_additional_loci

Struktura zawierająca pozostałe loci. Zawiera następujące pola:

Pole

Typ

Opis

tpox

IPSG_DNA_locus

Locus tpox

csf1po

IPSG_DNA_locus

Locus csf1po

d13s317

IPSG_DNA_locus

Locus d13s317

d7s820

IPSG_DNA_locus

Locus d7s820

d5s818

IPSG_DNA_locus

Locus d5s818

d16s539

IPSG_DNA_locus

Locus d16s539

d2s1338

IPSG_DNA_locus

Locus d2s1338

d19s433

IPSG_DNA_locus

Locus d19s433

penta_d

IPSG_DNA_locus

Locus penta_d

penta_e

IPSG_DNA_locus

Locus penta_e

fes

IPSG_DNA_locus

Locus fes

f13a1

IPSG_DNA_locus

Locus f13a1

f13b

IPSG_DNA_locus

Locus f13b

se33

IPSG_DNA_locus

Locus se33

cd4

IPSG_DNA_locus

Locus cd4

gaba

IPSG_DNA_locus

Locus gaba
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4.2.3.9.

IPSG_DNA_locus

Struktura opisująca locus. Zawiera następujące pola:

Pole

5.

Typ

Opis

low_allele

String

Najniższa wartość allela

high_allele

String

Najwyższa wartość allela

Struktura zastosowania, bezpieczeństwa i komunikacji

5.1. Zarys
Przy wdrażaniu oprogramowania do wymiany danych DNA w ramach części trzeciej tytuł II
niniejszej Umowy wykorzystuje się wspólną sieć łączności, która będzie zamknięta logicznie
między państwami. W celu skuteczniejszego wykorzystywania tej wspólnej infrastruktury
komunikacyjnej polegającej na wysyłaniu wniosków i otrzymywaniu odpowiedzi przyjmuje się
asynchroniczny mechanizm przekazywania wniosków o dane DNA i daktyloskopijne
w wiadomości mailowej SMTP. W celu uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa wykorzystywany
będzie mechanizm sMIME jako rozszerzenie funkcjonalności SMTP w celu utworzenia w sieci
faktycznie bezpiecznego tunelu end-to-end.
System operacyjny TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations –
transeuropejska sieć telematyczna do wymiany danych między jednostkami administracyjnymi) jest
wykorzystywany jako sieć łączności do wymiany danych między państwami. Za system TESTA
jest odpowiedzialna Komisja Europejska. Uwzględniając fakt, że krajowe bazy danych DNA oraz
obecne krajowe punkty dostępu do systemu TESTA mogą znajdować się w państwach w różnych
miejscach, dostęp do systemu TESTA może być utworzony przez:
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1)

wykorzystanie obecnego krajowego punktu dostępu lub utworzenie nowego krajowego
punktu dostępu do systemu TESTA; albo

2)

utworzenie bezpiecznego lokalnego łącza ze strony, na której znajduje się baza danych DNA
zarządzana przez właściwą agencję krajową, do obecnego punktu dostępu do systemu
TESTA.

Protokoły i standardy używane przy wykonywaniu części trzeciej tytuł II niniejszej Umowy są
zgodne ze standardami otwartymi i spełniają wymogi nakładane przez krajowych decydentów
z zakresu polityki bezpieczeństwa w państwach.
5.2. Architektura górnego poziomu
W zakresie stosowania części trzeciej tytuł II niniejszej Umowy każde z państw będzie udostępniać
swoje dane DNA do wymiany z innymi państwami lub przeszukania przez nie zgodnie
z ustandaryzowanym wspólnym formatem danych. Architektura ta oparta jest na modelu łączności
„każdy z każdym”. Nie istnieje centralny serwer komputerowy ani scentralizowana baza danych
zawierająca profile DNA.
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Rysunek 1: Topologia wymiany danych DNA

Oprócz spełniania krajowych wymogów prawnych dotyczących stron należących do państw każde
z państw może zadecydować, jaki rodzaj sprzętu i oprogramowania zostanie użyty do konfiguracji
na jego stronach, tak aby spełnić wymogi określone w części trzeciej tytuł II niniejszej Umowy.
5.3. Normy bezpieczeństwa i ochrona danych
Uwzględniono i wdrożono trzy poziomy bezpieczeństwa.
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5.3.1. Poziom danych
Dane o profilu DNA przekazane przez każde z państw muszą być przygotowane zgodnie ze
wspólną normą ochrony danych, tak aby państwo wzywające otrzymało odpowiedź przede
wszystkim oznaczającą HIT (trafienie) lub NO-HIT (brak trafienia) wraz z numerem
identyfikacyjnym w przypadku trafienia, ale niezawierającą jakichkolwiek danych osobowych.
Dalsze postępowanie po powiadomieniu o trafieniu będzie prowadzone w sposób dwustronny
zgodnie z istniejącymi krajowymi przepisami i zasadami organizacyjnymi odnoszącymi się do stron
odpowiednich państw.
5.3.2. Poziom łączności
Wiadomości zawierające informacje o profilu DNA (wnioski i odpowiedzi) będą szyfrowane
z wykorzystaniem najnowocześniejszego mechanizmu zgodnego ze standardami otwartymi, takimi
jak sMIME, przed przekazaniem ich na strony innych państw.
5.3.3. Poziom transmisji
Wszystkie zaszyfrowane wiadomości zawierające informacje o profilu DNA będą przekazywane
na strony innych państw przez wirtualny niepubliczny system tunelowania administrowany
na poziomie międzynarodowym przez zaufanego dostawcę sieci oraz przez zabezpieczone
połączenia do tego systemu, za które odpowiadają poszczególne państwa. Ten wirtualny
niepubliczny system tunelowania nie ma punktu połączenia z otwartym Internetem.
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5.4. Protokoły i standardy, które mają być wykorzystywane do szyfrowania: sMIME i związane
z nim pakiety
Do szyfrowania wiadomości zawierających informacje o profilu DNA będzie wykorzystywany
otwarty standard sMIME jako rozszerzenie standardu SMTP będącego de facto standardem
wiadomości mailowych. Protokół s/MIME (V3) dopuszcza przekazywanie podpisanych
potwierdzeń otrzymania, etykiet bezpieczeństwa i zabezpieczonych list mailingowych i jest
nałożony na Cryptographic Message Syntax (CMS), specyfikację Internet Engineering Task Force
(IETF) dotyczącą wiadomości zabezpieczanych szyfrem. Można go używać do cyfrowego
podpisywania, przetwarzania, zatwierdzania lub szyfrowania każdej formy danych cyfrowych.
Bazowy certyfikat wykorzystywany przez mechanizm s/MIME musi być zgodny ze standardem
X.509. W celu zapewnienia wykorzystywania standardów i procedur wspólnych z innymi
programami Prüm zasady przetwarzania mające zastosowanie do operacji szyfrowania w s/MIME
lub w ramach różnych środowisk COTS (ogólnodostępne produkty komercyjne) są następujące:
–

kolejność operacji: najpierw szyfrowanie, następnie podpis,

–

algorytm szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard – zaawansowany standard
szyfrowania) o długości klucza 256 bitów i RSA o długości klucza 1024 bitów są stosowane
odpowiednio do szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego,

–

stosuje się algorytm skrótu SHA-1.

Funkcjonalność sMIME jest wbudowana w przeważającą większość współczesnych pakietów
oprogramowania poczty elektronicznej, takich jak Outlook, Mozilla Mail oraz Netscape
Communicator 4.x i działa między wszystkimi głównymi pakietami oprogramowania poczty
elektronicznej.
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Z racji tego, że sMIME łatwo wprowadza się do krajowych infrastruktur informatycznych
na wszystkich stronach państw, jest on wybierany jako sprawny mechanizm wprowadzania
zabezpieczenia komunikacji. Aby sprawniej osiągnąć cel, jakim jest „Słuszność koncepcji”,
i obniżyć koszty, do prototypowania wymiany danych DNA wyznaczony jest jednak otwarty
standard JavaMail API. Standard ten zakłada proste szyfrowanie i rozszyfrowywanie wiadomości
mailowych, wykorzystując sMIME lub OpenPGP. Celem jest tutaj zapewnienie prostego, łatwego
w użytkowaniu API dla klientów poczty, którzy chcą wysyłać i otrzymywać szyfrowane
wiadomości pocztowe w jednym z dwóch najpopularniejszych formatów szyfrowania poczty. Tak
więc wszelkie najnowocześniejsze implementacje JavaMail API – takie jak produkt Bouncy Castle
JCE (Java Cryptographic Extension – rozszerzenie kryptograficzne Java), który będzie
wykorzystywany do wdrożenia sMIME do prototypowania wymiany danych DNA między
wszystkimi państwami – będą wystarczające do spełnienia wymogów tytułu II części trzeciej
niniejszej Umowy.
5.5. Architektura aplikacji
Każde z państw udostępni pozostałym państwom zestaw standardowych danych profilu DNA
zgodnych z obecnym wspólnym ICD. Można tego dokonać przez udostępnienie wglądu
do poszczególnych krajowych baz danych albo przez utworzenie fizycznej eksportowanej bazy
danych (indeksowana baza danych).
Cztery główne komponenty: serwer poczty/sMIME, serwer aplikacji, obszar struktury danych
do pozyskiwania/wprowadzania danych i rejestrowania przychodzących/wychodzących
wiadomości oraz funkcja ustalania zgodności (Match Engine) wdrażająca logikę całej aplikacji
w sposób niezależny od konkretnego produktu.
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Aby umożliwić wszystkim państwom łatwe wprowadzenie tych komponentów na ich odpowiednie
strony krajowe, określona wspólna funkcjonalność została wdrożona za pomocą opartych
na otwartym kodzie komponentów, które każde z państw może wybrać w zależności od swojej
krajowej polityki informatycznej i przepisów. Z powodu niezależnych elementów, które należy
wdrożyć, aby mieć dostęp do indeksowanych baz danych zawierających profile DNA objętych
tytułem II części trzeciej niniejszej Umowy, każde z państw może swobodnie wybierać
podstawowy sprzęt i oprogramowanie, w tym bazę danych i systemy operacyjne.
Opracowano i z powodzeniem przetestowano na obecnej wspólnej sieci prototyp wymiany danych
DNA. Wersja 1.0 została wprowadzona do środowiska produkcyjnego i jest używana
do codziennych operacji. Państwa mogą korzystać ze wspólnie opracowanego produktu, ale mogą
także opracować swoje własne produkty. Komponenty wspólnego produktu będą utrzymywane,
indywidualnie dostosowywane i dalej rozwijane zgodnie ze zmieniającymi się wymogami policji
w zakresie technologii informatycznych, medycyny sądowej lub funkcjonalnymi.
Rysunek 2: Zarys topologii aplikacji
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5.6. Zasady i standardy, które mają być wykorzystywane w architekturze aplikacji
5.6.1. XML
Wymiana danych DNA będzie korzystała w całości ze schematu XML jako załącznika
do wiadomości pocztowych w formacie SMTP. Format XML (Extensible Markup Language) jest
zalecanym przez W3C językiem znaczników ogólnego zastosowania służącym do tworzenia
języków znaczników szczegółowego zastosowania, mogących służyć do opisywania wielu
rodzajów danych. Opis profilu DNA odpowiedniego do wymiany między wszystkimi państwami
został dokonany z wykorzystaniem języka i schematu XML w dokumencie ICD.
5.6.2. ODBC
Standard ODBC udostępnia standardową programową metodę API do uzyskiwania dostępu
do systemów zarządzania bazami danych i uniezależnia ją od języków oprogramowania, systemów
baz danych i systemów operacyjnych. Standard ODBC ma jednak pewne wady. Administrowanie
dużą liczbą urządzeń klienckich może pociągać za sobą korzystanie z różnorodnych sterowników
i plików DLL. Ta złożoność może zwiększać koszty administrowania systemem.
5.6.3. JDBC
Standard JDBC (Java DataBase Connectivity) jest interfejsem programowania dla języka
programowania Java określającym sposób, w jaki klient może uzyskać dostęp do bazy danych.
W przeciwieństwie do ODBC JDBC nie wymaga korzystania z konkretnego zestawu lokalnych
plików DLL na danym komputerze.
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Logika biznesowa przetwarzania wniosków o profile DNA i odpowiedzi na nie na stronie każdego
z państw jest opisana na poniższym rysunku. Przepływy wniosków i odpowiedzi oddziałują
z neutralnym obszarem danych obejmującym różne pule danych mające wspólną strukturę.
Rysunek 3: Schemat działania oprogramowania na stronie każdego z państw

5.7. Środowisko komunikacyjne
5.7.1. Wspólna sieć komunikacyjna: TESTA i infrastruktura poboczna
Aplikacja wymiany danych DNA będzie wykorzystywała pocztę elektroniczną – mechanizm
asynchroniczny – do wysyłania wniosków i otrzymywania odpowiedzi między państwami.
Ponieważ wszystkie państwa posiadają co najmniej jeden krajowy punkt dostępu do sieci TESTA,
wymiana danych DNA będzie prowadzona w tej sieci. TESTA, poprzez swoją funkcję
przekazywania poczty, zapewnia liczne dodatkowe usługi. Oprócz utrzymywania skrzynek
pocztowych sieci TESTA infrastruktura ta może wprowadzać listy dystrybucyjne poczty
elektronicznej i polityki routingu. TESTA może być tym sposobem wykorzystywana jako punkt
pośredni dla wiadomości adresowanych do administracji podłączonych do domen w całej UE.
Można także wprowadzić oprogramowanie antywirusowe.
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Przekaźnik poczty sieci TESTA jest skonstruowany na platformie sprzętowej o dużej dostępności,
zlokalizowanej w centralnym obiekcie TESTA i chronionej przez zaporę ogniową. Usługa DNS
(Domain Name Services) TESTA będzie przypisywała adresy zasobów do adresów IP i ukrywała
kwestie adresowania przed użytkownikami i aplikacjami.
5.7.2. Względy bezpieczeństwa
Koncepcja sieci wirtualnej sieci prywatnej (Virtual Private Network – VPN) została wdrożona
w ramach sieci TESTA. Technologia Tag Switching wykorzystywana do skonstruowania sieci VPN
będzie ewoluować, tak aby wspierać standard technologii MPLS opracowanej przez organizację
IETF.
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MPLS jest technologią w standardzie IETF, która przyspiesza przepływ komunikacji w sieci przez
pomijanie analizy pakietowej przez routery pośrednie. Jest to dokonywane na podstawie tzw.
etykiet, które dołączane są do pakietów przez routery brzegowe sieci szkieletowej na podstawie
informacji przechowywanych w bazie informacji przekazywanych (FIB). Etykiety są także
wykorzystywane do wprowadzania VPN.
Technologia MPLS łączy w sobie korzyści routingu warstwy 3. z zaletami przełączania warstwy 2.
Ponieważ adresy IP nie są oceniane podczas przekazywania przez sieć, MPLS nie nakłada żadnych
ograniczeń na adresy IP.
Ponadto wiadomości pocztowe przesyłane przez sieć TESTA będą chronione przez mechanizm
szyfrujący oparty na standardzie s/MIME. Nikt, kto nie zna klucza i nie posiada odpowiedniego
certyfikatu, nie może rozszyfrować wiadomości przesyłanych przez sieć.
5.7.3. Protokoły i standardy, które mają być wykorzystywane w sieci łączności
5.7.3.1.

SMTP

Protokół SMTP jest de facto standardem przesyłania poczty elektronicznej w internecie. Jest to
stosunkowo prosty, oparty na tekście protokół, w ramach którego określony jest co najmniej jeden
odbiorca wiadomości, po czym tekst wiadomości jest transmitowany. SMTP korzysta z portu 25
protokołu TCP (Transmission Control Protocol – protokół kontroli transmisji) według specyfikacji
IETF. Aby ustalić serwer SMTP dla danej nazwy domeny, wykorzystuje się rekord MX (wymiany
poczty) systemu DNS.
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Ponieważ protokół ten początkowo był oparty wyłącznie na kodzie ASCII, nie radził sobie dobrze
z plikami binarnymi. Standardy takie jak MIME zostały opracowane w celu kodowania plików
binarnych do transmisji przez protokół SMTP. Obecnie większość serwerów SMTP rozpoznaje
rozszerzenia 8-bitowe MIME i sMIME, umożliwiając przesyłanie plików binarnych prawie tak
łatwo jak zwykłego tekstu. Zasady przetwarzania dla operacji s/MIME są opisane w sekcji
dotyczącej s/MIME (zob. sekcja 5.4).
SMTP jest protokołem typu push, który nie pozwala na „wyciąganie” (pull) wiadomości ze
zdalnego serwera na żądanie. Aby tego dokonać, klient korzysta z protokołu POP3 lub IMAP.
W ramach wprowadzania wymiany danych DNA postanowiono korzystać z protokołu POP3.
5.7.3.2.

POP

Lokalni użytkownicy poczty elektronicznej używają protokołu pocztowego w wersji 3 (POP3) –
standardowego protokołu internetowego warstwy aplikacji – do ściągania wiadomości pocztowych
ze zdalnego serwera za pośrednictwem połączenia TCP/IP. Wykorzystując profil SMTP Submit
zawarty w protokole SMTP, użytkownicy poczty przesyłają wiadomości przez Internet lub przez
sieć firmową. MIME stanowi standard dla załączników i tekstu w standardzie innym niż ASCII
znajdujących się w wiadomościach pocztowych. Wprawdzie ani protokół POP3, ani SMTP nie
wymagają, aby wiadomości poczty elektronicznej były sformatowane w standardzie MIME, jednak
ogólnie internetowa poczta elektroniczna jest sformatowana w tym standardzie, zatem klienci
protokołu POP muszą także rozumieć standard MIME i z niego korzystać. Całe środowisko
łączności tytułu II części trzeciej niniejszej Umowy będzie zatem obejmowało komponenty
standardu POP.
5.7.4. Przydzielanie adresu sieciowego
Środowisko operacyjne
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Europejski Urząd ds. Rejestracji Adresów IP (RIPE) przydzielił niedawno sieci TESTA specjalny
blok podsieci stanowiący połowę klasy B. W Europie przydzielanie adresów IP państwom jest
oparte na schemacie geograficznym. Wymiana danych między państwami w ramach tytułu II części
trzeciej niniejszej Umowy odbywa się w ogólnoeuropejskiej zamkniętej logicznie sieci IP.
Środowisko testowe
Aby zapewnić środowisko umożliwiające niezakłócone codzienne działanie sieci między
wszystkimi połączonymi państwami, niezbędne jest utworzenie dla nowych państw
przygotowujących się do przystąpienia do działań w sieci środowiska testowego w zamkniętej sieci.
Określono arkusz parametrów, obejmujący adresy IP, ustawienia sieciowe, domeny poczty
elektronicznej oraz konta użytkowników aplikacji i powinien on być zainstalowany na stronie
odpowiedniego państwa. Ponadto do celów testowych skonstruowano zestaw fikcyjnych profili
DNA.
5.7.5. Parametry konfiguracji
Bezpieczny system poczty elektronicznej jest utworzony z wykorzystaniem domeny eu-admin.net.
Domena ta, wraz z powiązanymi z nią adresami, nie będzie dostępna z lokalizacji spoza
obejmującej UE domeny TESTA, ponieważ nazwy te znane są jedynie na centralnym serwerze
DNS sieci TESTA, która jest odseparowana od internetu.
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Mapowania adresów stron sieci TESTA (nazw hostów) na ich adresy IP dokonuje usługa DNS sieci
TESTA. Dla każdej domeny lokalnej do tego centralnego serwera DNS sieci TESTA zostanie
dodany wpis pocztowy, który wszystkie wiadomości pocztowe przesyłane do domen lokalnych
sieci TESTA przekazuje do centralnego przekaźnika poczty sieci TESTA. Przekaźnik ten będzie
następnie przesyłał te wiadomości do konkretnego serwera domeny lokalnej, wykorzystując adres
poczty elektronicznej w domenie lokalnej. Przy takim sposobie przekazywania poczty krytyczne
informacje zawarte w wiadomościach pocztowych będą przechodziły wyłącznie przez
ogólnoeuropejską zamkniętą infrastrukturę sieciową, nie zaś przez niezabezpieczony internet.
Niezbędne jest utworzenie poddomen (oznaczonych pogrubioną czcionką i kursywą) na stronach
wszystkich państw, o następującej składni:
„application-type.State-code.pruem.testa.eu”, gdzie:
„State-code” (kod państwa) przyjmuje wartość dwuliterowego kodu danego państwa (tj. AT, BE
itd.),
„application-type” (rodzaj aplikacji) przyjmuje jedną z wartości: DNA, FP i CAR.
Zgodnie z powyższą składnią, poddomeny dla poszczególnych państw wskazano w poniższej tabeli:
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Składnia poddomen państw

Państwo
BE

Poddomena

Uwagi

dna.be.pruem.testa.eu
fp.be.pruem.testa.eu
car.be.pruem.testa.eu
test.dna.be.pruem.testa.eu
test.fp.be.pruem.testa.eu
test.car.be.pruem.testa.eu

BG

dna.bg.pruem.testa.eu
fp.bg.pruem.testa.eu
car.bg.pruem.testa.eu
test.dna.bg.pruem.testa.eu
test.fp.bg.pruem.testa.eu
test.car.bg.pruem.testa.eu

CZ

dna.cz.pruem.testa.eu
fp.cz.pruem.testa.eu
car.cz.pruem.testa.eu
test.dna.cz.pruem.testa.eu
test.fp.cz.pruem.testa.eu
test.car.cz.pruem.testa.eu

DK

dna.dk.pruem.testa.eu
fp.dk.pruem.testa.eu
car.dk.pruem.testa.eu
test.dna.dk.pruem.testa.eu
test.fp.dk.pruem.testa.eu
test.car.dk.pruem.testa.eu
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Państwo
DE

Poddomena

Uwagi

dna.de.pruem.testa.eu
fp.de.pruem.testa.eu
car.de.pruem.testa.eu
test.dna.de.pruem.testa.eu
test.fp.de.pruem.testa.eu
test.car.de.pruem.testa.eu

EE

dna.ee.pruem.testa.eu
fp.ee.pruem.testa.eu
car.ee.pruem.testa.eu
test.dna.ee.pruem.testa.eu
test.fp.ee.pruem.testa.eu
test.car.ee.pruem.testa.eu

IE

dna.ie.pruem.testa.eu
fp.ie.pruem.testa.eu
car.ie.pruem.testa.eu
test.dna.ie.pruem.testa.eu
test.fp.ie.pruem.testa.eu
test.car.ie.pruem.testa.eu

EL

dna.el.pruem.testa.eu
fp.el.pruem.testa.eu
car.el.pruem.testa.eu
test.dna.el.pruem.testa.eu
test.fp.el.pruem.testa.eu
test.car.el.pruem.testa.eu
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Państwo
ES

Poddomena

Uwagi

dna.es.pruem.testa.eu
fp.es.pruem.testa.eu
car.es.pruem.testa.eu
test.dna.es.pruem.testa.eu
test.fp.es.pruem.testa.eu
test.car.es.pruem.testa.eu

FR

dna.fr.pruem.testa.eu
fp.fr.pruem.testa.eu
car.fr.pruem.testa.eu
test.dna.fr.pruem.testa.eu
test.fp.fr.pruem.testa.eu
test.car.fr.pruem.testa.eu

HR

dna.hr.pruem.testa.eu
fp.hr.pruem.testa.eu
car.hr.pruem.testa.eu
test.dna.hr.pruem.testa.eu
test.fp.hr.pruem.testa.eu
test.car.hr.pruem.testa.eu

IT

dna.it.pruem.testa.eu
fp.it.pruem.testa.eu
car.it.pruem.testa.eu
test.dna.it.pruem.testa.eu
test.fp.it.pruem.testa.eu
test.car.it.pruem.testa.eu
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Państwo
CY

Poddomena

Uwagi

dna.cy.pruem.testa.eu
fp.cy.pruem.testa.eu
car.cy.pruem.testa.eu
test.dna.cy.pruem.testa.eu
test.fp.cy.pruem.testa.eu
test.car.cy.pruem.testa.eu

LV

dna.lv.pruem.testa.eu
fp.lv.pruem.testa.eu
car.lv.pruem.testa.eu
test.dna.lv.pruem.testa.eu
test.fp.lv.pruem.testa.eu
test.car.lv.pruem.testa.eu

LT

dna.lt.pruem.testa.eu
fp.lt.pruem.testa.eu
car.lt.pruem.testa.eu
test.dna.lt.pruem.testa.eu
test.fp.lt.pruem.testa.eu
test.car.lt.pruem.testa.eu

LU

dna.lu.pruem.testa.eu
fp.lu.pruem.testa.eu
car.lu.pruem.testa.eu
test.dna.lu.pruem.testa.eu
test.fp.lu.pruem.testa.eu
test.car.lu.pruem.testa.eu
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Państwo
HU

Poddomena

Uwagi

dna.hu.pruem.testa.eu
fp.hu.pruem.testa.eu
car.hu.pruem.testa.eu
test.dna.hu.pruem.testa.eu
test.fp.hu.pruem.testa.eu
test.car.hu.pruem.testa.eu

MT

dna.mt.pruem.testa.eu
fp.mt.pruem.testa.eu
car.mt.pruem.testa.eu
test.dna.mt.pruem.testa.eu
test.fp.mt.pruem.testa.eu
test.car.mt.pruem.testa.eu

NL

dna.nl.pruem.nl.testa.eu
fp.nl.pruem.testa.eu
car.nl.pruem.testa.eu
test.dna.nl.pruem.testa.eu
test.fp.nl.pruem.testa.eu
test.car.nl.pruem.testa.eu

AT

dna.at.pruem.testa.eu
fp.at.pruem.testa.eu
car.at.pruem.testa.eu
test.dna.at.pruem.testa.eu
test.fp.at.pruem.testa.eu
test.car.at.pruem.testa.eu
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Państwo
PL

Poddomena

Uwagi

dna.pl.pruem.testa.eu
fp.pl.pruem.testa.eu
car.pl.pruem.testa.eu
test.dna.pl.pruem.testa.eu
test.fp.pl.pruem.testa.eu
test.car.pl.pruem.testa.eu

PT

dna.pt.pruem.testa.eu
fp.pt.pruem.testa.eu
car.pt.pruem.testa.eu
test.dna.pt.pruem.testa.eu
test.fp.pt.pruem.testa.eu
test.car.pt.pruem.testa.eu

RO

dna.ro.pruem.testa.eu
fp.ro.pruem.testa.eu
car.ro.pruem.testa.eu
test.dna.ro.pruem.testa.eu
test.fp.ro.pruem.testa.eu
test.car.ro.pruem.testa.eu

SI

dna.si.pruem.testa.eu
fp.si.pruem.testa.eu
car.si.pruem.testa.eu
test.dna.si.pruem.testa.eu
test.fp.si.pruem.testa.eu
test.car.si.pruem.testa.eu
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Państwo
SK

Poddomena

Uwagi

dna.sk.pruem.testa.eu
fp.sk.pruem.testa.eu
car.sk.pruem.testa.eu
test.dna.sk.pruem.testa.eu
test.fp.sk.pruem.testa.eu
test.car.sk.pruem.testa.eu

FI

dna.fi.pruem.testa.eu
fp.fi.pruem.testa.eu
car.fi.pruem.testa.eu
test.dna.fi.pruem.testa.eu
test.fp.fi.pruem.testa.eu
test.car.fi.pruem.testa.eu

SE

dna.se.pruem.testa.eu
fp.se.pruem.testa.eu
car.se.pruem.testa.eu
test.dna.se.pruem.testa.eu
test.fp.se.pruem.testa.eu
test.car.se.pruem.testa.eu

UK

dna.uk.pruem.testa.eu
fp.uk.pruem.testa.eu
car.uk.pruem.testa.eu
test.dna.uk.pruem.testa.eu
test.fp.uk.pruem.testa.eu
test.car.uk.pruem.testa.eu
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ROZDZIAŁ 2
WYMIANA DANYCH DAKTYLOSKOPIJNYCH
(DOKUMENT KONTROLI INTERFEJSU)
Celem następującego dokumentu kontroli interfejsu jest określenie wymogów wymiany informacji
daktyloskopijnych między systemami automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) państw.
Dokument ten oparty jest na wdrożonej przez Interpol normie ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I,
wersja 4.22b).
Wersja ta obejmuje wszystkie podstawowe definicje dla rekordów logicznych typu 1, typu 2, typu
4, typu 9, typu 13 i typu 15 wymaganych do przetwarzania daktyloskopijnego na podstawie
obrazów i minucji.
1.

Zawartość pliku w zarysie

Plik daktyloskopijny składa się z kilku rekordów logicznych. Istnieje szesnaście typów rekordów
określonych w oryginalnym standardzie ANSI/NIST-ITL 1-2000. Między każdym rekordem
a polami i subpolami w obrębie rekordów używane są odpowiednie separatory ASCII.
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Do wymiany informacji między agencją pierwotną a agencją przeznaczenia wykorzystuje się tylko
6 typów rekordów:

typ 1

→

informacje transakcyjne,

typ 2

→

alfanumeryczne dane osób/sprawy,

typ 4

→

wysokorozdzielcze obrazy daktyloskopijne
w skali szarości,

typ 9

→

zapis minucji

typ 13

→

zapis obrazu śladu, o zmiennej rozdzielczości,

typ 15

→

zapis obrazu linii papilarnych dłoni, o zmiennej
rozdzielczości.

1.1. Typ 1 – nagłówek pliku
Rekord ten zawiera informacje routingowe oraz informacje określające strukturę pozostałej części
pliku. Ten typ rekordu określa także rodzaje transakcji mieszczące się w następujących ogólnych
kategoriach:
1.2. Typ 2 – tekst opisu
Rekord ten zawiera informacje tekstowe przeznaczone dla agencji wysyłających i odbierających.
1.3. Typ 4 – wysokorozdzielcze obrazy daktyloskopijne w skali szarości
Rekord ten jest wykorzystywany do wymiany wysokorozdzielczych (ośmiobitowych) obrazów
daktyloskopijnych ustalonych na 500 pikseli na cal. Obrazy daktyloskopijne są kompresowane
z zastosowaniem algorytmu kompresji obrazów WSQ w proporcji nie większej niż 15:1. Nie stosuje
się innych algorytmów kompresji ani obrazów nieskompresowanych.
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1.4. Typ 9 – zapis minucji
Rekordy typu 9 są wykorzystywane do wymiany danych dotyczących cech charakterystycznych
linii papilarnych lub minucji. Ich celem jest przede wszystkim unikanie dublowania procesów
szyfrowania AFIS oraz, częściowo, umożliwienie transmitowania szyfrów AFIS, zawierających
mniej danych niż odpowiadające im obrazy.
1.5. Typ 13 – zapis obrazu śladu, o zmiennej rozdzielczości
Rekord ten używany jest do wymiany zmiennorozdzielczych obrazów śladów palców i dłoni wraz
z alfanumeryczną informacją tekstową. Rozdzielczość skanowania obrazów wynosi 500 pikseli/cal
przy 256 poziomach szarości. Jeżeli jakość obrazu śladu jest dostateczna, jest on kompresowany
z zastosowaniem algorytmu WSQ. W razie konieczności rozdzielczość obrazów można rozszerzyć
do wartości ponad 500 pikseli/cal i ponad 256 poziomów szarości w drodze porozumienia
dwustronnego. W tym przypadku stanowczo zaleca się używanie JPEG 2000 (zob. dodatek 39-7).
1.6. Zapis obrazu dłoni, o zmiennej rozdzielczości
Zapisy obrazów w oznaczonych polach typu 15 używane są do wymiany obrazów odbitek linii
papilarnych dłoni o zmiennej rozdzielczości wraz z alfanumeryczną informacją tekstową.
Rozdzielczość skanowania obrazów wynosi 500 pikseli/cal przy 256 poziomach szarości. W celu
zminimalizowania ilości danych wszystkie obrazy odbitek dłoni są kompresowane z zastosowaniem
algorytmu WSQ. W razie konieczności rozdzielczość obrazów można rozszerzyć do wartości ponad
500 pikseli/cal i ponad 256 poziomów szarości w drodze porozumienia dwustronnego. W tym
przypadku stanowczo zaleca się używanie JPEG 2000 (zob. dodatek 39-7).
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2.

Format rekordu

Plik transakcji składa się z jednego lub większej liczby rekordów logicznych. Dla każdego rekordu
logicznego zawartego w pliku istnieje kilka pól informacyjnych właściwych dla danego typu
rekordu. Każde pole informacyjne może zawierać jeden lub większą liczbę podstawowych
jednowartościowych elementów informacji. Razem elementy te służą przekazywaniu różnych
aspektów danych zawartych w tym polu. Pole informacyjne może również składać się z jednego lub
większej liczby elementów informacji zgrupowanych i wielokrotnie powtórzonych w obrębie pola.
Taka grupa informacji jest określana jako subpole. Pole informacyjne może zatem składać się
z jednego lub większej liczby subpól zawierających elementy informacji.
2.1. Separatory informacji
W rekordach logicznych oznaczonych pól mechanizmy wydzielające informacje są wprowadzane
przez zastosowanie czterech separatorów informacji ASCII. Wydzielonymi informacjami mogą być
elementy w polu lub subpolu, pola w obrębie rekordu logicznego lub wielokrotne występowanie
subpól. Separatory informacji są zdefiniowane w standardzie ANSI X3.4. Znaki te są
wykorzystywane do rozdzielania i modyfikacji informacji w sensie logicznym. W strukturze
hierarchicznej znak separatora pliku „FS” jest najszerszy, po nim następuje separator grupy „GS”,
separator rekordów „RS” i separator jednostki „US”. Tabela 1 zawiera wykaz tych separatorów
ASCII oraz opis ich zastosowania w ramach tego standardu.
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Separatory informacji należy postrzegać praktycznie jako wskazanie typu danych, które następnie
się pojawiają. Znak „US” rozdziela poszczególne elementy informacji w polu lub subpolu. Oznacza
to, że następny element informacji to dane do tego pola lub subpola. Wiele subpól w jednym polu,
oddzielonych znakiem „RS”, oznacza początek następnej grupy powtórzonych elementów
informacji. Separator „GS” wstawiony między pola informacji oznacza początek nowego pola
poprzedzającego numer identyfikacyjny pola, który się pojawi. Podobnie, początek nowego rekordu
logicznego jest oznaczony przez pojawienie się znaku „FS”.
Te cztery znaki mają znaczenie jedynie wtedy, gdy są wykorzystywane jako separatory elementów
danych w polach rekordów tekstowych ASCII. Występowanie tych znaków w binarnych rekordach
obrazów i polach binarnych nie ma konkretnego znaczenia – znaki te są częścią wymienianych
danych.
Normalnie nie powinno być pustych pól ani elementów informacji, zatem między dwoma
elementami danych powinien widnieć tylko jeden separator. Wyjątek od tej reguły występuje
wtedy, gdy dane w polach lub elementy informacji w transakcji są niedostępne, brakuje ich lub są
nieobowiązkowe, a przetwarzanie tej transakcji nie zależy od obecności tych konkretnych danych.
W tych przypadkach separatory mnogie i przyległe widnieją razem, nie wymagając wprowadzenia
danych fikcyjnych pomiędzy separatory.
Aby określić pole składające się z trzech elementów informacji, stosuje się, co następuje. Jeżeli
brakuje informacji do drugiego elementu, dwa przyległe separatory informacji „US” wystąpią
między pierwszym i trzecim elementem informacji. Jeżeli brakuje zarówno drugiego, jak i trzeciego
elementu informacji, należy stosować trzy separatory – dwa znaki „US” oraz separator kończący
pole lub subpole. Na ogół, jeżeli w polu lub subpolu co najmniej jeden obowiązkowy lub
nieobowiązkowy element informacji nie jest dostępny, należy wprowadzić odpowiednią liczbę
separatorów.
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Możliwe są kombinacje położonych obok siebie dwóch lub więcej z czterech dostępnych
separatorów. Gdy dane do elementów informacji, subpól lub pól są niedostępne lub brakuje ich,
musi być o jeden separator mniej niż liczba wymaganych elementów danych, subpól lub pól.

Tabela 1: Wykorzystywane separatory
Code

Type

Description

Hexadecimal Value

Decimal Value

US

Unit Separator

Separates information
items

1F

31

RS

Record Separator

Separates subfields

1E

30

GS

Group Separator

Separates fields

1D

29

FS

File Separator

Separates logical records

1C

28

2.2. Układ rekordów
W przypadku rekordów logicznych pól oznaczonych każde wykorzystywane pole informacji jest
numerowane zgodnie z tym standardem. Format dla każdego pola składa się z numeru rekordu
logicznego, po którym następuje kropka „.”, numer pola, po którym następuje dwukropek „:”,
a następnie informacje właściwe dla tego pola. Numer pola oznaczonego może być numerem
składającym się z jednej do dziewięciu cyfr, umieszczonym między kropką „.” a dwukropkiem „:”.
Interpretuje się go jako numer pola o wartości całkowitej bez znaku. Oznacza to, że numer pola
„2.123:” jest równy numerowi pola „2.000000123:” i interpretuje się go w ten sam sposób.
Do celów ilustracji w całym niniejszym dokumencie stosuje się trzycyfrowy numer
do numerowania pól zawartych w każdym rekordzie logicznym pól oznaczonych opisanym w tym
dokumencie. Numery pól mają formę „TT.xxx:”, gdzie „TT” oznacza typ rekordu zaznaczony
jednym lub dwoma znakami, po których następuje kropka. Następne trzy znaki oznaczają
odpowiedni numer pola, po którym następuje dwukropek. Po dwukropku znajdują się informacje
opisowe ASCII lub dane obrazów.
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Rekordy logiczne typu 1 i 2 zawierają wyłącznie tekstowe pola danych ASCII. W przypadku
każdego z tych dwóch typów cała długość rekordu (łącznie z numerami pól, dwukropkami
i separatorami) zostaje zapisana jako pierwsze pole ASCII. Separator kontrolny pliku „FS” ASCII
(oznaczający koniec rekordu logicznego lub transakcji) następuje po ostatnim bajcie informacji
ASCII i jest włączony do długości rekordu.
W przeciwieństwie do koncepcji pola oznaczonego rekord typu 4 zawiera wyłącznie dane binarne
zapisane jako uporządkowane pola binarne o ustalonej długości. Cała długość rekordu jest
zapisywana w pierwszym czterobajtowym polu binarnym każdego rekordu. W przypadku tego
rekordu binarnego nie zapisuje się numeru rekordu z kropką ani numeru identyfikacyjnego pola
z dwukropkiem. Ponadto ponieważ wszystkie długości pól tego rekordu są stałe albo określone,
żadnego z czterech separatorów („US”, „RS”, „GS” lub „FS”) nie interpretuje się inaczej niż jako
dane binarne. Do celów rekordu binarnego znak „FS” nie jest używany jako separator ani jako znak
kończący transakcję.
3.

Rekord logiczny typu 1: nagłówek pliku

Rekord ten opisuje strukturę pliku, typ pliku i inne ważne informacje. Zestaw znaków używany
w polach typu 1 zawiera tylko 7-bitowy szyfr ANSI do wymiany informacji.
3.1. Pola dla rekordu logicznego typu 1
3.1.1. Pole 1.001: długość rekordu logicznego (Logical Record Length – LEN)
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Pole to zawiera całkowitą liczbę bajtów w całym rekordzie logicznym typu 1. Pole zaczyna się od
oznaczenia „1.001:”, po którym następuje całkowita długość rekordu obejmująca każdy znak
w każdym polu oraz separatory informacji.
3.1.2. Pole 1.002: numer wersji (Version Number – VER)
W celu zapewnienia, aby użytkownicy wiedzieli, która wersja standardu ANSI/NIST jest
stosowana, to czterobajtowe pole określa numer wersji standardu wdrażanego przez
oprogramowanie lub system tworzący plik. Pierwsze dwa bajty wyszczególniają główny numer
referencyjny wersji, a następne dwa – drugorzędny numer rewizji. Na przykład, pierwotny standard
z roku 1986 byłby uważany za wersję pierwszą i oznaczony numerem „0100”, natomiast obecna
wersja ANSI/NIST-ITL 1-2000 ma numer „0300”.
3.1.3. Pole 1.003: zawartość pliku (File Content – CNT)
Pole to wyszczególnia każdy z rekordów w pliku według typu i porządku, w jakim rekordy
występują w pliku logicznym. Składa się ono z jednego lub większej liczby subpól, z których każde
z kolei zawiera dwa elementy informacji określające jeden rekord logiczny znajdujący się
w bieżącym pliku. Subpola są wprowadzane w tej samej kolejności, w jakiej rekordy są zapisywane
i transmitowane.
Pierwszy element informacji w pierwszym subpolu jest oznaczony „1”, odnosząc się do rekordu
typu 1. Następuje po nim drugi element informacji, który zawiera liczbę pozostałych rekordów
znajdujących się w pliku. Numer ten jest także równy liczbie pozostałych subpól pola 1.003.
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Każde z pozostałych subpól jest związane z jednym rekordem w pliku, a kolejność subpól
odpowiada kolejności rekordów. Każde subpole zawiera dwa elementy informacji. Pierwszy służy
określeniu typu rekordu. Drugi jest identyfikatorem rekordu (IDC). Znak „US” jest stosowany
do rozdzielenia obu elementów informacji.
3.1.4. Pole 1.004: Typ transakcji (Type of Transaction – TOT)
Pole to zawiera trzyliterowy skrót mnemoniczny oznaczający typ transakcji. Kody te mogą różnić
się od używanych przez inne wdrożenia standardu ANSI/NIST.
CPS: przeszukanie karta-karta (Criminal Print-to-Print Search). Transakcja ta jest wnioskiem
o wyszukanie rekordu dotyczącego przestępstwa w bazie kart daktyloskopijnych. Odbitki linii
papilarnych danej osoby są dołączane w pliku jako skompresowany obraz WSQ.
W przypadku braku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2.

W przypadku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2,
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–

1–14 rekordów typu 4.

Typy transakcji CPS są podsumowane w tabeli A.6.1 (dodatek 39-6).
PMS: przeszukanie karta-ślad (Print-to-Latent Search). Transakcja ta jest stosowana przy
wyszukiwaniu obrazów odbitek linii papilarnych z karty daktyloskopijnej w kryminalnej bazie
obrazów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych (śladów NN). Odpowiedź będzie zawierała
decyzję o trafieniu lub braku trafienia wynikającą z przeszukania AFIS w miejscu docelowym.
Jeżeli istnieje wiele niezidentyfikowanych śladów, zostanie zwróconych wiele transakcji SRE,
zawierających po jednym śladzie w każdej. Odbitki linii papilarnych danej osoby muszą być
dołączone w pliku jako skompresowany obraz WSQ.
W przypadku braku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2.

W przypadku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2,

–

1 rekord typu 13.

Typy transakcji PMS są podsumowane w tabeli A.6.1 (dodatek 39-6).
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MPS: przeszukanie ślad-karta (Latent-to-Print Search). Transakcja ta jest prośbą o wyszukanie
obrazu śladu w kryminalnej bazie kart daktyloskopijnych. Informacje o minucjach śladu oraz obraz
(skompresowany z zastosowaniem WSQ) muszą być zawarte w pliku.
W przypadku braku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2.

W przypadku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2,

–

1 rekord typu 4 lub typu 15.

Typy transakcji MPS są podsumowane w tabeli A.6.4 (dodatek 39-6).
MMS: przeszukanie ślad-ślad (Latent-to-Latent Search). W tej transakcji plik zawiera obraz śladu,
który należy wyszukać w kryminalnej bazie obrazów niezidentyfikowanych śladów linii
papilarnych (śladów NN) w celu ustalenia powiązań między różnymi miejscami przestępstw.
Informacje o minucjach śladu oraz obraz (skompresowany z zastosowaniem WSQ) muszą być
zawarte w pliku.
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W przypadku braku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2.

W przypadku trafienia zwrócone zostaną następujące rekordy logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2,

–

1 rekord typu 13.

Typy transakcji MMS są podsumowane w tabeli A.6.4 (dodatek 39-6).
SRE: ta transakcja jest zwracana przez agencję docelową w odpowiedzi na przekazane zapytania
daktyloskopijne. Odpowiedź będzie zawierała decyzję o trafieniu lub braku trafienia wynikającą
z przeszukania AFIS w miejscu docelowym. Jeżeli istnieje wiele potencjalnych wyników, zostanie
przesłanych wiele transakcji SRE, każda zawierająca jeden wynik (jednego kandydata).
Typy transakcji SRE są podsumowane w tabeli A.6.2 (dodatek 39-6).
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ERR: transakcja ta jest przesyłana przez docelowy system AFIS w celu wskazania błędu transakcji.
Zawiera pole wiadomości (ERM) określające wykryty błąd. Zostaną zwrócone następujące rekordy
logiczne:
–

1 rekord typu 1,

–

1 rekord typu 2.

Typy transakcji ERR są podsumowane w tabeli A.6.3 (dodatek 39-6).

Tabela 2: Dopuszczalne kody w transakcjach
Transaction Type

Logical Record Type
1

2

4

9

13

15

CPS

M

M

M

—

—

—

SRE

M

M

C

—

C

C

(C in case of latent hits)
MPS

M

M

—

M (1*)

M

—

MMS

M

M

—

M (1*)

M

—

PMS

M

M

M*

—

—

M*

ERR

M

M

—

—

—

—

Klucz:

M

=

obowiązkowe

M*

=

można wprowadzić tylko jeden z obu typów
rekordów

O

=

nieobowiązkowe

C

=

zależne od dostępności danych

—

=

niedozwolone

1*

=

zależne od systemów dotychczasowych
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3.1.5. Pole 1.005: data transakcji (DAT)
Pole to oznacza datę rozpoczęcia transakcji i musi ono być zgodne z normą zapisu ISO:
YYYYMMDD,
gdzie YYYY oznacza rok, MM – miesiąc, a DD – dzień miesiąca. Przy liczbach jednocyfrowych
stosuje się początkowe zera. Na przykład zapis „19931004” oznacza 4 października 1993 r.
3.1.6. Pole 1.006: priorytet (PRY)
To nieobowiązkowe pole określa priorytet wniosku w skali od 1 do 9. „1” jest najwyższym
priorytetem, a „9” – najniższym. Transakcje oznaczone priorytetem „1” są przetwarzanie
natychmiast.
3.1.7. Pole 1.007: identyfikator agencji docelowej (Destination Agency Identifier – DAI)
Pole to określa docelową agencję dla danej transakcji.
Składa się ono z dwóch elementów informacji w następującym formacie: CC/agency (kod
państwa/agencja).
Pierwszy element informacji zawiera kod państwa określony w normie ISO 3166, składający się
z dwóch znaków alfanumerycznych. Drugi element – agency (agencja) – jest tekstowym
identyfikatorem agencji, o maksymalnej długości 32 znaków alfanumerycznych.
3.1.8. Pole 1.008: identyfikator agencji inicjującej (Originating Agency Identifier – ORI)
To pole określa autora pliku i ma ten sam format co DAI (pole 1.007).
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3.1.9. Pole 1.009: numer kontrolny transakcji (Transaction Control Number – TCN)
Jest to numer kontrolny do celów referencyjnych. Powinien go wygenerować komputer i powinien
on mieć następujący format: YYSSSSSSSSA,
gdzie YY oznacza rok transakcji, SSSSSSSS oznacza ośmiocyfrowy numer seryjny, a A jest
znakiem kontrolnym tworzonym w wyniku stosowania procedury określonej w dodatku 39-2.
Gdy TCN nie jest dostępny, pole YYSSSSSSSS zawiera zera oraz znak kontrolny wygenerowany
jak wyżej.
3.1.10.

Pole 1.010: odpowiedź na transakcję (Transaction Control Response – TCR)

W przypadku gdy został wysłany wniosek, na który jest to odpowiedź, to nieobowiązkowe pole
zawiera numer kontrolny transakcji wiadomości wysłanej. Ma ono zatem ten sam format co TCN
(pole 1.009).
3.1.11.

Pole 1.011: pierwotna rozdzielczość skanowania (Native Scanning Resolution – NSR)

To pole określa normalną rozdzielczość skanowania systemu stosowanego przez inicjatora
transakcji. Rozdzielczość jest określana jako dwie cyfry, po których następuje przecinek dziesiętny,
a następnie dwie dalsze cyfry.
W odniesieniu do wszystkich transakcji zgodnie z art. 533 i 534 niniejszej Umowy częstotliwość
próbkowania wynosi 500 pikseli/cal lub 19,68 pikseli/mm.
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3.1.12.

Pole 1.012: nominalna rozdzielczość transmisji (Nominal Transmitting Resolution –

NTR)
To pięciobajtowe pole określa nominalną rozdzielczość transmisji dla transmitowanych obrazów.
Rozdzielczość jest wyrażona w pikselach/mm w tym samym formacie jak NSR (pole 1.011).
3.1.13.

Pole 1.013: nazwa domeny (Domain Name – DOM)

Obowiązkowe pole określa nazwę domeny dla rekordu logicznego typu 2 zdefiniowanego przez
użytkownika. Składa się ono z dwóch elementów informacji i jest przedstawione w postaci „INTI{}{US}}4.22{}{GS}}”.
3.1.14.

Pole 1.014: czas uniwersalny Greenwich (GMT)

To obowiązkowe pole przedstawia sposób wyrażania daty i godziny w kategoriach uniwersalnych
jednostek czasu uniwersalnego Greenwich (GMT). Pole GMT – gdy jest użytkowane – zawiera
uniwersalną datę, oprócz daty lokalnej zawartej w polu 1.005 (DAT). Wykorzystywanie pola GMT
eliminuje nieścisłości czasu lokalnego występujące, w przypadku gdy transakcja i odpowiedź na nią
są przekazywane między dwoma miejscami oddzielonymi kilkoma strefami czasowymi. GMT
zapewnia uniwersalne oznaczenie daty i godzinę w formacie 24-godzinnym niezależnie od stref
czasowych. Przedstawiany jest jako „CCYYMMDDHHMMSSZ” – sekwencja 15 znaków będąca
łańcuchowym połączeniem daty z czasem uniwersalnym Greenwich i kończąca się znakiem „Z”.
Znaki „CCYY” oznaczają rok transakcji, znaki „MM” oznaczają wartości dziesiątkowe
i jednostkowe miesiąca, znaki „DD” oznaczają wartości dziesiątkowe i jednostkowe dnia miesiąca,
znaki „HH” oznaczają godzinę, znaki „MM” oznaczają minuty, a znaki „SS” – sekundy. Kompletna
data nie przekracza daty bieżącej.
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4.

Rekord logiczny typu 2: tekst opisu

Struktura większości tego rekordu nie jest określona przez pierwotny standard ANSI/NIST. Rekord
zawiera informacje mające konkretne znaczenie dla agencji wysyłających lub otrzymujących plik.
W celu zapewnienia zgodności komunikujących się systemów daktyloskopijnych wymagane jest,
aby w rekordzie tym znajdowały się tylko pola wyszczególnione poniżej. Ten dokument określa,
które pola są obowiązkowe, a które nieobowiązkowe, oraz określa strukturę poszczególnych pól.
4.1. Pola dla rekordu logicznego typu 2
4.1.1. Pole 2.001: długość rekordu logicznego (Logical Record Length – LEN)
To obowiązkowe pole zawiera długość rekordu typu 2 i określa całkowitą liczbę bajtów, w tym
każdy znak w każdym polu w rekordzie oraz separatory informacji.
4.1.2. Pole 2.002: oznaczenie obrazu (Image Designation Character – IDC)
Oznaczenie IDC zawarte w tym obowiązkowym polu jest przedstawione w ASCII i określone
w polu zawartości pliku (CNT) rekordu typu 1 (pole 1.003).
4.1.3. Pole 2.003: informacja systemowa (System Information – SYS)
Pole to jest obowiązkowe i zawiera cztery bajty oznaczające wersję INT-I, z którą jest zgodny dany
rekord typu 2.
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Pierwsze dwa bajty określają numer wersji głównej, drugie dwa – drugorzędny numer rewizji. Na
przykład obecne oprogramowanie jest oparte na INT-I wersja 4 rewizja 22, zatem jest określone
jako „0422”.
4.1.4. Pole 2.007: numer sprawy (Case Number – CNO)
Jest to numer, który lokalne biuro daktyloskopijne przyznaje zbiorowi obrazów śladów
znalezionych na miejscu przestępstwa. Ma on następujący format: CC/number (kod
państwa/numer),
gdzie CC oznacza kod państwa Interpolu składający się z dwóch znaków alfanumerycznych,
a numer jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi lokalnymi i może mieć długość do 32 znaków
alfanumerycznych.
Pole to umożliwia systemowi rozpoznanie obrazów śladów związanych z konkretnym
przestępstwem.
4.1.5. Pole 2.008: numer sekwencji (Sequence Number – SQN)
Pole to określa każdą sekwencję obrazów śladów w danej sprawie. Może ono mieć długość
do czterech znaków numerycznych. Sekwencja jest to ślad lub seria śladów zgrupowanych w celu
umieszczenia ich w pliku lub przeszukania. Definicja ta oznacza, że nawet pojedynczym śladom
musi zostać przypisany numer sekwencji.
Pole to wraz z polem MID (pole 2.009) może być dołączone w celu rozpoznania danego śladu
w sekwencji.
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4.1.6. Pole 2.009: identyfikator śladów (Latent Identifier – MID)
Pole to określa ten indywidualny ślad w sekwencji. Przedstawiany jest on jako pojedyncza litera lub
dwie litery, przy czym do pierwszego śladu jest przypisana litera A, do drugiego – B i tak dalej
do oznaczenia ZZ. To pole wykorzystuje się w sposób analogiczny do numeru sekwencji śladów
przedstawionego w opisie SQN (pole 2.008).
4.1.7. Pole 2.010: numer krajowego rejestru karnego (Criminal Reference Number – CRN)
Jest to niepowtarzalny numer referencyjny przypisany przez krajową agencję osobie po raz
pierwszy oskarżonej o popełnienie przestępstwa. W danym kraju żadna osoba nigdy nie może mieć
więcej niż jednego numeru CRN, ten sam numer nie może także zostać przypisany więcej niż jednej
osobie. Ta sama osoba może jednak mieć numery krajowego rejestru karnego w wielu krajach,
które to numery będzie można rozróżnić za pomocą kodu państwa.
Pole CRN posiada następujący format: CC/number (kod państwa/numer),
gdzie CC oznacza kod państwa określony w normie ISO 3166 składający się z dwóch znaków
alfanumerycznych, a numer jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi krajowymi obowiązującymi
agencję wydającą i może mieć długość do 32 znaków alfanumerycznych.
W odniesieniu do transakcji zgodnych z art. 533 i 534 niniejszej Umowy to pole będzie
wykorzystywane do wprowadzenia krajowego numeru rejestru karnego agencji inicjującej,
powiązanego z obrazami w rekordach typu 4 lub typu 15.
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4.1.8. Pole 2.012: inny numer identyfikacyjny (Miscellaneous Identification Number – MN1)
To pole zawiera numer CRN (pole 2.010) przekazany w drodze transakcji CPS lub PMS bez kodu
państwa prowadzącego.
4.1.9. Pole 2.013: inny numer identyfikacyjny (Miscellaneous Identification Number – MN2)
To pole zawiera numer CNO (pole 2.007) przekazany na drodze transakcji MPS lub MMS bez kodu
państwa prowadzącego.
4.1.10.

Pole 2.014: inny numer identyfikacyjny (Miscellaneous Identification Number – MN3)

To pole zawiera numer SQN (pole 2.008) przekazany na drodze transakcji MPS lub MMS.
4.1.11.

Pole 2.015: inny numer identyfikacyjny (Miscellaneous Identification Number – MN4)

To pole zawiera numer MID (pole 2.009) przekazany na drodze transakcji MPS lub MMS.
4.1.12.

Pole 2.063: informacja dodatkowa (Additional Information – INF)

W przypadku transakcji SRE w odpowiedzi na wniosek PMS to pole przekazuje informacje o palcu,
którego obraz skutkował możliwym trafieniem. Format pola jest następujący:
NN, gdzie NN oznacza kod pozycji palca określony w tabeli 5, składający się z dwóch cyfr.
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We wszystkich pozostałych przypadkach pole to jest nieobowiązkowe. Składa się z maksymalnie
32 znaków alfanumerycznych i może dostarczać dodatkowych informacji o wniosku.
4.1.13.

Pole 2.064: wykaz respondentów (Respondents List – RLS)

To pole zawiera co najmniej dwa subpola. Pierwsze subpole opisuje rodzaj przeprowadzonego
przeszukania, wykorzystując trzyliterowe skróty mnemoniczne określające rodzaj transakcji w TOT
(pole 1.004). Drugie subpole zawiera jeden znak. „I” stosuje się do zaznaczenia trafienia (HIT),
a „N” stosuje się do zaznaczenia, że nie znaleziono pasujących przypadków (NOHIT). Trzecie
subpole zawiera identyfikator sekwencji potencjalnego wyniku (kandydata) i całkowitą liczbę
potencjalnych wyników (kandydatów) oddzieloną ukośnikiem. Jeżeli istnieje wiele potencjalnych
trafień, zostanie wysłanych kilka wiadomości.
W przypadku potencjalnego trafienia czwarte subpole zawiera wynik liczący maksymalnie sześć
cyfr. Jeżeli trafienie zostało zweryfikowane, wartość tego subpola określa się na „999999”.
Przykład: „CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}”
Jeżeli zdalny system AFIS nie przydziela numerów, to w odpowiednim punkcie należy stosować
wartość zero.
4.1.14.

Pole 2.074: pole komunikatu o stanie/błędzie (Status/Error Message Field – ERM)
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To pole zawiera komunikaty o błędach, które wystąpiły podczas transakcji, które to komunikaty
zostaną odesłane wysyłającemu wniosek jako część błędnej transakcji.

Tabela 3: Komunikaty o błędach
Numeric code (1-3)

Meaning (5-128)

003

ERROR: UNAUTHORISED ACCESS

101

Mandatory field missing

102

Invalid record type

103

Undefined field

104

Exceed the maximum occurrence

105

Invalid number of subfields

106

Field length too short

107

Field length too long

108

Field is not a number as expected

109

Field number value too small

110

Field number value too big

111

Invalid character

112

Invalid date

115

Invalid item value

116

Invalid type of transaction

117

Invalid record data

201

ERROR: INVALID TCN

501

ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY

502

ERROR: MISSING FINGERPRINTS

503

ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED

999

ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL
DESTINATION AGENCY.
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Komunikaty o błędach w zakresie między 100 a 199:
są one związane z zatwierdzaniem rekordów ANSI/NIST i określane jako:
<error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF
<error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>…
gdzie:
–

error_code jest kodem związanym wyłącznie z konkretną przyczyną (zob. tabela 3),

–

field_id jest numerem nieprawidłowego pola w standardzie ANSI/NIST (np. 1.001, 2.001, …)
w formacie <record_type>.<field_id>.<sub_field_id>,

–

tekst dynamiczny jest bardziej szczegółowym, dynamicznym opisem błędu,

–

LF jest to kodowanie końca linii (Line Feed) oddzielające błędy, jeśli napotkano więcej niż
jeden błąd,

–

dla rekordów typu 1 ICD jest określony jako „-1”.
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Przykład:
201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003
INVALID SYSTEM INFORMATION
To pole jest obowiązkowe dla transakcji informujących o błędzie.
4.1.15.

Pole 2.320: spodziewana liczba kandydatów (Expected Number of Candidates – ENC)

To pole zawiera maksymalną liczbę kandydatów (potencjalnych trafień) do weryfikacji
oczekiwanych przez agencję wnioskującą. Wartość ENC nie może przekraczać wartości
określonych w tabeli 11.
5.

Rekord logiczny typu 4: obraz o wysokiej rozdzielczości w skali szarości

Należy odnotować, że rekordy logiczne typu 4 mają charakter binarny, nie zaś ASCII. Każde pole
ma zatem konkretne miejsce przypisane mu w rekordzie, co oznacza, że wszystkie pola są
obowiązkowe.
Standard dopuszcza określenie w rekordzie zarówno wielkości obrazu, jak i jego rozdzielczości.
Wymaga, aby rekordy logiczne typu 4 zawierały dane obrazów daktyloskopijnych, które są
przekazywane z nominalną gęstością pikseli wynoszącą 500–520 pikseli/cal. Gęstość preferowana
dla nowych projektów wynosi 500 pikseli/cal lub 19,68 pikseli/mm. System INT-I określa gęstość
500 pikseli/cal, ale podobne systemy mogą komunikować się ze sobą, stosując gęstość inną niż
preferowana w granicach 500–520 pikseli/cal.
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5.1. Pola dla rekordu logicznego typu 4
5.1.1. Pole 4.001: długość rekordu logicznego (Logical Record Length – LEN)
To czterobajtowe pole zawiera długość rekordu typu 4 i określa całkowitą liczbę bajtów, w tym
każdy bajt w każdym polu w rekordzie.
5.1.2. Pole 4.002: oznaczenie obrazu (Image Designation Character – IDC)
Jest to jednobajtowe binarne przedstawienie numeru IDC podanego w pliku głównym.
5.1.3. Pole 4.003: rodzaj obrazu (Impression Type – IMP)
Jest to jednobajtowe pole umiejscowione na szóstym bajcie rekordu.

Tabela 4: Rodzaj obrazu palca
Code

Description

0

Live-scan of plain fingerprint

1

Live-scan of rolled fingerprint

2

Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper

3

Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper

4

Latent impression captured directly

5

Latent tracing

6

Latent photo

7

Latent lift

8

Swipe

9

Unknown
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5.1.4. Pole 4.004: pozycja palca (Finger Position – FGP)
To sześciobajtowe pole o stałej długości jest umiejscowione od siódmej do dwunastej pozycji bajtu
rekordu typu 4. Zawiera ono możliwe pozycje palców, zaczynając od bajtu z lewej strony (bajt
siódmy rekordu). Znana lub najbardziej prawdopodobna pozycja palca jest pobierana z tabeli 5.
Można umieścić odniesienia do maksymalnie pięciu dodatkowych palców, wprowadzając
alternatywne pozycje palców w pozostałych pięciu bajtach, wykorzystując ten sam format. Jeżeli
ma być wykorzystanych mniej niż pięć odniesień do pozycji palców, niewykorzystane bajty należy
wypełnić binarnym 255. W celu wskazania wszystkich pozycji palców stosuje się kod 0
oznaczający pozycję nieznaną.

Tabela 5: Kod pozycji palców i maksymalna wielkość
Finger position

Finger code

Width

Length

(mm)

(mm)

Unknown

0

40,0

40,0

Right thumb

1

45,0

40,0

Right index finger

2

40,0

40,0

Right middle finger

3

40,0

40,0

Right ring finger

4

40,0

40,0

Right little finger

5

33,0

40,0

Left thumb

6

45,0

40,0

Left index finger

7

40,0

40,0

Left middle finger

8

40,0

40,0

Left ring finger

9

40,0

40,0

Left little finger

10

33,0

40,0

Plain right thumb

11

30,0

55,0

Plain left thumb

12

30,0

55,0

Plain right four fingers

13

70,0

65,0

Plain left four fingers

14

70,0

65,0

Do śladów na miejscu przestępstwa należy stosować tylko kody od 0 do 10.
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5.1.5. Pole 4.005: rozdzielczość skanowania obrazu (Image Scanning Resolution – ISR)

To jednobajtowe pole znajduje się na 13. bajcie rekordu typu 4. Jeżeli zawiera symbol „0”, to obraz
został pobrany w preferowanej rozdzielczości 19,68 pikseli/mm (500 pikseli/cal). Jeżeli zawiera
ono symbol „1”, oznacza to, że obraz został pobrany w innej rozdzielczości określonej w rekordzie
typu 1.
5.1.6. Pole 4.006: długość linii poziomej (Horizontal Line Length – HLL)
To pole jest umiejscowione w bajtach 14 i 15 w rekordzie typu 4. Określa ono liczbę pikseli
zawartych w każdej linii skanu. Najbardziej znaczący będzie pierwszy bajt.
5.1.7. Pole 4.007: długość linii pionowej (Vertical Line Length – VLL)
To pole zawiera, w bajtach 16 i 17, liczbę linii skanowania w obrazie. Najbardziej znaczący jest
pierwszy bajt.
5.1.8. Pole 4.008: algorytm kompresji obrazu w skali szarości (Grayscale Compression Algorithm –
GCA)
To jednobajtowe pole określa algorytm kompresji w skali szarości stosowany do kodowania danych
obrazu. Do tego wdrożenia kod binarny 1 oznacza, że wykorzystano program kompresji WSQ
(dodatek 39-7).
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5.1.9. Pole 4.009: obraz
To pole zawiera strumień bajtów reprezentujący obraz. Jego struktura będzie naturalnie zależna od
zastosowanego algorytmu kompresji.
6.

Rekord logiczny typu 9: zapis minucji

Rekordy typu 9 zawierają tekst w kodzie ASCII opisujący minucje i związane z nimi informacje
pochodzące od śladu. Do celów transakcji przeszukania obrazów śladów nie ma ograniczeń dla
liczby rekordów typu 9 w pliku; każdy rekord dotyczy innego obrazu lub śladu.
6.1. Wyciąg minucji
6.1.1. Identyfikacja rodzaju minucji
Ta norma określa trzy numery identyfikatora stosowane do opisania rodzaju minucji. Są one
wymienione w tabeli 6. Zakończenie linii papilarnej jest oznaczone jako typ 1. Rozwidlenie jest
oznaczone jako typ 2. Jeżeli dana minucja nie może być wyraźnie skategoryzowana jako jeden
z wyżej wymienionych typów, jest oznaczana jako „inna” – typ 0.

Tabela 6: Rodzaje minucji
Type

Description

0

Other

1

Ridge ending

2

Bifurcation
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6.1.2. Umiejscowienie i rodzaj minucji
Aby szablony odpowiadały sekcji 5 normy ANSI INCITS 378-2004, do ustalania umiejscowienia
(lokalizacji i kierunku kąta) poszczególnych minucji będzie stosowana następująca metoda,
ulepszająca obecną normę INCITS 378-2004.
Pozycją lub lokalizacją minucji przedstawiającej koniec linii papilarnej jest punkt rozwidlenia
grzbietu bruzdy bezpośrednio przed zakończeniem linii papilarnej. Jeżeli trzy odnogi bruzdy zostały
zredukowane do struktury o szerokości jednego piksela, punkt przecięcia jest lokalizacją minucji.
Podobnie lokalizacją minucji rozwidlenia jest punkt rozwidlania grzbietu linii papilarnej. Jeżeli
każda z trzech odnóg linii została zredukowana do szerokości jednego piksela, punkt przecięcia
trzech odnóg jest lokalizacją minucji.
Po przekształceniu wszystkich końców linii papilarnych w rozwidlenia wszystkie minucje obrazu
daktyloskopijnego są przedstawiane jako rozwidlenia. Współrzędne pikseli X i Y przecięcia trzech
odnóg każdej minucji mogą być formatowane bezpośrednio. Ustalenie kierunku minucji może być
dokonane na podstawie każdego rozwidlenia grzbietu. Bada się trzy odnogi każdego rozwidlenia
grzbietu i ustala punkt zakończenia każdej odnogi. Rysunek 6.1.2 ilustruje trzy metody stosowane
do ustalenia punktu zakończenia odnogi, które są oparte na rozdzielczości skanowania
500 pikseli/cal.
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Zakończenie ustala się według zdarzenia, które występuje najpierw. Wyliczenie pikseli jest oparte
na rozdzielczości skanowania wynoszącej 500 pikseli/cal. Różne rozdzielczości oznaczają różne
wyliczenia pikseli.
–

odległość wynosząca 0,064'' (32. piksel),

–

koniec odnogi grzbietu występujący między odległością 0,02'' a 0,064'' (od 10. do 32.
piksela); krótsze odnogi nie są wykorzystywane,

–

drugie rozwidlenie występuje w obrębie odległości 0,064'' (przed 32. pikselem).
Rysunek 4

Kąt minucji jest ustalany przez utworzenie trzech wirtualnych promieni rozpoczynających się
w punkcie rozwidlenia i sięgających do końca każdej odnogi. W celu wyznaczenia kierunku
minucji wyznacza się dwusieczną najmniejszego z trzech kątów utworzonych przez promienie.
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6.1.3. Układ współrzędnych
Układ współrzędnych stosowany do wyrażenia minucji obrazu odbitki linii papilarnych palca jest
układem współrzędnych kartezjańskich. Pozycje minucji są wyrażane przez ich współrzędne x i y.
Początkiem układu współrzędnych jest górny lewy róg pierwotnego obrazu, przy czym wartości x
rosną w prawo, a wartości y rosną w dół. Współrzędne x i y danej minucji są wyrażane
w jednostkach pikseli od początku. Należy odnotować, że umiejscowienie początku i jednostek
miary nie jest zgodne z normą stosowaną przy określaniu rekordów typu 9 w ramach ANSI/NISTITL 1-2000.
6.1.4. Kierunek minucji
Kąty są wyrażane w standardowym formacie matematycznym – zero stopni po prawej stronie
i zwiększające się kąty w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Zapisane kąty wskazują
kierunek wsteczny wzdłuż linii papilarnej do jej końca, a przy rozwidleniu – w stronę środka
bruzdy. Konwencja ta jest przeciwna o 180 stopni wobec konwencji zapisu kątów określonej
w definicjach typu 9 w normie ANSI/NIST-ITL 1-2000.
6.2. Pola do rekordu logicznego typu 9 w formacie INCITS-378
Wszystkie pola rekordów typu 9 są zapisywane jako tekst w formacie ASCII. W tym rekordzie pola
oznaczonego nie są dopuszczalne pola binarne.
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6.2.1. Pole 9.001: długość rekordu logicznego (Logical record length – LEN)
To obowiązkowe pole w formacie ASCII zawiera długość rekordu i określa całkowitą liczbę
bajtów, w tym każdy znak w każdym polu w rekordzie.
6.2.2. Pole 9.002: oznaczenie obrazu (Image designation character – IDC)
To obowiązkowe dwubajtowe pole jest stosowane do identyfikacji i lokalizacji danych minucji.
IDC zawarte w tym polu jest zgodne z IDC znajdującym się w polu zawartości pliku rekordu typu
1.
6.2.3. Pole 9.003: rodzaj obrazu (Impression type – IMP)
To obowiązkowe jednobajtowe pole opisuje sposób uzyskania informacji o obrazie
daktyloskopijnym. W celu oznaczenia rodzaju obrazu do pola wprowadza się wartość ASCII
właściwego kodu wybranego z tabeli 4.
6.2.4. Pole 9.004: format minucji (Minutiae Format – FMT)
To pole zawiera symbol „U” oznaczający, że minucje są sformatowane w kategoriach M1-378.
Nawet jeżeli informacje są kodowane zgodnie z normą M1-378, wszystkie pola danych w rekordzie
typu 9 muszą pozostać w formie pól tekstowych ASCII.
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6.2.5. Pole 9.126: informacje o CBEFF (Common Biometric Exchange File Format – wspólnym
formacie pliku wymiany danych biometrycznych)
To pole zawiera trzy elementy informacji. Pierwszy z nich zawiera wartość „27” (0x1B). Jest to
identyfikacja posiadacza formatu CBEFF przyznana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Branży Biometrycznej (IBIA) komitetowi technicznemu INCITS M1. Znak <US> oddziela ten
element od typu formatu CBEFF mającego wartość „513” (0x0201) oznaczającą, że ten rekord
zawiera tylko dane o miejscu i kierunku kąta bez informacji dotyczących rozszerzonego bloku
danych. Znak <US> oddziela ten element od identyfikatora produktu CBEFF określającego
„posiadacza” sprzętu kodującego. Tę wartość ustala sprzedający. Można ją uzyskać na stronie
internetowej IBIA (www.ibia.org), jeżeli jest tam podana.
6.2.6. Pole 9.127: rozpoznanie sprzętu do pozyskiwania
To pole zawiera dwa elementy informacji oddzielone znakiem <US>. Pierwszy zawiera „APPF”,
jeżeli sprzęt pierwotnie wykorzystany do pozyskania obrazu miał zaświadczenie o zgodności
z dodatkiem F (Specyfikacja jakości obrazu IAFIS, 29 stycznia 1999 r.) do dok. CJIS-RS-0010 –
specyfikacji elektronicznej transmisji obrazów palców FBI. Jeżeli sprzęt nie był zgodny ze
wspomnianą specyfikacją, pole będzie zawierało oznaczenie „NONE”. Drugi element informacji
zawiera identyfikator sprzętu do pozyskiwania, który jest numerem produktu przyznawanym przez
jego sprzedawcę. Wartość „0” oznacza, że identyfikator sprzętu nie jest wyszczególniony.
6.2.7. Pole 9.128: długość linii poziomej (Horizontal line length – HLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę pikseli znajdujących się na pojedynczej linii poziomej
transmitowanego obrazu. Maksymalna wielkość pozioma jest ograniczona do 65534 pikseli.
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6.2.8. Pole 9.129: długość linii pionowej (Vertical line length – VLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę linii poziomych transmitowanego obrazu. Maksymalna
wielkość pionowa jest ograniczona do 65534 pikseli.
6.2.9. Pole 9.130: jednostki skali (Scale units – SLC)
To obowiązkowe pole ASCII określa jednostki używane do opisania częstotliwości próbkowania
(gęstości pikseli). „1” w tym polu oznacza ilość pikseli na cal, a „2” oznacza ilość pikseli
na centymetr. „0” w tym polu oznacza brak podanej skali. W tym wypadku iloraz HPS/VPS daje
współczynnik proporcji piksela.
6.2.10.

Pole 9.131: skala pikseli w poziomie (Horizontal pixel scale – HPS)

To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
poziomym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
poziomy składnik współczynnika proporcji piksela.
6.2.11.

Pole 9.132: skala pikseli w pionie (Vertical pixel scale – VPS)

To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
pionowym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
pionowy składnik współczynnika proporcji piksela.
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6.2.12.

Pole 9.133: widok palca

To obowiązkowe pole zawiera numer palca związanego z danymi w tym rekordzie. Numer zaczyna
się od 0 i zwiększa się o 1 do 15.
6.2.13.

Pole 9.134: pozycja palca (Finger Position – FGP)

To pole zawiera kod oznaczający pozycję palca, która wygenerowała informacje w tym rekordzie
typu 9. Do oznaczania pozycji palca lub dłoni stosowany jest kod od 1 do 10 znajdujący się w tabeli
5 lub odpowiedni kod dłoni z tabeli 10.
6.2.14.

Pole 9.135: jakość palca

To pole zawiera informacje o jakości ogólnych danych o minucjach palca i oznaczone jest liczbami
od 0 do 100. Liczba ta jest ogólnym oznaczeniem jakości zapisu palca i oznacza jakość pierwotnego
obrazu, ekstrakcji minucji i wszelkie działania dodatkowe mające ewentualny wpływ na zapis
minucji.
6.2.15.

Pole 9.136: liczba minucji

To obowiązkowe pole zawiera liczbę minucji zapisanych w tym rekordzie logicznym.
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6.2.16.

Pole 9.137: dane o minucjach palca

To obowiązkowe pole zawiera sześć elementów informacji oddzielonych znakiem <US>. Składa
się ono z kilku subpól, z których każde zawiera dane pojedynczej minucji. Całkowita liczba subpól
minucji musi zgadzać się z liczbą znajdującą się w polu 136. Pierwszy element informacji to numer
indeksu minucji, zaczynający się od „1” i zwiększający się o „1” dla każdej kolejnej minucji
w odbitce palca. Drugi i trzeci element informacji to współrzędne x i y minucji wyrażone
w jednostkach pikseli. Czwarty element informacji to kąt minucji zapisany w jednostkach dwóch
stopni. Wartość ta jest nieujemna i wynosi od 0 do 179. Piąty element informacji to rodzaj minucji.
Wartość „0” reprezentuje minucje typu „OTHER” (INNE), „1” – koniec linii papilarnej, a „2” –
rozwidlenie. Szósty element informacji oznacza jakość każdej minucji. Wartość ta znajduje się
w zakresie od 1 jako minimum do 100 jako maksimum. Wartość „0” oznacza brak dostępnego
oznaczenia jakości. Każde subpole jest oddzielone od następnego separatorem <RS>.
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6.2.17.

Pole 9.138: informacje o liczbie linii papilarnych

To pole składa się z serii subpól, z których każde zawiera trzy elementy informacji. Pierwszy
element informacji w pierwszym subpolu oznacza metodę wyliczania liczby linii papilarnych.
Wartość „0” oznacza, że nie dokonuje się założeń co do metody stosowanej do wyliczania linii
papilarnych ani ich kolejności w rekordzie. Wartość „1” oznacza, że dla każdej minucji środkowej
dane o liczbie linii zostały uzyskane z dokładnością do najbliższej przyległej minucji w czterech
kwadrantach, a wyliczenia linii dla każdej minucji są przedstawione razem. Wartość „2” oznacza,
że dla każdej minucji środkowej dane o liczbie linii zostały uzyskane z dokładnością do najbliższej
przyległej minucji w ośmiu oktantach, a wyliczenia linii dla każdej minucji są przedstawione
razem. Pozostałe dwa elementy informacji w pierwszym subpolu zawierają „0”. Elementy
informacji są rozdzielone separatorem <US>. Kolejne subpola będą zawierać numer indeksu
minucji środkowych jako pierwszy element informacji, numer indeksu przyległych minucji jako
drugi element informacji oraz liczbę przeciętych linii jako trzeci element. Subpola są rozdzielone
separatorem <RS>.
6.2.18.

Pole 9.139: informacje podstawowe

To pole będzie się składało z jednego subpola na każdą informację podstawową obecną
w pierwotnym obrazie. Każde subpole składa się z trzech elementów informacji. Pierwsze dwa
elementy zawierają współrzędne x i y pozycji wyrażone w jednostkach pikseli. Trzeci element
informacji zawiera kąt zapisany w jednostkach 2 stopni. Wartość jest nieujemna i wynosi od 0
do 179. Informacje mnogie są rozdzielone separatorem <RS>.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 93

6.2.19.

Pole 9.140: informacje o delcie

To pole będzie się składało z jednego subpola na każdą informację o delcie obecną w pierwotnym
obrazie. Każde subpole składa się z trzech elementów informacji. Pierwsze dwa elementy zawierają
współrzędne x i y pozycji wyrażone w jednostkach pikseli. Trzeci element informacji zawiera kąt
delta zapisany w jednostkach 2 stopni. Wartość jest nieujemna i wynosi od 0 do 179. Informacje
mnogie są rozdzielone separatorem <RS>.
7.

Rekord typu 13: obraz śladu, o zmiennej rozdzielczości

Rekord logiczny typu 13 o oznaczonym polu zawiera dane obrazu pozyskane z obrazów śladów.
Obrazy te mają być przekazane agencjom, które automatycznie pozyskają lub spowodują
interwencję osób i przetwarzanie w celu pozyskania z obrazów informacji o żądanych cechach.
Informacje dotyczące zastosowanej rozdzielczości skanowania, wielkości obrazu i innych
parametrów wymaganych do przetworzenia obrazu są zapisane w rekordzie jako oznaczone pola.
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Tabela 7: Wygląd rekordu typu 13: obraz śladu, o zmiennej rozdzielczości

Ident

Cond.
code

Field
Number

Field name

Field size per
occurrence

Char
type

Occur
count

min.

max.

min

max

Max
byte
count

LEN

M

13.001

LOGICAL
RECORD
LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

13.002

IMAGE
DESIGNATION
CHARACTER

N

2

5

1

1

12

IMP

M

13.003

IMPRESSION
TYPE

A

2

2

1

1

9

SRC

M

13.004

SOURCE
AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

LCD

M

13.005

LATENT
CAPTURE
DATE

N

9

9

1

1

16

HLL

M

13.006

HORIZONTAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

13.007

VERTICAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

13.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

13.009

HORIZONTAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

13.010

VERTICAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12
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Tabela 7: Wygląd rekordu typu 13: obraz śladu, o zmiennej rozdzielczości

Ident

Cond.
code

Field
Number

Field name

Field size per
occurrence

Char
type

Occur
count

min.

max.

min

max

Max
byte
count

CGA

M

13.011

COMPRESSION
ALGORITHM

A

5

7

1

1

14

BPX

M

13.012

BITS PER
PIXEL

N

2

3

1

1

10

FGP

M

13.013

FINGER
POSITION

N

2

3

1

6

25

13.014

—

—

—

—

—

—

13.019

RESERVED
FOR FUTURE
DEFINITION

13.020

COMMENT

A

2

128

0

1

135

13.021

RESERVED
FOR FUTURE
DEFINITION

—

—

—

—

—

—

USER-DEFINED —
FIELDS

—

—

—

—

—

IMAGE DATA

2

—

1

1

—

RSV

COM

O

RSV

13.199
UDF

O

13.200
13.998

DAT

M

13.999

B

Klucz do znaków: N = numeryczne; A = alfabetyczne; AN = alfanumeryczne; B = binarne.
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7.1. Pola dla rekordu logicznego typu 13
Następujące akapity opisują dane zawarte w każdym polu rekordu logicznego typu 13.
W rekordzie logicznym typu 13 wpisy znajdują się w numerowanych polach. Wymagane jest, aby
pierwsze dwa pola w rekordzie były uporządkowane, a pole zawierające dane obrazu było ostatnim
fizycznym polem w rekordzie. Dla każdego pola rekordu typu 13 w tabeli 7 wyszczególniono „kod
warunkowy” jako „M” – obowiązkowy lub „O” – nieobowiązkowy, numer pola, rodzaj znaków,
wielkość pola i granice występowania. W oparciu o trzycyfrowy numer pola w ostatniej kolumnie
podane jest wyliczenie maksymalnej liczby bajtów dla danego pola. Ponieważ do wyrażenia
numeru pola stosuje się więcej cyfr, maksymalne wyliczenie bajtów także się zwiększy. Dwa wpisy
w rubryce „rozmiar pola w każdym przypadku występowania” (field size per occurrence) obejmują
wszystkie separatory zastosowane w danym polu. „Maksymalna liczba bajtów” (maximum byte
count) obejmuje numer pola, informacje i separatory, w tym znak „GS”.
7.1.1. Pole 13.001: długość rekordu logicznego (Logical record length – LEN)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera całkowite wyliczenie liczby bajtów w rekordzie logicznym
typu 13. Pole 13.001 określa długość rekordu, w tym każdy znak każdego pola znajdującego się
w rekordzie oraz separatory informacji.
7.1.2. Pole 13.002: oznaczenie obrazu (Image designation character – IDC)
To obowiązkowe pole ASCII jest wykorzystywane do rozpoznania danych obrazu śladu zawartych
w rekordzie. IDC jest zgodny z IDC znajdującym się w polu zawartości pliku (CNT) rekordu
typu 1.
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7.1.3. Pole 13.003: rodzaj obrazu (Impression type – IMP)
To obowiązkowe jedno- lub dwubajtowe pole ASCII oznacza sposób uzyskania informacji
o obrazie śladu. W polu tym wprowadza się odpowiedni kod śladów wybrany z tabeli 4 (palce) lub
tabeli 9 (dłonie).
7.1.4. Pole 13.004: agencja inicjująca/ORI (SRC)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera identyfikację administracji lub organizacji, która pierwotnie
pozyskała obraz znajdujący się w rekordzie. Normalnie identyfikator agencji inicjującej (ORI),
która pozyskała obraz będzie zawarty w tym polu. Składa się ono z dwóch elementów informacji
w następującym formacie: CC/agency (kod państwa/agencja).
Pierwszy element informacji zawiera kod państwa określony przez Interpol składający się z dwóch
znaków alfanumerycznych. Drugi element – agency (agencja) – jest tekstowym identyfikatorem
agencji, o maksymalnej długości 32 znaków alfanumerycznych.
7.1.5. Pole 13.005: data pozyskania obrazu śladu (Latent Capture Date – LCD)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera datę pozyskania obrazu odbitki dłoni. Data widnieje jako
osiem cyfr w formacie CCYYMMDD. Znaki CCYY oznaczają rok pozyskania obrazu; znaki MM
oznaczają wartości dziesiątkowe i jednostkowe miesiąca; znaki DD oznaczają wartości
dziesiątkowe i jednostkowe dnia miesiąca. Na przykład zapis „20000229” oznacza 29 lutego
2000 r. Kompletna data jest prawdziwą datą.
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7.1.6. Pole 13.006: długość linii poziomej (Horizontal line length – HLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę pikseli znajdujących się na pojedynczej linii poziomej
transmitowanego obrazu.
7.1.7. Pole 13.007: długość linii pionowej (Vertical line length – VLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę linii poziomych transmitowanego obrazu.
7.1.8. Pole 13.008: jednostki skali (Scale units – SLC)
To obowiązkowe pole ASCII określa jednostki używane do opisania częstotliwości próbkowania
(gęstości pikseli). „1” w tym polu oznacza ilość pikseli na cal, a „2” oznacza ilość pikseli
na centymetr. „0” w tym polu oznacza brak podanej skali. W tym wypadku iloraz HPS/VPS daje
współczynnik proporcji piksela.
7.1.9. Pole 13.009: skala pikseli w poziomie (Horizontal pixel scale – HPS)
To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
poziomym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
poziomy składnik współczynnika proporcji piksela.
7.1.10.

Pole 13.010: skala pikseli w pionie (Vertical pixel scale – VPS)
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To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
pionowym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
pionowy składnik współczynnika proporcji piksela.
7.1.11.

Pole 13.011: algorytm kompresji (Compression algorithm – CGA)

To obowiązkowe pole ASCII określa algorytm stosowany do kompresji obrazów w skali szarości.
Zob. dodatek 39-7, w którym znajdują się kody kompresji.
7.1.12.

Pole 13.012: ilość bitów na piksel (Bits per pixel – BPX)

To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę bitów wykorzystanych do przedstawienia jednego
piksela. To pole zawiera wpis „8” dla normalnych wartości w skali szarości wynoszących od 0
do 255. Wszelkie wpisy większe niż „8” w tym polu reprezentują piksel w skali szarości z większą
precyzją.
7.1.13.

Pole 13.013: pozycja palca/dłoni (Finger/palm position – FGP)

To obowiązkowe pole oznaczone zawiera co najmniej jedną możliwą pozycję palca lub dłoni, która
może być zgodna z obrazem śladu. Numer kodu w systemie dziesiątkowym odpowiadający znanej
lub najbardziej prawdopodobnej pozycji palca jest pobrany z tabeli 5 lub odpowiadający najbardziej
prawdopodobnej pozycji dłoni – z tabeli 10 i wprowadzony jako jedno- lub dwuznakowe subpole
ASCII. Dodatkowe pozycje palców lub dłoni mogą być zaznaczone przez wprowadzenie
alternatywnych kodów pozycji jako subpól oddzielonych separatorem „RS”. Kod „0” oznaczający
„nieznany palec” stosuje się do zaznaczenia każdej pozycji palca od jednego do dziesięciu. Kod
„20” oznaczający „nieznaną dłoń” stosuje się do zaznaczenia każdej wymienionej pozycji dłoni.
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7.1.14.

Pola 13.014–019: zarezerwowane do określenia w przyszłości (Reserved for future

definition – RSV)
Te pola są zarezerwowane, aby można było w przyszłości wprowadzić zmiany tego standardu. Na
obecnym poziomie nie należy wykorzystywać żadnego z tych pól. Jeżeli którekolwiek z nich są
obecne, należy je ignorować.
7.1.15.

Pole 13.020: uwaga (Comment – COM)

To nieobowiązkowe pole można wykorzystać do wprowadzania uwag lub innych informacji
tekstowych w kodzie ASCII wraz z danymi obrazu śladu.
7.1.16.

Pola 13.021-199: zarezerwowane do określenia w przyszłości (Reserved for future

definition – RSV)
Te pola są zarezerwowane, aby można było w przyszłości wprowadzić zmiany tego standardu. Na
obecnym poziomie nie należy wykorzystywać żadnego z tych pól. Jeżeli którekolwiek z nich są
obecne, należy je ignorować.
7.1.17.

Pola 13.200–998: pola zdefiniowane przez użytkownika (User-defined fields – UDF)

Pola te mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika i będą używane do przyszłych wymogów. Ich
wielkość i zawartość są definiowane przez użytkownika i są zgodne z agencją otrzymującą. Jeżeli
występują, zawierają informacje tekstowe w kodzie ASCII.
7.1.18.

Pole 13.999: dane obrazu (Image data – DAT)

To pole zawiera wszystkie dane z pozyskanego obrazu śladu. Zawsze ma numer pola 999 i musi
być ostatnim polem fizycznym w rekordzie. Na przykład po „13.999:” następują dane obrazu
w reprezentacji binarnej.
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Każdy piksel nieskompresowanych danych w skali szarości zwykle jest wyrażany jako osiem bitów
(256 poziomów szarości) zawartych w jednym bajcie. Jeżeli wpis w polu BPX 13.012 jest większy
lub mniejszy niż 8, to liczba bajtów wymaganych do zawarcia piksela będzie inna. Jeżeli stosuje się
kompresję, dane pikseli są skompresowane zgodnie z techniką określoną w polu GCA.
7.2. Koniec rekordu typu 13: obraz śladu, o zmiennej rozdzielczości
Do celów spójności separator „FS” jest stosowany bezpośrednio po ostatnim bajcie danych z pola
13.999 w celu oddzielenia go od ostatniego rekordu logicznego. Separator ten musi być zawarty
w polu długości rekordu typu 13.
8.

Rekord typu 15: obraz odbitki dłoni, o zmiennej rozdzielczości

Rekord logiczny o polu oznaczonym typu 15 zawiera dane obrazu odbitki linii papilarnych dłoni
i służy do ich wymiany, a także stałe i określone przez użytkownika informacje tekstowe mające
znaczenie dla cyfrowego obrazu. Informacje o zastosowanej rozdzielczości skanu, wielkości obrazu
i inne parametry lub uwagi wymagane do przetworzenia obrazu są zapisane jako oznaczone pola
w rekordzie. Obrazy odbitek linii papilarnych dłoni przekazane innym agencjom będą przetwarzane
przez agencje otrzymujące w celu uzyskania pożądanych informacji potrzebnych do stwierdzenia
zgodności.
Dane obrazów są pozyskiwane bezpośrednio od danej osoby z zastosowaniem urządzenia
skanującego na żywo, lub z karty daktyloskopijnej zawierającej odbitki dłoni lub innych nośników
zawierających obrazy odbitek dłoni danej osoby.
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Wszelkie metody stosowane do pozyskania obrazów odbitek dłoni są zdolne do pozyskania zestawu
obrazów dla każdej ręki. Zestaw ten obejmuje dłoń jako jeden zeskanowany obraz oraz całą dłoń od
nadgarstka do końców palców jako jeden lub dwa zeskanowane obrazy. Jeżeli do przedstawienia
całej dłoni wykorzystane są dwa obrazy, to dolny obraz obejmuje dłoń od nadgarstka do górnej
części między palcami (trzeciego stawu palca) i obszaru kłębu kciuka i poniżej. Górny obraz
rozciąga się od części między palcami do końców palców. Umożliwia to odpowiednie nałożenie
na siebie części obrazu na obszarze dłoni między palcami. Uzgadniając strukturę linii papilarnych
i szczegółów znajdujących się w tej wspólnej części, analityk może stwierdzić, że obydwa obrazy
pochodzą od tej samej dłoni.
Ponieważ transakcja obrazu dłoni może być wykorzystana do różnych celów, może ona zawierać
różne obszary obrazów pobranych z dłoni lub ręki. Kompletny zestaw obrazów dłoni jednej osoby
zwykle zawiera jego dłoń i obraz(-y) całej dłoni obydwu rąk. Jako że rekord logiczny
o oznaczonym polu może zawierać tylko jedno pole binarne, jeden rekord typu 15 będzie potrzebny
dla każdej dłoni i jeden lub dwa takie rekordy dla każdego obrazu całej dłoni. Zatem cztery
do sześciu rekordów typu 15 będzie potrzebnych do przedstawienia obrazów odbitek dłoni danej
osoby w normalnej transakcji obrazów dłoni.
8.1. Pola dla rekordu logicznego typu 15
Następujące akapity opisują dane zawarte w każdym polu rekordu logicznego typu 15.
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W rekordzie logicznym typu 15 wpisy znajdują się w numerowanych polach. Wymagane jest, by
pierwsze dwa pola w rekordzie były uporządkowane, a pole zawierające dane obrazu było ostatnim
fizycznym polem w rekordzie. Dla każdego pola rekordu typu 15 w tabeli 8 wyszczególniono „kod
warunkowy” jako „M” – obowiązkowy lub „O” – nieobowiązkowy, numer pola, rodzaj znaków,
wielkość pola i granice występowania. W oparciu o trzycyfrowy numer pola w ostatniej kolumnie
podane jest wyliczenie maksymalnej liczby bajtów dla danego pola. Ponieważ do wyrażenia
numeru pola stosuje się więcej cyfr, maksymalne wyliczenie bajtów także się zwiększy. Dwa wpisy
w rubryce „rozmiar pola w każdym przypadku występowania” (field size per occurrence) obejmują
wszystkie separatory zastosowane w danym polu. „Maksymalna liczba bajtów” (maximum byte
count) obejmuje numer pola, informacje i separatory, w tym znak „GS”.
8.1.1. Pole 15.001: długość rekordu logicznego (Logical record length – LEN)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera całkowite wyliczenie liczby bajtów w rekordzie logicznym
typu 15. Pole 15.001 określa długość rekordu, w tym każdy znak każdego pola znajdującego się
w rekordzie oraz separatory informacji.
8.1.2. Pole 15.002: oznaczenie obrazu (Image designation character – IDC)
To obowiązkowe pole ASCII jest wykorzystywane do rozpoznania obrazu odbitki dłoni zawartych
w rekordzie. IDC jest zgodny z IDC znajdującym się w polu zawartości pliku (CNT) rekordu typu
1.
8.1.3. Pole 15.003: rodzaj obrazu (Impression type – IMP)
To obowiązkowe jednobajtowe pole ASCII oznacza sposób pozyskania informacji o obrazie odbitki
dłoni. W tym polu wprowadza się odpowiedni kod wybrany z tabeli 9.
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8.1.4. Pole 15.004: agencja inicjująca/ORI (SRC)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera identyfikację administracji lub organizacji, która pierwotnie
pozyskała obraz znajdujący się w rekordzie. Normalnie identyfikator agencji inicjującej (ORI),
która pozyskała obraz będzie zawarty w tym polu. Składa się ono z dwóch elementów informacji
w następującym formacie: CC/agency (kod państwa/agencja).
Pierwszy element informacji zawiera kod państwa określony przez Interpol składający się z dwóch
znaków alfanumerycznych. Drugi element – agency (agencja) – jest tekstowym identyfikatorem
agencji, o maksymalnej długości 32 znaków alfanumerycznych.
8.1.5. Pole 15.005: data pozyskania obrazu dłoni (Palmprint Capture Date – PCD)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera datę pozyskania obrazu odbitki dłoni. Data widnieje jako
osiem cyfr w formacie CCYYMMDD. Znaki CCYY oznaczają rok pozyskania obrazu; znaki MM
oznaczają wartości dziesiątkowe i jednostkowe miesiąca; znaki DD oznaczają wartości
dziesiątkowe i jednostkowe dnia miesiąca. Na przykład zapis „20000229” oznacza 29 lutego
2000 r. Kompletna data jest prawdziwą datą.
8.1.6. Pole 15.006: długość linii poziomej (Horizontal line length – HLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę pikseli znajdujących się na pojedynczej linii poziomej
transmitowanego obrazu.
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8.1.7. Pole 15.007: długość linii pionowej (Vertical line length – VLL)
To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę linii poziomych transmitowanego obrazu.
8.1.8. Pole 15.008: jednostki skali (Scale units – SLC)
To obowiązkowe pole ASCII określa jednostki używane do opisania częstotliwości próbkowania
(gęstości pikseli). „1” w tym polu oznacza ilość pikseli na cal, a „2” oznacza ilość pikseli
na centymetr. „0” w tym polu oznacza brak podanej skali. W tym wypadku iloraz HPS/VPS daje
współczynnik proporcji piksela.

8.1.9. Pole 15.009: skala pikseli w poziomie (Horizontal pixel scale – HPS)
To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
poziomym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
poziomy składnik współczynnika proporcji piksela.
8.1.10.

Pole 15.010: skala pikseli w pionie (Vertical pixel scale – VPS)

To obowiązkowe pole ASCII określa wyrażoną w liczbach całkowitych gęstość pikseli w kierunku
pionowym, o ile pole SLC zawiera symbol „1” lub „2”. W innych przypadkach oznacza ono
pionowy składnik współczynnika proporcji piksela.
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Tabela 8: Rekord obrazu odbitki dłoni o zmiennej rozdzielczości typu 15

Ident

Cond.
code

Field
number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count

min.

min

max.

Max
byte
count

max

LEN

M

15.001

LOGICAL
RECORD
LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

15.002

IMAGE
N
DESIGNATION
CHARACTER

2

5

1

1

12

IMP

M

15.003

IMPRESSION
TYPE

N

2

2

1

1

9

SRC

M

15.004

SOURCE
AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

PCD

M

15.005

PALMPRINT
CAPTURE
DATE

N

9

9

1

1

16

HLL

M

15.006

HORIZONTAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

15.007

VERTICAL
LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

15.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

15.009

HORIZONTAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

15.010

VERTICAL
PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

CGA

M

15.011

COMPRESSION AN
ALGORITHM

5

7

1

1

14
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Tabela 8: Rekord obrazu odbitki dłoni o zmiennej rozdzielczości typu 15

Ident

Cond.
code

Field
number

Field name

Char
type

Field size per
occurrence

Occur count

min.

min

max.

Max
byte
count

max

BPX

M

15.012

BITS PER
PIXEL

N

2

3

1

1

10

PLP

M

15.013

PALMPRINT
POSITION

N

2

3

1

1

10

15.014

RESERVED
FOR FUTURE
INCLUSION

—

—

—

—

—

—

15.020

COMMENT

AN

2

128

0

1

128

15.021

RESERVED
FOR FUTURE
INCLUSION

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15.998

USERDEFINED
FIELDS

15.999

IMAGE DATA

B

2

—

1

1

—

RSV

15.019
COM

O

RSV

15.199
UDF

DAT

O

M

15.200

Tabela 9: Rodzaj obrazu dłoni
Description

Code

Live-scan palm

10

Nonlive-scan palm

11

Latent palm impression

12

Latent palm tracing

13

Latent palm photo

14

Latent palm lift

15

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 108

8.1.11.

Pole 15.011: algorytm kompresji (Compression algorithm – CGA)

To obowiązkowe pole ASCII określa algorytm stosowany do kompresji obrazów w skali szarości.
Wpis „NONE” (brak) w tym polu oznacza, że dane zawarte w tym rekordzie są nieskompresowane.
W przypadku obrazów, które mają być skompresowane, to pole zawiera preferowaną metodę
kompresji obrazów odbitek palców zawartych na karcie daktyloskopijnej. Obowiązujące kody
kompresji są określone w dodatku 39-7.
8.1.12.

Pole 15.012: ilość bitów na piksel (Bits per pixel – BPX)

To obowiązkowe pole ASCII zawiera liczbę bitów wykorzystanych do przedstawienia jednego
piksela. To pole zawiera wpis „8” dla normalnych wartości w skali szarości wynoszących od 0
do 255. Wszelkie wpisy większe lub mniejsze niż „8” w tym polu reprezentują piksel w skali
szarości z – odpowiednio – większą lub mniejszą precyzją.

Tabela 10: Kody, obszary i rozmiary dłoni
Palm Position

Palm code

Image area (mm2)

Width (mm)

Height (mm)

Unknown Palm

20

28 387

139,7

203,2

Right Full Palm

21

28 387

139,7

203,2

Right Writer s Palm

22

5 645

44,5

127,0

Left Full Palm

23

28 387

139,7

203,2

Left Writer s Palm

24

5 645

44,5

127,0

Right Lower Palm

25

19 516

139,7

139,7

Right Upper Palm

26

19 516

139,7

139,7

Left Lower Palm

27

19 516

139,7

139,7

Left Upper Palm

28

19 516

139,7

139,7

Right Other

29

28 387

139,7

203,2

Left Other

30

28 387

139,7

203,2
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8.1.13.

Pole 15.013: pozycja obrazu dłoni (Palmprint Position – PLP)

To obowiązkowe oznaczone pole zawiera pozycję obrazu dłoni odpowiadającą obrazowi odbitki.
Numer kodu w systemie dziesiątkowym odpowiadający znanej lub najbardziej prawdopodobnej
pozycji obrazu dłoni jest pobierany z tabeli 10 i wprowadzany jako dwuznakowe subpole ASCII.
Tabela 10 także wyszczególnia maksymalne obszary obrazu i wymiary dla każdej możliwej pozycji
obrazu dłoni.
8.1.14.

Pola 15.014–019: zarezerwowane do określenia w przyszłości (Reserved for future
definition – RSV)

Te pola są zarezerwowane, aby można było w przyszłości wprowadzić zmiany tego standardu. Na
obecnym poziomie nie należy wykorzystywać żadnego z tych pól. Jeżeli którekolwiek z nich są
obecne, należy je ignorować.
8.1.15.

Pole 15.020: uwaga (Comment – COM)

To nieobowiązkowe pole można wykorzystać do wprowadzania uwag lub innych informacji
tekstowych w kodzie ASCII wraz z danymi obrazu odbitki dłoni.
8.1.16.

Pola 15.021-199: zarezerwowane do określenia w przyszłości (Reserved for future
definition – RSV)

Te pola są zarezerwowane, aby można było w przyszłości wprowadzić zmiany tego standardu. Na
obecnym poziomie nie należy wykorzystywać żadnego z tych pól. Jeżeli którekolwiek z nich są
obecne, należy je ignorować.
8.1.17.

Pola 15.200–998: pola zdefiniowane przez użytkownika (User-defined fields – UDF)

Pola te mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika i będą używane do przyszłych wymogów. Ich
wielkość i zawartość są definiowane przez użytkownika i są zgodne z agencją otrzymującą. Jeżeli
występują, zawierają informacje tekstowe w kodzie ASCII.
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8.1.18.

Pole 15.999: dane obrazu (Image data – DAT)

To pole zawiera wszystkie dane z pozyskanego obrazu śladu. Zawsze ma numer pola 999 i musi
być ostatnim polem fizycznym w rekordzie. Na przykład po „15.999:” następują dane obrazu
w reprezentacji binarnej. Każdy piksel nieskompresowanych danych w skali szarości zwykle jest
wyrażany jako osiem bitów (256 poziomów szarości) zawartych w jednym bajcie. Jeżeli wpis
w polu BPX 15.012 jest większy lub mniejszy niż 8, liczba bajtów potrzebnych do zawarcia piksela
będzie się różnić. Jeżeli zastosowano kompresję, dane pikseli są skompresowane zgodnie z techniką
określoną w polu CGA.
8.2. Koniec rekordu typu 15: obraz odbitki dłoni, o zmiennej rozdzielczości
Do celów spójności separator „FS” jest stosowany bezpośrednio po ostatnim bajcie danych z pola
15.999 w celu oddzielenia go od ostatniego rekordu logicznego. Separator ten musi być włączony
w pole długości rekordu typu 15.
8.3. Dodatkowe rekordy typu 15: obraz odbitki dłoni, o zmiennej rozdzielczości
W tym pliku można zawrzeć dodatkowe rekordy typu 15. Dla każdego dodatkowego obrazu odbitki
dłoni wymagany jest kompletny rekord logiczny typu 15 wraz z separatorem „FS”.

Tabela 11: Maksymalna liczba pozycji przyjętych do weryfikacji od transmisji
Type of AFIS
Search
Maximum
Number of
Candidates

TP/TP
1

LT/TP
10

LP/PP
5

TP/UL
5

LT/UL
5
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PP/ULP
5

LP/ULP
5

Rodzaje przeszukań:
TP/TP: karta daktyloskopijna – karta daktyloskopijna,
LT/TP: ślad palca – karta daktyloskopijna,
LP/PP: ślad dłoni – dłoń,
TP/UL: karta daktyloskopijna – ślad NN palca,
LT/UL: ślad palca – ślad NN palca,
PP/ULP: dłoń – ślad NN dłoni,
LP/ULP: ślad dłoni – ślad NN dłoni.
9.

Dodatki do rozdziału 2 (wymiana danych daktyloskopijnych)

9.1. Dodatek 39-1: Kody separatora ASCII

ASCII

1

Position1

Description

LF

1/10

Separates error codes in Field 2.074

FS

1/12

Separates logical records of a file

GS

1/13

Separates fields of a logical record

RS

1/14

Separates the subfields of a record field

US

1/15

Separates individual information items of the field or subfield

Pozycja określona w standardzie ASCII.
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9.2. Dodatek 39-2: Obliczanie kontrolnych znaków alfa-numerycznych
Dla TCN i TCR (pola 1.09 i 1.10):
Liczba odpowiadająca znakowi kontrolnemu jest generowana z zastosowaniem następującego
wzoru:
(YY * 108 + SSSSSSSS) Modulo 23
Gdzie YY i SSSSSSSS są wartościami numerycznymi, odpowiednio, ostatnich dwóch cyfr roku
i numeru seryjnego.
Znak kontrolny jest wtedy generowany z tabeli podanej poniżej.
Dla CRO (pole 2.010):
Liczba odpowiadająca znakowi kontrolnemu jest generowana z zastosowaniem następującego
wzoru:
(YY * 106 + NNNNNN) Modulo 23
Gdzie YY i NNNNNN są wartościami numerycznymi, odpowiednio, ostatnich dwóch cyfr roku
i numeru seryjnego.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 113

Znak kontrolny jest wtedy generowany z tabeli podanej poniżej.

Tabela znaków kontrolnych
1-A

9-J

17-T

2-B

10-K

18-U

3-C

11-L

19-V

4-D

12-M

20-W

5-E

13-N

21-X

6-F

14-P

22-Y

7-G

15-Q

0-Z

8-H

16-R

9.3. Dodatek 39-3: Kody znaków

7-bitowy kod ANSI do wymiany informacji
ASCII Character Set
+

0

1

2

30

3

4

5

6

7

8

9

!

’

#

$

%

&

‘

40

(

)

*

+

,

–

.

/

0

1

50

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

60

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

70

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

80

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

90

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

100

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

110

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

120

x

y

z

{}{

|

}}

~
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9.4. Dodatek 39-4: Streszczenie transakcji

Rekord typu 1 (obowiązkowy)
Identifier

Field number

Field name

CPS/PMS

SRE

ERR

LEN

1.001

Logical Record Length

M

M

M

VER

1.002

Version Number

M

M

M

CNT

1.003

File Content

M

M

M

TOT

1.004

Type of Transaction

M

M

M

DAT

1.005

Data

M

M

M

PRY

1.006

Priority

M

M

M

DAI

1.007

Destination Agency

M

M

M

ORI

1.008

Originating Agency

M

M

M

TCN

1.009

Transaction Control Number

M

M

M

TCR

1.010

Transaction Control Reference

C

M

M

NSR

1.011

Native Scanning Resolution

M

M

M

NTR

1.012

Nominal Transmitting Resolution

M

M

M

DOM

1.013

Domain name

M

M

M

GMT

1.014

Greenwich mean time

M

M

M

W kolumnie „Stan”:
O = nieobowiązkowy; M = obowiązkowy; C = warunkowy, jeżeli transakcja jest odpowiedzią dla
agencji inicjującej.
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Rekord typu 2 (obowiązkowy)
Identifier

Field
number

Field name

CPS/PMS

MPS/MMS

SRE

ERR

LEN

2.001

Logical Record Length

M

M

M

M

IDC

2.002

Image Designation
Character

M

M

M

M

SYS

2.003

System Information

M

M

M

M

CNO

2.007

Case Number

—

M

C

—

SQN

2.008

Sequence Number

—

C

C

—

MID

2.009

Latent Identifier

—

C

C

—

CRN

2.010

Criminal Reference
Number

M

—

C

—

MN1

2.012

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN2

2.013

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN3

2.014

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

MN4

2.015

Miscellaneous
Identification Number

—

—

C

C

INF

2.063

Additional Information O

O

O

O

RLS

2.064

Respondents List

—

—

M

—

ERM

2,074

Status/Error Message
Field

—

—

—

M

ENC

2.320

Expected Number of
Candidates

M

M

—

—
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W kolumnie „Stan”:
O = nieobowiązkowy; M = obowiązkowy; C = warunkowy, jeżeli dane są dostępne
*

=

jeżeli transmisja danych jest zgodna z prawem krajowym (nieobjęta art. 533 i 534
niniejszej Umowy).

9.5. Dodatek 39-5: Definicje rekordów typu 1

Field
number

Field name

Character
type

Identifier

Condition

LEN

M

1.001

Logical Record
Length

VER

M

1.002

Version Number N

1.002:0300{}{GS}}

CNT

M

1.003

File Content

N

1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2
{}{US}}00{}{RS}}4{}{US
}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}
{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4
{}{US}}04{}{RS}}4{}{US
}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}
{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4
{}{US}}08{}{RS}}4{}{US
}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}
{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4
{}{US}}12{}{RS}}4{}{US
}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}
{GS}}

TOT

M

1.004

Type of
Transaction

A

1.004:CPS{}{GS}}

N
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Example data
1.001:230{}{GS}}

Field
number

Field name

Character
type

Identifier

Condition

Example data

DAT

M

1.005

Data

N

1.005:20050101{}{GS}}

PRY

M

1.006

Priority

N

1.006:4{}{GS}}

DAI

M

1.007

Destination
Agency

1*

1.007:DE/BKA{}{GS}}

ORI

M

1.008

Originating
Agency

1*

1.008:NL/NAFIS{}{GS}}

TCN

M

1.009

Transaction
Control Number

AN

1.009:0200000004F{}{GS}}

TCR

C

1.010

Transaction
Control
Reference

AN

1.010:0200000004F{}{GS}}

NSR

M

1.011

Native Scanning
Resolution

AN

1.011:19.68{}{GS}}

NTR

M

1.012

Nominal
Transmitting
Resolution

AN

1.012:19,68{}{GS}}

DOM

M

1.013

Domain Name

AN

1.013: INTI{}{US}}4,22{}{GS}}

GMT

M

1.014

Greenwich
Mean Time

AN

1.014:20050101125959Z

W kolumnie „Stan”: O = nieobowiązkowy; M = obowiązkowy; C = warunkowy.
W kolumnie „Rodzaj znaku” (Character Type): A = alfa; N = numeryczny; B = binarny.
1* dopuszczalne znaki dla nazwy agencji to [„0..9”, „A..Z”, „a..z”, „_”, „.”, „”, „–”]
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9.6. Dodatek 39-6: Definicje rekordów typu 2

Tabela A.6.1: Transakcje CPS i PMS
Identifier

Condition

Field
number

Field name

Character
type

Example data

LEN

M

2.001

Logical
Record
Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image
Designation
Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System
Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CRN

M

2.010

Criminal
Reference
Number

AN

2.010:DE/E999999999{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional
Information

1*

2.063:Additional Information
123{}{GS}}

ENC

M

2.320

Expected
Number of
Candidates

N

2.320:1{}{GS}}
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Tabela A.6.2: Transakcje SRE
Identifier Condition

Field
number

Field name

Character
type

Example data

LEN

M

2.001

Logical Record
Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image
Designation
Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System
Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CRN

C

2.010

Criminal
Reference
Number

AN

2.010:NL/2222222222{}{GS}}

MN1

C

2.012

Miscellaneous
Identification
Number

AN

2.012:E999999999{}{GS}}

MN2

C

2.013

Miscellaneous
Identification
Number

AN

2.013:E999999999{}{GS}}

MN3

C

2.014

Miscellaneous
Identification
Number

N

2.014:0001{}{GS}}

MN4

C

2.015

Miscellaneous
Identification
Number

A

2.015:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional
Information

1*

2.063:Additional Information
123{}{GS}}

RLS

M

2.064

Respondents
List

AN

2.064:CPS{}{RS}}I{}{RS}}00
1/001{}{RS}}999999{}{GS}}
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Tabela A.6.3: Transakcje ERR
Identifier Condition

Field
number

LEN

M

2.001

Logical
Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image
Designation
Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System
Information

N

2.003:0422{}{GS}}

MN1

M

2.012

Miscellaneous
Identification
Number

AN

2.012:E999999999{}{GS}}

MN2

C

2.013

Miscellaneous
Identification
Number

AN

2.013:E999999999{}{GS}}

MN3

C

2.014

Miscellaneous
Identification
Number

N

2.014:0001{}{GS}}

MN4

C

2.015

Miscellaneous
Identification
Number

A

2.015:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional
Information

1*

2.063:Additional Information
123{}{GS}}

ERM

M

2.074

Status/Error
Message Field

AN

2.074: 201: IDC - 1 FIELD
1.009 WRONG CONTROL
CHARACTER {}{LF}} 115:
IDC 0 FIELD 2.003 INVALID
SYSTEM INFORMATION
{}{GS}}

Field name

Character
type

Example data
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Tabela A.6.4: Transakcje MPS i MMS
Identifier Condition

Field
number

LEN

M

2.001

Logical
Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image
Designation
Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System
Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CNO

M

2.007

Case Number

AN

2.007:E999999999{}{GS}}

SQN

C

2.008

Sequence
Number

N

2.008:0001{}{GS}}

MID

C

2,009

Latent
Identifier

A

2.009:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional
Information

1*

2.063:Additional Information
123{}{GS}}

ENC

M

2.320

Expected
Number of
Candidates

N

2.320:1{}{GS}}

Field name

Character
type

Example data

W kolumnie „Stan”: O = nieobowiązkowy; M = obowiązkowy; C = warunkowy.
W kolumnie „Rodzaj znaku” (Character Type): A = alfa; N = numeryczny; B = binarny.
1* dopuszczalne znaki to [„0..9”, „A..Z”, „a..z”, „_”, „.”, „”, „–”, „,”]
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9.7. Dodatek 39-7: Kody kompresji odcieni szarości
Kody kompresji

Compression

Value

Wavelet Scalar Quantisation Greyscale
Fingerprint Image Compression
Specification

WSQ

Algorithm to be used for the compression of
greyscale images in Type-4, Type-7 and
Type-13 to Type-15 records. Shall not be
used for resolutions > 500dpi.

J2K

To be used for lossy and losslessly
compression of greyscale images in Type-13
to Type-15 records. Strongly recommended
for resolutions > 500 dpi

IAFIS-IC-0010(V3), dated 19 December
1997
JPEG 2000
[ISO 15444/ITU T.800]

Remarks

9.8. Dodatek 39-8: Specyfikacja poczty
W celu polepszenia obiegu wewnętrznego temat wiadomości pocztowej transakcji PRUEM musi
zawierać kod państwa (CC), które wysłało wiadomość, i typ transakcji (TOT pole 1.004).
Format: Kod państwa/typ transakcji
Przykład: „DE/CPS”
Treść wiadomości może być pusta.
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ROZDZIAŁ 3
WYMIANA DANYCH REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW
1.

Wspólny zestaw danych do zautomatyzowanego przeszukania danych rejestracyjnych
pojazdów

1.1. Definicje
Definicje obowiązkowych i nieobowiązkowych elementów danych określone w art. 14 ust. 4 w
rozdziale 0 są następujące:
Obowiązkowe (M – Mandatory):
Element danych musi być przekazany, gdy informacje są dostępne w rejestrze krajowym danego
państwa. Istnieje zatem obowiązek wymiany informacji, gdy są one dostępne.
Nieobowiązkowe (O – Optional):
Element danych może być przekazany, gdy informacje są dostępne w rejestrze krajowym danego
państwa. Nie ma zatem obowiązku wymiany informacji, nawet gdy są one dostępne.
Każdy element w zestawie danych, który jest wyraźnie uznany za ważny w związku z art. 537
niniejszej Umowy, jest opatrzony oznaczeniem (Y).
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1.2. Wyszukiwanie pojazdu/jego właściciela/posiadacza
1.2.1. Warunki wyszukiwania
Istnieją dwa sposoby wyszukiwania informacji określonej w następnym akapicie:
–

według numeru podwozia VIN, daty i godziny odniesienia (nieobowiązkowe),

–

według numeru rejestracyjnego, numeru podwozia (nieobowiązkowy), daty i godziny
odniesienia (nieobowiązkowe).

Przy użyciu tych kryteriów przeszukania można przekazać informacje związane z jednym lub
niekiedy większą liczbą pojazdów. Jeżeli przekazuje się informacje dotyczące tylko jednego
pojazdu, wszystkie pozycje są przesyłane w jednej odpowiedzi. Jeżeli zostanie odnaleziony więcej
niż jeden pojazd, państwo wezwane może samo ustalić, które informacje przekazać – wszystkie,
czy tylko jedną pozycję w celu zawężenia poszukiwania (na przykład z powodów prywatności lub
skuteczności działania).
Pozycje niezbędne do zawężenia przeszukania są przedstawione w pkt 1.2.2.1. W pkt 1.2.2.2
opisane są informacje w całości.
Gdy przeszukanie odbywa się według numeru podwozia, daty i godziny odniesienia, można je
przeprowadzić w jednym państwie lub we wszystkich państwach uczestniczących.
Gdy przeszukanie odbywa się według numeru rejestracyjnego, daty i godziny odniesienia, musi ono
być przeprowadzone w jednym konkretnym państwie.
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Zwykle do przeszukania wykorzystuje się aktualną datę i godzinę, jest jednak możliwe
przeprowadzanie przeszukania, wykorzystując datę i godzinę odniesienia z przeszłości. Gdy
przeszukanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem daty i godziny odniesienia z przeszłości,
a informacje historyczne nie są dostępne w rejestrze danego państwa, ponieważ takie informacje nie
są w ogóle zarejestrowane, aktualne informacje mogą być zwrócone z zaznaczeniem, że są to
aktualne informacje.
1.2.2. Zestaw danych
1.2.2.1.

Pozycje, które należy przekazać i które są niezbędne do zawężenia przeszukania

Pozycja

M/O1

Uwagi

Prüm Y/N2

Dane pojazdów
Numer rejestracyjny

M

Y

Numer nadwozia, podwozia,
ramy, VIN

M

Y

Kraj rejestracji

M

Y

Marka

M

(D.13) na przykład Ford, Opel, Renault
itd.

Y

Nazwa handlowa pojazdu

M

(D.3) na przykład Focus, Astra,
Megane

Y

Kod kategorii UE

M

(J) motorynki, motorowery,
samochody itd.

Y

1
2
3

M = obowiązkowo, jeśli znajduje się w krajowym rejestrze, O = nieobowiązkowo.
Wszystkie atrybuty przypisane indywidualnie przez państwa oznaczono symbolem Y.
Zharmonizowany skrót dokumentu, zob. dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia
29 kwietnia 1999 r.
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1.2.2.2.

Kompletny zestaw danych

Pozycja

M/O1

Uwagi

Prüm Y/N

(C.12) Dane związane z posiadaczem
konkretnego świadectwa rejestracji

Dane związane z posiadaczem
pojazdu
Nazwisko (firma) posiadacza
dowodu rejestracyjnego

M

Imię

M

(C.1.1.)

Y

osobne pola na nazwisko, tytuły itd.
oraz podane zostanie nazwisko
w formacie do wydruku
(C.1.2)

Y

osobne pola na imię (imiona)
i inicjały oraz podane zostanie
nazwisko w formacie do wydruku
Adres

M

(C.1.3)

Y

osobne pola na ulicę, numer domu
i aneks, kod pocztowy, miejsce
pobytu, kraj pobytu itd. oraz zostanie
podany adres w formacie
do wydruku
Płeć

M

Data urodzenia

M

Forma prawna

M

1
2

Mężczyzna, kobieta

Y
Y

Osoba fizyczna, stowarzyszenie,
spółka, firma itd.

Y

M = obowiązkowo, jeśli znajduje się w krajowym rejestrze, O = nieobowiązkowo.
Zharmonizowany skrót dokumentu, zob. dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia
1999 r.
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M/O1

Pozycja

Uwagi

Prüm Y/N

Miejsce urodzenia

O

Numer identyfikacyjny

O

Identyfikuje jednoznacznie osobę lub
firmę

N

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości

O

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości (np. nr paszportu)

N

Data, od kiedy jest posiadaczem

O

Data, od kiedy jest posiadaczem
pojazdu. Data będzie zwykle
pokrywać się z datą wydrukowaną
pod (I) na dokumencie
rejestracyjnym pojazdu.

N

Data, do kiedy był posiadaczem

O

Data, do kiedy był posiadaczem
pojazdu

N

Rodzaj posiadacza

O

Jeśli brak posiadacza pojazdu (C.2),
odniesienie do faktu, że posiadacz
dokumentu rejestracyjnego:

N

Dane związane z właścicielami
pojazdu

Y

–

jest właścicielem pojazdu,

–

nie jest właścicielem pojazdu,

–

nie jest określony w dokumencie
rejestracyjnym jako właściciel
pojazdu.

(C.2)

Nazwisko (firma) właścicieli

M

(C.2.1)

Y

Imię

M

(C.2.2)

Y

Adres

M

(C.2.3)

Y

Płeć

M

Mężczyzna, kobieta

Y

Data urodzenia

M
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Y

M/O1

Pozycja

Uwagi
Osoba fizyczna, stowarzyszenie,
spółka, firma itd.

Prüm Y/N

Forma prawna

M

Y

Miejsce urodzenia

O

Numer identyfikacyjny

O

Identyfikuje jednoznacznie osobę lub
firmę

N

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości

O

Rodzaj i numer dokumentu
tożsamości (na przykład nr
paszportu)

N

Data, od której jest właścicielem

O

Data, od której jest właścicielem
pojazdu

N

Data, do której był właścicielem

O

Data, do której był właścicielem
pojazdu

N

Y

Dane pojazdów
Numer rejestracyjny

M

Y

Numer nadwozia, podwozia, ramy, M
VIN

Y

Kraj rejestracji

M

Y

Marka

M

(D.1) na przykład Ford, Opel,
Renault itd.

Y

Nazwa handlowa pojazdu

M

(D.3) na przykład Focus, Astra,
Megane

Y

Rodzaj pojazdu/kod kategorii UE

M

(J) motorynki, motorowery,
samochody itd.

Y

Data pierwszej rejestracji

M

(B) Data pierwszej rejestracji
gdziekolwiek na świecie

Y

Data początkowa (aktualnej)
rejestracji

M

(I) Data rejestracji, do której odnosi
Y
się konkretny dokument rejestracyjny
pojazdu
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M/O1

Pozycja

Uwagi

Prüm Y/N

Data końcowa rejestracji

M

Data końcowa rejestracji, do której
odnosi się konkretny dokument
rejestracyjny pojazdu. Możliwe, że ta
data oznacza okres ważności, tak jak
wydrukowano na dokumencie, jeśli
nie jest on nieograniczony (skrót
na dokumencie = H).

Y

Status

M

Zezłomowany, skradziony,
wywieziony z kraju itd.

Y

Data początkowa statusu

M

Y

Data końcowa statusu

O

N

kW

O

(P.2)

Y

Pojemność

O

(P.1)

Y

Rodzaj tablicy rejestracyjnej

O

Stała, tymczasowa itd.

Y

Dokument identyfikacyjny
pojazdu 1

O

Numer identyfikacyjny pierwszego
dokumentu identyfikacyjnego
wydrukowany na dokumencie
pojazdu

Y

Dokument identyfikacyjny
pojazdu 21

O

Drugi numer identyfikacyjny
pierwszego dokumentu
identyfikacyjnego wydrukowany
na dokumencie pojazdu

Y

Dane związane z ubezpieczeniem
Nazwa zakładu ubezpieczeń

O

Y

Data rozpoczęcia ubezpieczenia

O

Y

Data zakończenia ubezpieczenia

O

Y

Adres

O

Y

Numer ubezpieczenia

O

Y

Numer identyfikacyjny

O

Identyfikator, który w sposób
jednoznaczny identyfikuje firmę

N

Rodzaj numeru identyfikacyjnego

O

Rodzaj numeru identyfikacyjnego
(na przykład numer izby
przemysłowo-handlowej)

N

1

W Luksemburgu używa się dwóch oddzielnych numerów identyfikacyjnych dokumentu
rejestracyjnego pojazdu.
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2.

Bezpieczeństwo danych

2.1. Zarys
Oprogramowanie EUCARIS służy do prowadzenia bezpiecznej łączności między państwami
i przekazuje informacje do dotychczasowych systemów państw z wykorzystaniem protokołu XML.
Państwa wymieniają wiadomości przez wysyłanie ich bezpośrednio do odbiorcy. Ośrodek danych
danego państwa jest podłączony do sieci TESTA.
Wiadomości XML przesyłane przez sieć są szyfrowane. Technika szyfrowania wiadomości to SSL.
Wiadomości XML wysyłane do terminala końcowego mają postać jawnego tekstu, ponieważ
połączenie między oprogramowaniem a procesorem końcowym jest w środowisku chronionym.
Przewidziana jest aplikacja kliencka, którą można wykorzystywać w danym państwie
do wystosowywania zapytań do rejestrów własnych lub do rejestrów innych państw. Klienci będą
identyfikowani za pomocą ID użytkownika/hasła lub certyfikatu klienta. Połączenie
z użytkownikiem może być zaszyfrowane, ale za szyfrowanie odpowiadają poszczególne państwa.
2.2. Aspekty bezpieczeństwa dotyczące wymiany wiadomości
Bezpieczeństwo opiera się na połączeniu protokołu HTTPS i podpisu XML. Rozwiązanie to
wykorzystuje podpis XML do podpisywania wszystkich wiadomości przesyłanych na serwer
i umożliwia uwierzytelnienie nadawcy wiadomości przez sprawdzenie podpisu. Jednostronny SSL
(tylko certyfikat serwera) jest używany w celu ochrony poufności i integralności przesyłanej
wiadomości i daje ochronę przed atakami typu skreślenie/powtórzenie i wstawienie. Zamiast
opracowywania oprogramowania na specjalne zamówienie w celu wdrożenia dwustronnego SSL,
wprowadza się podpis XML. Korzystanie z tego podpisu jest bardziej zgodne z planem rozwoju
usług sieciowych niż dwustronny SSL i wobec tego ma większe znaczenie strategiczne.
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Podpis XML można wprowadzić kilkoma sposobami, ale wybranym tu sposobem jest
wykorzystywanie podpisu XML jako elementu zapewniania bezpieczeństwa usług sieciowych
(WSS). WSS precyzuje sposób korzystania z podpisu XML. Ponieważ WSS opiera się
na standardzie SOAP, logiczne jest możliwie jak najściślejsze stosowanie się do tego standardu.
2.3. Aspekty bezpieczeństwa niedotyczące wymiany wiadomości
2.3.1. Zatwierdzanie użytkowników
Użytkownicy oprogramowania sieciowego EUCARIS uwierzytelniają się przez nazwę użytkownika
i hasło. Ponieważ wykorzystywane jest standardowe uwierzytelnienie z systemu Windows, państwa
mogą podwyższyć standard uwierzytelnienia w razie potrzeby przez zastosowanie certyfikatów
klientów.
2.3.2. Role użytkowników
Oprogramowanie EUCARIS wspomaga różne role użytkowników. Każdy klaster usług ma własną
autoryzację. Na przykład (wyłączni) użytkownicy funkcji „Traktat EUCARIS” nie mogą korzystać
z funkcji „Prüm”. Funkcje administratorów są oddzielone od regularnych funkcji użytkowników
końcowych.
2.3.3. Rejestrowanie i śledzenie wymiany wiadomości
Oprogramowanie EUCARIS ułatwia rejestrowanie wszystkich rodzajów wiadomości. Funkcja
administratora umożliwia administratorowi krajowemu ustalenie, które wiadomości są
zarejestrowane – wnioski od użytkowników końcowych, wnioski przychodzące od innych państw,
informacje przekazywane z rejestrów krajowych itp.
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Oprogramowanie można skonfigurować, tak aby wykorzystywało do tej rejestracji wewnętrzną
bazę danych lub bazę zewnętrzną (Oracle). Decyzja o tym, jakie wiadomości mają być
rejestrowane, zależy wyraźnie od możliwości rejestracji w innych częściach dotychczasowych
systemów i połączonych z nimi aplikacji klientów.
Nagłówek każdej wiadomości zawiera informacje o państwie wzywającym, organizacji
wnioskującej oraz o użytkowniku. Zaznaczona jest także przyczyna złożenia wniosku.
Przez połączoną rejestrację w państwie wzywającym i państwie odpowiadającym możliwe jest
dokładne śledzenie każdej wiadomości (na przykład wniosku od obywatela).
Rejestracja jest konfigurowana przez system klienta sieciowego EUCARIS (menu Administracja,
konfiguracja rejestracji). Funkcję rejestracji wykonuje System Centralny. Gdy rejestrowanie jest
uruchomione, w jednym zapisie dotyczącym rejestracji przechowywana jest cała wiadomość
(nagłówek i treść). Poziom rejestracji można ustalić według określonej usługi i według rodzaju
wiadomości przechodzącej przez system główny.
Poziomy rejestracji
Możliwe są następujące poziomy rejestracji:
Prywatny – wiadomość jest zarejestrowana: rejestracja NIE jest dostępna dla usługi extract logging,
ale jest dostępna jedynie na poziomie krajowym do celów audytu i rozwiązywania problemów.
Brak – wiadomość nie jest w ogóle rejestrowana.
Rodzaje wiadomości
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Wymiana informacji między państwami składa się z szeregu wiadomości, których schematy
przedstawione są na rysunku 5 poniżej.
Możliwe są następujące rodzaje wiadomości są (na rysunku 5 dotyczą systemu podstawowego
EUCARIS w państwie X):
1.

Wniosek skierowany do głównego systemu_wniosek od klienta;

2.

Wniosek skierowany do innego państwa_wniosek o wiadomość od systemu głównego tego
państwa;

3.

Wniosek do systemu głównego tego państwa_wniosek o wiadomość z systemu głównego
innego państwa;

4.

Wniosek do dotychczasowego rejestru_wniosek o wiadomość z systemu głównego;

5.

Wniosek skierowany do głównego systemu_wniosek o wiadomość z dotychczasowego
rejestru;

6.

Odpowiedź z głównego systemu_wniosek klienta o wiadomość;

7.

Odpowiedź innego państwa_wniosek o wiadomość z systemu głównego tego państwa;

8.

Odpowiedź od systemu głównego tego państwa_wniosek o wiadomość z innego państwa;

9.

Wniosek od dotychczasowego rejestru_wniosek o wiadomość z systemu głównego;

10.

Odpowiedź z głównego systemu_wniosek o wiadomość z dotychczasowego rejestru.
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Na rysunku 5 przedstawiono następujące ścieżki wymiany informacji:
–

wniosek o informacje od państwa X do państwa Y – niebieskie strzałki. Wniosek ten
i odpowiedź na niego składają się, odpowiednio, z wiadomości typu 1, 2, 7 i 6,

–

wniosek o informacje od państwa Z do państwa X – czerwone strzałki. Wniosek ten
i odpowiedź na niego składają się, odpowiednio, z wiadomości typu 3, 4, 9 i 8,

–

wniosek o informacje z dotychczasowego rejestru do jego systemu głównego (ścieżka ta
obejmuje także wniosek od klienta korzystającego z dotychczasowego systemu) – zielone
strzałki. Na ten rodzaj wniosku składają się wiadomości typu 5 i 10.
Rysunek 5: Typy rejestrowanych wiadomości
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2.3.4. Sprzętowy moduł bezpieczeństwa
Nie stosuje się sprzętowego modułu bezpieczeństwa.

Sprzętowy moduł bezpieczeństwa daje dobrą ochronę klucza stosowanego do podpisywania
wiadomości oraz do identyfikacji serwerów. Podwyższa to ogólny poziom bezpieczeństwa, lecz
moduł taki jest kosztowny w zakupie/utrzymaniu, a nie ma wymogów stosowania FIPS 140-2
poziom 2 lub modułu na poziomie 3. Ponieważ wykorzystywana jest zamknięta sieć, która
skutecznie ogranicza zagrożenia, postanowiono nie stosować początkowo sprzętowego modułu
bezpieczeństwa. Jeżeli sprzętowy moduł bezpieczeństwa jest niezbędny na przykład do uzyskania
akredytacji, można włączyć go do architektury systemu.
3.

Warunki techniczne wymiany danych

3.1. Ogólny opis oprogramowania EUCARIS
3.1.1. Zarys
Oprogramowanie EUCARIS łączy wszystkie uczestniczące państwa w sieć, w której każde
z państw komunikuje się bezpośrednio z innymi. Nie ma centralnego komponentu, który byłby
potrzebny do nawiązania łączności. Oprogramowanie EUCARIS prowadzi bezpieczną łączność
z innymi państwami i przekazuje wiadomości do procesora końcowego dotychczasowych systemów
państw, wykorzystując XML. Architekturę tę pokazuje poniższy rysunek.
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Państwa wymieniają wiadomości przez wysyłanie ich bezpośrednio do odbiorcy. Ośrodek danych
danego państwa jest podłączony do sieci wykorzystywanej do wymiany wiadomości (TESTA). Aby
dostać się do sieci TESTA, państwa podłączają się do niej przez krajowy węzeł sieci.
Do podłączenia do sieci wykorzystywana jest zapora ogniowa, a oprogramowanie EUCARIS jest
podłączone do tego zabezpieczenia przez router. W zależności od rozwiązania wybranego
do ochrony wiadomości certyfikat jest stosowany przez router albo przez oprogramowanie
EUCARIS.
Przewidziana jest aplikacja kliencka, którą można wykorzystywać w danym państwie
do wystosowywania zapytań do rejestrów własnych lub do rejestrów innych państw. Aplikacja ta
jest podłączona do EUCARIS. Klienci będą identyfikowani za pomocą ID użytkownika/hasła lub
certyfikatu klienta. Połączenie z użytkownikiem z organizacji zewnętrznej (na przykład policji)
może być zaszyfrowane, ale za szyfrowanie odpowiadają poszczególne państwa.
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3.1.2. Zakres systemu
Zakres zastosowania systemu EUCARIS ogranicza się do procesów zaangażowanych w wymianę
informacji między organami rejestracyjnymi w państwach oraz do podstawowej prezentacji tych
informacji. Procedury oraz zautomatyzowane procesy, w których należy zastosować te informacje,
znajdują się poza zakresem systemu.
Państwa mogą wybrać stosowanie funkcji klienta EUCARIS albo utworzenie własnej aplikacji
klienckiej. W tabeli poniżej opisano te aspekty systemu EUCARIS, z których korzystanie jest
obowiązkowe lub zalecane, oraz te, z których korzystanie nie jest obowiązkowe lub może być
określone przez państwa.

Aspekty
EUCARIS

M/O1

Uwagi

Koncepcja sieci

M

Koncepcja zakłada łączność „każdego z każdym”

Sieć fizyczna

M

TESTA

Oprogramowanie
podstawowe

M

Oprogramowanie podstawowe EUCARIS musi być stosowane
do połączenia z pozostałymi państwami. Oferuje ono następującą
funkcjonalność:

1

–

szyfrowanie i podpisywanie wiadomości,

–

sprawdzanie tożsamości nadawcy,

–

uprawnienia przyznane państwom i użytkownikom lokalnym,

–

routing wiadomości,

–

tworzenie kolejek wiadomości asynchronicznych, jeżeli odbiorca
jest chwilowo niedostępny,

–

funkcja kierowania zapytań do wielu krajów,

–

rejestracja wymiany wiadomości,

–

przechowywanie wiadomości przychodzących.

M = obowiązkowe korzystanie lub zgodność; O = nieobowiązkowe korzystanie lub zgodność.
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Aspekty
EUCARIS

M/O1

Uwagi

Oprogramowanie
klienta

O

Oprócz oprogramowania podstawowego państwo może wykorzystywać
oprogramowanie klienta EUCARIS II. W miarę potrzeby
oprogramowania podstawowe i klienta są modyfikowane pod kontrolą
organizacji EUCARIS.

Koncepcja
bezpieczeństwa

M

Koncepcja opiera się na podpisach XML za pomocą certyfikatów
klientów i na szyfrowaniu w trybie SSL za pomocą certyfikatów
obsługi.

Specyfikacja
wiadomości

M

Każde państwo musi stosować się do specyfikacji wiadomości
ustalonych przez organizację EUCARIS i niniejszy rozdział.
Specyfikacje może zmienić wyłącznie organizacja EUCARIS
w porozumieniu z państwami.

Obsługa
i wsparcie

M

Przyjęcie nowych państw lub nowej funkcji leży w gestii organizacji
EUCARIS. Funkcje bieżącego nadzoru i pomocy są centralnie
zarządzane przez wyznaczone do tego państwo.

3.2. Wymogi funkcjonalne i pozafunkcjonalne
3.2.1. Funkcje ogólne
W niniejszej sekcji w ogólny sposób opisano główne funkcje ogólne.

Nr

Opis

1.

System umożliwia organom rejestracyjnym państw wymianę wiadomości – wniosków
i odpowiedzi – w sposób interaktywny.

2.

System zawiera aplikację kliencką umożliwiającą użytkownikom końcowym przesyłanie
wniosków i przedstawianie odpowiedzi do przetwarzania ręcznego.

3.

System ułatwia „transmitowanie”, umożliwiając w ten sposób danemu państwu przesyłanie
wniosku do wszystkich pozostałych państw. Oprogramowanie podstawowe konsoliduje
odpowiedzi przychodzące w jedną wiadomość przekazywaną do aplikacji klienckiej
(funkcja ta ma nazwę „Zapytanie do wielu krajów”).
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Nr

Opis

4.

System jest w stanie obsługiwać różne rodzaje wiadomości. Role użytkowników,
autoryzacja, routing, podpisywanie i rejestrowanie są zdefiniowane według konkretnej
usługi.

5.

System umożliwia państwom wymianę partii wiadomości lub wiadomości zawierających
dużą liczbę wniosków lub odpowiedzi. Wiadomości te są obsługiwane w sposób
asynchroniczny.

6.

System ustawia wiadomości asynchroniczne w kolejce, jeżeli państwo będące odbiorcą jest
chwilowo niedostępne, i gwarantuje dostarczenie wiadomości, gdy tylko odbiorca jest
ponownie dostępny.

7.

System przechowuje przychodzące wiadomości asynchroniczne do czasu, kiedy mogą one
być przetworzone.

8.

System udostępnia tylko programy EUCARIS należące do innych państw, nie zaś
do indywidualnych organizacji znajdujących się w tych państwach, tj. każdy organ
rejestracyjny stanowi jedyny pomost między krajowymi użytkownikami końcowymi
a odpowiednimi organami w innych państwach.

9.

Możliwe jest określenie użytkowników z różnych państw na serwerze EUCARIS i ich
autoryzacja zgodnie z prawami tego państwa.

10.

Wiadomości zawierają informacje o państwie wzywającym, organizacji wnioskującej oraz
użytkowniku końcowym.

11.

System ułatwia rejestrację wymiany wiadomości między różnymi państwami i między
oprogramowaniem podstawowym a krajowymi systemami rejestracji.

12.

System umożliwia organizacji lub państwu wyznaczonym explicite do tego zadania
gromadzenie zarejestrowanych informacji dotyczących wiadomości
wysłanych/otrzymanych przez wszystkie uczestniczące państwa do celów sporządzania
sprawozdań statystycznych.

13.

Każde z państw samo zaznacza, jakie zarejestrowane informacje są udostępniane
wyznaczonemu organowi, a jakie są „prywatne”.

14.

System umożliwia administratorom krajowym każdego z państw sporządzanie wyciągów
użytecznych danych statystycznych.

15.

System umożliwia dodanie nowych państw w drodze prostych procedur administracyjnych.
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3.2.2. Użyteczność

Nr

Opis

16.

System zapewnia interfejs do zautomatyzowanego przetwarzania wiadomości przez
systemy procesorów końcowych/systemy dotychczasowe i umożliwia wprowadzenie
interfejsu użytkownika do tych systemów (indywidualnie dostosowany interfejs
użytkownika).

17.

Obsługi systemu można się łatwo nauczyć, system jest jasny i zawiera teksty pomocy.

18.

System posiada dokumentację wspomagającą państwa w działaniach integrujących,
operacyjnych i przyszłej konserwacji (na przykład instrukcje, dokumentacja funkcjonalna
i techniczna, instrukcja operacyjna…).

19.

Interfejs użytkownika jest wielojęzyczny i oferuje użytkownikowi końcowemu możliwość
wybrania języka.

20.

Interfejs użytkownika zawiera udogodnienia dla administratora lokalnego umożliwiające
przetłumaczenie pozycji na ekranie i kodowanych informacji na język danego kraju.

3.2.3. Niezawodność

Nr

Opis

21.

System jest zaprojektowany jako solidny i niezawodny system operacyjny, odporny
na błędy obsługujących i zdolny do bezproblemowej regeneracji po przerwach w dostawie
prądu i innych zdarzeniach. Ponowne uruchomienie systemu bez utraty danych lub
z minimalną utratą musi być możliwe.

22.

System musi dawać stabilne i możliwe do odtworzenia rezultaty.

23.

System został zaprojektowany do niezawodnego funkcjonowania. Można go wdrożyć
w konfiguracji gwarantującej 98-procentową dostępność (przez redundancję, wykorzystanie
serwerów zapasowych itd.) w każdym przypadku komunikacji dwustronnej.

24.

Możliwe jest użytkowanie części systemu, nawet podczas awarii niektórych komponentów
(jeżeli państwo C ma awarię, państwa A i B nadal mogą się komunikować). Należy
zminimalizować liczbę pojedynczych punktów awarii w łańcuchu informacji.

25.

Czas powrotu do sprawności systemu po poważnej awarii powinien wynosić mniej niż
jeden dzień. Powinna istnieć możliwość zminimalizowania czasu wyłączenia z pracy,
wykorzystując możliwość zdalnej pomocy, na przykład z centralnego biura obsługi.
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3.2.4. Wydajność

Nr

Opis

26.

System może być używany 24 h na dobę 7 dni w tygodniu. Ramy czasowe są wtedy także
wymagane od dotychczasowych systemów w państwach.

27.

System szybko reaguje na wnioski użytkowników bez względu na inne zadania
wykonywane w tym samym czasie. Jest to także wymagane od dotychczasowych systemów
stron w celu zapewnienia odpowiedniego czasu reakcji. Dopuszczalny jest ogólny czas
reakcji wynoszący maksymalnie 10 sekund dla pojedynczego wniosku.

28.

System został zaprojektowany dla wielu użytkowników i w taki sposób, aby zadania w tle
mogły być wykonywane, podczas gdy użytkownik wykonuje zadania bieżące.

29.

System został zaprojektowany tak, aby można było go rozszerzyć w przypadku zwiększenia
liczby wiadomości w następstwie wprowadzenia nowej funkcjonalności lub dołączenia
nowych organizacji lub nowych państw.

3.2.5. Bezpieczeństwo

Nr

Opis

30.

System nadaje się (na przykład w zakresie środków bezpieczeństwa) do wymiany
informacji zawierających dane osobowe wymagające szczególnej ochrony (na przykład
dane właściciela/posiadacza samochodu), opatrzone klauzulą UE restricted.

31.

System jest utrzymywany tak, że uniemożliwiony jest nieupoważniony dostęp do danych.

32.

System zawiera moduł umożliwiający bieżący nadzór nad prawami i zezwoleniami
krajowych użytkowników końcowych.

33.

Państwa mogą sprawdzić tożsamość nadawcy (na poziomie państwa) przez podpisy XML.

34.

Państwa muszą wyraźnie upoważnić inne państwa do żądania konkretnych informacji.
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Nr

Opis

35.

Na poziomie oprogramowania system zapewnia całościowy zestaw zabezpieczeń i szyfrów
zgodny z poziomem bezpieczeństwa wymaganym w takich sytuacjach. Wyłączność
i integralność informacji gwarantuje podpis XML i szyfrowanie drogą tunelowania SSL.

36.

Wszelka wymiana wiadomości może być prześledzona przez rejestrację.

37.

Zapewniona jest ochrona przed atakami polegającymi na usuwaniu wiadomości
(wiadomość usuwana jest przez stronę trzecią) i atakami polegającymi na powtarzaniu lub
wprowadzaniu wiadomości (wiadomość jest powtarzana lub wprowadzana przez stronę
trzecią).

38.

System wykorzystuje certyfikaty zaufanej strony trzeciej (trusted third party – TTP).

39.

System może obsługiwać różne certyfikaty pochodzące z jednego państwa, w zależności od
typu wiadomości lub usługi.

40.

Środki bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania są wystarczające do tego, aby można
było korzystać z sieci nieakredytowanych.

41.

System jest w stanie wykorzystywać nowe technologie zabezpieczeń, takie jak zapora
ogniowa XML.

3.2.6. Możliwość dostosowania

Nr

Opis

42.

System daje możliwość rozszerzenia go o nowe rodzaje wiadomości i nową funkcjonalność.
Koszty adaptacji są minimalne. Wynika to ze scentralizowanego opracowywania
komponentów oprogramowania.

43.

Państwa mają możliwość określenia nowych rodzajów wiadomości do użytku
dwustronnego. Nie wszystkie państwa muszą uwzględniać wszystkie rodzaje wiadomości.
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3.2.7. Wsparcie i konserwacja

Nr

Opis

44.

System zapewnia możliwość bieżącego nadzoru centralnemu punktowi obsługi lub
operatorom w odniesieniu do sieci i serwerów w różnych państwach.

45.

System umożliwia zdalne wspomaganie przez centralny punkt obsługi.

46.

System umożliwia analizowanie problemów.

47.

System można rozszerzyć na nowe państwa.

48.

Oprogramowanie może być łatwo zainstalowane przez personel mający minimalną wiedzę
i doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjnych. Procedura instalacji jest w jak
największym stopniu zautomatyzowana.

49.

System zapewnia stałe środowisko testowe i akceptacyjne.

50.

Roczne koszty konserwacji i wsparcia zostały zminimalizowane dzięki przestrzeganiu norm
rynkowych i utworzeniu programu w taki sposób, aby wymagał możliwie jak najmniejszego
wsparcia ze strony centralnego punktu obsługi.

3.2.8. Wymogi projektowe

Nr

Opis

51.

System jest zaprojektowany i posiada dokumentację z założeniem wieloletniego okresu
użytkowania.

52.

System został tak zaprojektowany, aby był niezależny od dostawcy sieci.

53.

System jest zgodny z aktualnym sprzętem i oprogramowaniem wykorzystywanymi
w państwach, gdyż współpracuje z tymi systemami rejestracji, wykorzystując standardową
otwartą technologię usług sieciowych (XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), Web services,
WSS, X.509 itd.).
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3.2.9. Stosowne normy

Nr

Opis

54.

System jest zgodny z wymogami ochrony danych określonymi w rozporządzeniu
(WE) nr 45/2001 (art. 21, 22 i 23) i dyrektywie 95/46/WE.

55.

System jest zgodny z normami wymiany danych pomiędzy administracjami (IDA).

56.

System wspiera UTF8.

ROZDZIAŁ 4
PROCEDURA OCENY,
O KTÓREJ MOWA W ART. 540

ARTYKUŁ 1
Kwestionariusz
1.

Odpowiednia Grupa Robocza Rady Unii Europejskiej (zwana dalej „grupą roboczą Rady”)
opracowuje kwestionariusz dotyczący każdej z zautomatyzowanych metod wymiany danych
określonych w art. 527–539 niniejszej Umowy.

2.

Gdy tylko Zjednoczone Królestwo uzna, że spełnia warunki wstępne dotyczące wymiany
danych w odpowiedniej kategorii danych, wypełnia odpowiedni kwestionariusz.
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ARTYKUŁ 2
Operacja pilotażowa
1.

Jeśli będzie to wymagane oraz w celu dokonania oceny wyników kwestionariusza,
Zjednoczone Królestwo przeprowadza operację pilotażową wraz z jednym lub większą liczbą
państw członkowskich, które już prowadzą wymianę danych w ramach decyzji Rady
2008/615/WSiSW. Operacja pilotażowa odbywa się niedługo przed wizytą ewaluacyjną lub
wkrótce po niej.

2.

Warunki i ustalenia dotyczące operacji pilotażowej określa odpowiednia grupa robocza Rady
i opierają się one na uprzednim indywidualnym porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem.
Państwa biorące udział w operacji pilotażowej uzgadniają szczegóły praktyczne.

ARTYKUŁ 3
Wizyta ewaluacyjna
1.

W celu dokonania oceny wyników kwestionariusza przeprowadza się wizyta ewaluacyjna.

2.

Warunki i ustalenia dotyczące tej wizyty określa odpowiednia grupa robocza Rady i opierają
się one na uprzednim indywidualnym porozumieniu między Zjednoczonym Królestwem
a zespołem ewaluacyjnym. Zjednoczone Królestwo umożliwia zespołowi ewaluacyjnemu
sprawdzenie zautomatyzowanej wymiany danych w kategorii lub kategoriach danych, które
mają być poddane ocenie, w szczególności poprzez opracowanie harmonogramu ewaluacji
uwzględniającego wnioski zespołu ewaluacyjnego.
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3.

W ciągu miesiąca od wizyty zespół ewaluacyjny sporządza sprawozdanie z wizyty
ewaluacyjnej i przekazuje je Zjednoczonemu Królestwu w celu przedstawienia uwag.
W stosownych przypadkach sprawozdanie może zostać zmienione przez zespół ewaluacyjny
na podstawie uwag Zjednoczonego Królestwa.

4.

W skład zespołu ewaluacyjnego wchodzi nie mniej niż trzech ekspertów, wyznaczonych
przez państwa członkowskie biorące udział w zautomatyzowanej wymianie danych
w kategoriach danych podlegających ocenie, mający doświadczenie w odniesieniu do danej
kategorii danych, posiadający odpowiednie krajowe poświadczenie bezpieczeństwa
osobowego umożliwiające zajmowanie się tymi sprawami i wyrażający chęć udziału w co
najmniej jednej wizycie ewaluacyjnej w innym państwie. W skład zespołu ewaluacyjnego
wchodzi również przedstawiciel Komisji.

5.

Członkowie zespołu ewaluacyjnego przestrzegają poufności informacji, które uzyskają przy
wykonywaniu swoich zadań.
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ARTYKUŁ 4
Oceny przeprowadzane
na podstawie decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW
Przeprowadzając procedurę oceny, o której mowa w art. 540 niniejszej Umowy oraz w niniejszym
rozdziale, Rada, za pośrednictwem odpowiedniej grupy roboczej Rady, uwzględni wyniki procedur
oceny przeprowadzonych w ramach przyjęcia decyzji wykonawczych Rady (UE) 2019/968 1 i (UE)
2020/11882. Odpowiednia grupa robocza Rady zadecyduje o konieczności przeprowadzenia
operacji pilotażowej, o której mowa w art. 540 ust. 1 niniejszej Umowy, w art. 23 ust. 2 rozdziału 0
niniejszego załącznika oraz w art. 2 niniejszego rozdziału.

ARTYKUŁ 5
Sprawozdanie dla Rady
Zgodnie z art. 540 niniejszej Umowy Radzie przedstawia się, w celu podjęcia decyzji,
sprawozdanie z oceny ogólnej podsumowujące wyniki kwestionariuszy, wizyty ewaluacyjnej oraz,
w stosownych przypadkach, operacji pilotażowej.

__________________

1

2

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/968 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia
w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych
DNA (Dz.U. UE L 156 z 13.6.2019, s. 8).
Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1188 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie
uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych
w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (Dz.U. UE L 265 z 12.8.2020, s. 1).
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ZAŁĄCZNIK 40

DANE DOTYCZĄCE PRZELOTU PASAŻERA

Elementy danych dotyczących przelotu pasażera (zbierane przez przewoźników lotniczych)
1.

Kod identyfikacyjny danych PNR

2.

Data rezerwacji / wystawienia biletu

3.

Data lub daty planowanej podróży

4.

Imię i nazwisko lub imiona i nazwiska

5.

Adres, numer telefonu i elektroniczne dane kontaktowe pasażera, osób, które dokonały
rezerwacji lotu dla pasażera, osób, za pośrednictwem których można kontaktować się
z pasażerem lotniczym, oraz osób, które należy poinformować w nagłych przypadkach

6.

Wszystkie dostępne informacje dotyczące płatności/fakturowania (obejmujące wyłącznie
informacje dotyczące sposobów płatności i wystawiania faktury za bilet lotniczy,
z wyłączeniem wszelkich innych informacji niezwiązanych bezpośrednio z lotem)

7.

Kompletna trasa podróży dla szczególnych danych PNR
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8.

Informacje o programach lojalnościowych (oznaczenie linii lotniczej lub sprzedawcy, który
zarządza programem, numer podróżnego w programie lojalnościowym, poziom członkostwa,
opis segmentu i kod sojuszu)

9.

Biuro podróży / agencja turystyczna

10.

Dane o statusie podróży pasażera, w tym potwierdzenia, stan odprawy biletowo-bagażowej,
dane typu: pasażer nie stawił się lub pasażer nabył bilet w czasie odprawy bez wcześniejszej
rezerwacji

11.

Informacje o podzieleniu/rozdzieleniu danych PNR

12.

Inne informacje dodatkowe (OSI), informacje o usługach specjalnych (SSI) i o prośbach
o usługi specjalne (SSR)

13.

Informacje o wystawieniu biletu, w tym numer biletu, data wystawienia biletu i bilety w jedną
stronę, informacja o automatycznie skalkulowanej taryfie

14.

Informacje o miejscu, w tym numer miejsca na pokładzie

15.

Informacje o dzieleniu oznaczeń linii

16.

Wszystkie informacje o bagażu

17.

Imiona i nazwiska innych pasażerów wymienionych w PNR oraz liczba pasażerów
wymienionych w PNR podróżujących razem
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18.

Wszelkie zebrane dane pasażera przekazane przed podróżą (dane API) (rodzaj, numer, kraj
wydania i data ważności dokumentu tożsamości, obywatelstwo, nazwisko, imię, płeć, data
urodzenia, linia lotnicza, numer lotu, data odlotu, data przylotu, port lotniczy odlotu, port
lotniczy przylotu, godzina odlotu i godzina przylotu)

19.

Wszystkie dotychczasowe zmiany danych PNR wymienionych w pkt 1–18.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 41

RODZAJE PRZESTĘPSTW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH EUROPOL JEST WŁAŚCIWY
–

Terroryzm

–

Przestępczość zorganizowana

–

Handel narkotykami

–

Działalność związana z praniem pieniędzy

–

Przestępstwa związane z substancjami jądrowymi i promieniotwórczymi

–

Przemyt imigrantów

–

Handel ludźmi

–

Przestępstwa związane z pojazdami silnikowymi

–

Zabójstwo oraz poważne uszkodzenie ciała
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–

Nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi

–

Uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników

–

Rasizm i ksenofobia

–

Rozbój i kradzież rozbójnicza

–

Nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

–

Oszustwa i nadużycia finansowe

–

Przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii

–

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych i manipulacja na rynku finansowym

–

Wymuszenie rozbójnicze

–

Podrabianie i piractwo produktów

–

Fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi

–

Fałszowanie pieniądza i środków płatniczych
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–

Przestępczość komputerowa

–

Korupcja

–

Nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

–

Nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt

–

Nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin

–

Przestępstwa przeciwko środowisku, w tym zanieczyszczenia pochodzące ze statków

–

Nielegalny obrót hormonami i innymi środkami pobudzającymi wzrost

–

Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne, w tym materiały
przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci, oraz nagabywanie dzieci w celach
seksualnych

–

Ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 42

RODZAJE POWAŻNYCH PRZESTĘPSTW,
W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH EUROJUST JEST WŁAŚCIWY
–

Terroryzm

–

Przestępczość zorganizowana

–

Handel narkotykami

–

Działalność związana z praniem pieniędzy

–

Przestępstwa związane z substancjami jądrowymi i promieniotwórczymi

–

Przemyt imigrantów

–

Handel ludźmi

–

Przestępstwa związane z pojazdami silnikowymi

–

Zabójstwo oraz poważne uszkodzenie ciała

–

Nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi

–

Uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
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–

Rasizm i ksenofobia

–

Rozbój i kradzież rozbójnicza

–

Nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

–

Oszustwa i nadużycia finansowe

–

Przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii

–

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych i manipulacja na rynku finansowym

–

Wymuszenie rozbójnicze

–

Podrabianie i piractwo produktów

–

Fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi

–

Fałszowanie pieniądza i środków płatniczych

–

Przestępczość komputerowa

–

Korupcja

–

Nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
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–

Nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt

–

Nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin

–

Przestępstwa przeciwko środowisku, w tym zanieczyszczenia pochodzące ze statków

–

Nielegalny obrót hormonami i innymi środkami pobudzającymi wzrost

–

Niegodziwe traktowanie w celach seksualnych i wykorzystywanie seksualne, w tym materiały
przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci, oraz nagabywanie dzieci w celach
seksualnych

–

Ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 43

NAKAZ ARESZTOWANIA
Niniejszy nakaz został wydany przez właściwy organ sądowy. Zwracam się o aresztowanie i
przekazanie wymienionej niżej osoby w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub
wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego1.

a)

Informacja o osobie, której dotyczy wniosek:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Nazwisko rodowe, jeśli dotyczy:
Pseudonimy, jeśli dotyczy:
Płeć:
Obywatelstwo:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania lub znany
adres:
Język (języki) rozumiany
(rozumiane) przez osobę, której
dotyczy wniosek (jeśli
wiadomo):
Znaki szczególne / rysopis osoby,
której dotyczy wniosek:
Zdjęcie i odciski palców osoby, której dotyczy wniosek, jeśli są dostępne i mogą zostać
przekazane, lub dane dotyczące osoby, z którą można kontaktować się w celu uzyskania
takich informacji, lub profil DNA (w przypadku gdy takie dokumenty można dostarczyć, choć
nie zostały załączone).

1

Niniejszy nakaz musi zostać sporządzony w jednym z języków urzędowych państwa
wykonującego nakaz, jeżeli państwo to jest znane, lub na ten język przetłumaczony, lub
sporządzony w jakimkolwiek języku zatwierdzonym przez to państwo, lub na ten język
przetłumaczony.
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b)

Decyzja, na podstawie której sporządzono nakaz:

1.

Nakaz aresztowania lub decyzja
sądowa mające ten sam skutek:
Rodzaj:

2.

Podlegające wykonaniu
orzeczenie:
Numer akt:

c)

Wskazania co do długości orzeczonej kary:

1.

Maksymalna długość kary
pozbawienia wolności lub środka
zabezpieczającego, jaką można
zastosować za określone
przestępstwo(-a):

2.

Zastosowana długość kary

pozbawienia wolności lub środka
zabezpieczającego :
Pozostała do odbycia część
wyroku:

d)

Proszę wskazać, czy osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano
orzeczenie:

1.

□

Tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano orzeczenie.

2.

□

Nie, osoba ta nie stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano
orzeczenie.

3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź w pkt 2, proszę wskazać, w stosownych przypadkach, która
z poniższych okoliczności ma miejsce:
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□

3.1a. osoba ta została wezwana osobiście w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i tym samym
została poinformowana o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku
której wydano to orzeczenie, oraz została poinformowana, że orzeczenie może
zostać wydane, jeżeli nie stawi się ona na rozprawie;

LUB
□

3.1b. osoba ta nie została wezwana osobiście, lecz inną drogą rzeczywiście otrzymała
urzędową informację o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy, w wyniku
której wydano orzeczenie, w sposób pozwalający jednoznacznie stwierdzić, że
osoba ta wiedziała o wyznaczonej rozprawie, oraz została poinformowana, że
orzeczenie może zostać wydane, jeżeli nie stawi się na rozprawie;

LUB
□

3.2. wiedząc o wyznaczonej rozprawie, osoba ta udzieliła upoważnienia obrońcy, który
został wyznaczony przez tę osobę lub przez państwo, aby ją bronić na rozprawie,
i obrońca ten rzeczywiście bronił ją na rozprawie;

LUB
□

3.3. osobie tej doręczono orzeczenie w dniu … (dzień/miesiąc/rok) i wyraźnie
pouczono ją o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia
odwołania, w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które
pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty, w tym na uwzględnienie
nowych dowodów, oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany
pierwotnego orzeczenia; oraz
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□

osoba ta wyraźnie oświadczyła, że nie wnosi sprzeciwu od orzeczenia;

LUB
□

osoba ta w ustawowym terminie nie wystąpiła o ponowne rozpoznanie sprawy ani
nie złożyła odwołania;

LUB
□

4.

3.4. osobie tej orzeczenie nie zostało doręczone osobiście, ale
–

orzeczenie zostanie jej bezzwłocznie doręczone osobiście po jej
przekazaniu; oraz

–

wraz z doręczeniem orzeczenia osoba ta zostanie wyraźnie pouczona
o prawie do ponownego rozpoznania sprawy lub do złożenia odwołania,
w których to procedurach osoba ta ma prawo uczestniczyć i które pozwalają
na ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty, w tym na uwzględnienie
nowych dowodów, oraz które mogą prowadzić do uchylenia lub zmiany
pierwotnego orzeczenia; oraz

–

osoba ta zostanie poinformowana o terminie, w którym musi wystąpić
o takie ponowne rozpoznanie sprawy lub złożyć odwołanie, i który wynosi
… dni.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź wskazaną w pkt 3.1b, 3.2 lub 3.3 powyżej, proszę podać, w jaki
sposób odpowiedni warunek został spełniony:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 161

e)

Przestępstwa:
Nakaz ten odnosi się do ogółem:

liczby przestępstw.

Opis okoliczności, w jakich przestępstwo (przestępstwa) popełniono, łącznie z podaniem daty,
miejsca i stopnia uczestnictwa w przestępstwie (przestępstwach) osoby, której dotyczy
wniosek:
Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw) oraz mające zastosowanie
przepisy ustawowe /kodeks:

I.

Poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym zarówno państwo
wydające nakaz, jak i państwo go wykonujące dokonały powiadomienia zgodnie z art. 599
ust. 4 Umowy: o ile dotyczy, proszę zaznaczyć jedno lub większą liczbę przestępstw
zagrożonych w państwie wydającym nakaz karą pozbawienia wolności lub środkiem
zabezpieczającym o maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat, zgodnie z prawem
państwa wydającego nakaz:
□

udział w organizacji przestępczej

□

terroryzm zdefiniowany w załączniku 45 do niniejszej Umowy

□

handel ludźmi

□

wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca

□

nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi

□

nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi

□

korupcja, w tym łapownictwo

□

nadużycia finansowe, w tym naruszające interesy finansowe Zjednoczonego Królestwa,
państwa członkowskiego lub Unii

□

pranie dochodów z przestępstwa

□

fałszowanie pieniędzy

□

przestępczość komputerowa
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II.

□

przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami
zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin

□

ułatwianie nielegalnego wjazdu i pobytu

□

zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

□

nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi

□

uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników

□

rasizm i ksenofobia

□

kradzież zorganizowana i rozbój przy użyciu broni

□

nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

□

sprzeniewierzenie cudzego mienia

□

wymuszenie rozbójnicze

□

podrabianie i piractwo produktów

□

fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi

□

fałszowanie środków płatniczych

□

nielegalny obrót hormonami i innymi środkami pobudzającymi wzrost

□

nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi

□

handel skradzionymi pojazdami

□

zgwałcenie

□

podpalenie

□

przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

□

bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, wodnym lub kosmicznym

□

sabotaż.

Pełne opisy przestępstwa (przestępstw) nieobjętych sekcją I powyżej:
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f)

Inne okoliczności istotne dla sprawy (informacja nieobowiązkowa):
(Uwaga: Może obejmować uwagi dotyczące eksterytorialności, wstrzymania biegu
przedawnienia i innych konsekwencji przestępstwa)

g)

Niniejszy nakaz odnosi się także do zajęcia i przekazania mienia, które może być potrzebne
jako dowód:
Niniejszy nakaz odnosi się również do zajęcia i przekazania mienia nabytego w wyniku
przestępstwa przez osobę, której dotyczy wniosek:
Opis mienia (i jego umiejscowienia) (jeżeli jest znane):

h)

Przestępstwo (przestępstwa) stanowiące podstawę wydania niniejszego nakazu jest (są)
zagrożone
karą dożywotniego pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym:

państwo wydające nakaz na wniosek państwa wykonującego udzieli zapewnienia, że:

□

ponownie zbada wymierzoną karę lub środek – na wniosek lub co najmniej po 20 latach,
lub

□

zachęci do zastosowania prawa łaski, o co osoba ta ma prawo się ubiegać na mocy
prawa lub praktyki obowiązujących w państwie wydającym nakaz, w celu
niewykonywania tej kary lub środka.
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i)

Organ sądowy, który wydał nakaz:
Nazwa oficjalna:
Imię i nazwisko jego
przedstawiciela:1
Zajmowane stanowisko
(tytuł/stanowisko służbowe):
Numer akt:
Adres:
Telefon: (numer kierunkowy
kraju) (numer kierunkowy strefy
lub miasta)
Faks (numer kierunkowy kraju)
(numer kierunkowy
strefy/miasta)
E-mail:
Dane kontaktowe osoby, z którą
można się kontaktować w celu
dokonywania niezbędnych
uzgodnień praktycznych
dotyczących przekazania:
W przypadku gdy organ centralny jest odpowiedzialny za przekazywanie i urzędowy odbiór
nakazów aresztowania:
Nazwa organu centralnego:
Osoba kontaktowa, jeżeli dotyczy
(tytuł/stanowisko służbowe oraz
imię i nazwisko):
Adres:
Telefon: (numer kierunkowy
kraju) (numer kierunkowy strefy
lub miasta)
Faks (numer kierunkowy kraju)
(numer kierunkowy
strefy/miasta)
E-mail:

1

W innych wersjach językowych znajdzie się odniesienie do „osoby upoważnionej”
(ang. „holder”) organu sądowego.
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Podpis wydającego nakaz organu
sądowego lub jego
przedstawiciela:
Nazwisko:
Zajmowane stanowisko
(tytuł/stanowisko służbowe):
Data:
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

__________________
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ZAŁĄCZNIK 44

WYMIANA INFORMACJI Z REJESTRÓW KARNYCH –
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I PROCEDURALNE

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1
Cel
Celem niniejszego załącznika jest ustanowienie niezbędnych przepisów proceduralnych
i technicznych na potrzeby wykonywania części trzeciej tytuł IX niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2
Sieć łączności
1.

Elektroniczna wymiana informacji pochodzących z rejestru karnego między państwem
członkowskim, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony, odbywa się
przy użyciu wspólnej infrastruktury komunikacyjnej zapewniającej szyfrowaną łączność.
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2.

Wspólną infrastrukturę komunikacyjną stanowi transeuropejska telematyczna sieć
komunikacyjna między administracjami (TESTA). Wszelkie kolejne wersje tej sieci lub
wszelkie inne alternatywne zabezpieczone sieci muszą zapewniać dalsze spełnianie przez
wspólną infrastrukturę komunikacyjną wymogów w zakresie bezpieczeństwa odpowiednich
do wymiany informacji z rejestru karnego.

ARTYKUŁ 3
Oprogramowanie wzajemnego połączenia
1.

Państwa korzystają ze znormalizowanego oprogramowania wzajemnego połączenia
umożliwiającego połączenie ich organów centralnych ze wspólną infrastrukturą
komunikacyjną w celu elektronicznej wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego
z innymi państwami zgodnie z postanowieniami części trzeciej rozdział IX niniejszej Umowy
oraz niniejszego załącznika.

2.

W przypadku państw członkowskich oprogramowaniem wzajemnego połączenia jest
oprogramowanie wzorcowe ECRIS lub ich krajowe oprogramowanie ECRIS, w razie
konieczności dostosowane do celów wymiany informacji ze Zjednoczonym Królestwem
określonej w niniejszej Umowie.

3.

Zjednoczone Królestwo jest odpowiedzialne za rozwój i obsługę swojego własnego
oprogramowania wzajemnego połączenia. W tym celu najpóźniej przed wejściem w życie
niniejszej Umowy Zjednoczone Królestwo zapewnia, aby jego krajowe oprogramowanie
wzajemnego połączenia funkcjonowało zgodnie z protokołami i specyfikacjami technicznymi
ustanowionymi w odniesieniu do oprogramowania wzorcowego ECRIS oraz z wszelkimi
dalszymi wymogami technicznymi ustanowionymi przez eu-LISA.
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4.

Zjednoczone Królestwo zapewnia również wdrażanie bez zbędnej zwłoki w swoim krajowym
oprogramowaniu wzajemnego połączenia wszelkich późniejszych dostosowań technicznych
niezbędnych ze względu na jakiekolwiek zmiany w specyfikacjach technicznych
ustanowionych w odniesieniu do oprogramowania wzorcowego ECRIS lub zmiany
w jakichkolwiek dalszych wymogach technicznych ustanowionych przez eu-LISA. W tym
celu Unia zapewnia, aby Zjednoczone Królestwo było informowane bez zbędnej zwłoki
o wszelkich planowanych zmianach specyfikacji lub wymogów technicznych oraz aby
otrzymywało wszelkie informacje niezbędne Zjednoczonemu Królestwu do wypełnienia jego
obowiązków wynikających z niniejszego załącznika.

ARTYKUŁ 4
Informacje przekazywane w powiadomieniach, wnioskach i odpowiedziach
1.

Wszystkie powiadomienia, o których mowa w art. 646 niniejszej Umowy, zawierają
następujące informacje obowiązkowe:
a)

informacje o osobie, której dotyczy wyrok skazujący (imię i nazwisko, data urodzenia,
miejsce urodzenia (miejscowość i państwo), płeć, obywatelstwo oraz – w stosownych
przypadkach – poprzednie imiona i nazwiska);

b)

informacje dotyczące wyroku skazującego (data wydania wyroku skazującego, nazwa
sądu, data uprawomocnienia się wyroku);

c)

informacje dotyczące przestępstwa będącego podstawą wyroku skazującego (data
popełnienia przestępstwa, w związku z którym wydano wyrok skazujący oraz nazwa lub
kwalifikacja prawna przestępstwa, a także mające zastosowanie przepisy); oraz
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d)

informacje dotyczące treści wyroku skazującego (w szczególności kar, a także
wszelkich dodatkowych kar, środków zabezpieczających i późniejszych orzeczeń
zmieniających sposób wykonania kary).

2.

Następujące informacje nieobowiązkowe przekazuje się w powiadomieniach, jeśli informacje
te zostały wpisane do rejestru karnego (lit. a)–d)) lub jeśli są dostępne dla organu centralnego
(lit. e)–h)):
a)

imiona i nazwiska rodziców osoby skazanej;

b)

sygnatura wyroku skazującego;

c)

miejsce popełnienia przestępstwa;

d)

informacje o pozbawieniu praw na podstawie wyroku skazującego;

e)

numer identyfikacyjny osoby skazanej lub rodzaj i numer jej dokumentu tożsamości;

f)

odciski palców pobrane od osoby skazanej;

g)

w stosownych przypadkach przydomek lub pseudonim lub pseudonimy;

h)

wizerunek twarzy.
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Ponadto można przekazywać wszelkie inne wpisane do rejestru karnego informacje dotyczące
wyroków skazujących.
3.

Wszystkie wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 648 niniejszej Umowy,
przekazuje się w znormalizowanym formacie elektronicznym zgodnie ze wzorem formularza
określonym w rozdziale 2 niniejszego załącznika, w jednym z języków urzędowych państwa
wezwanego.

4.

Wszystkie odpowiedzi na wnioski, o których mowa w art. 649 niniejszej Umowy, przesyła się
w znormalizowanym formacie elektronicznym zgodnie ze wzorem formularza określonym
w rozdziale 2 niniejszego załącznika i dołącza do nich wykaz wyroków skazujących zgodnie
z prawem krajowym. Państwo wezwane udziela odpowiedzi w jednym ze swoich języków
urzędowych albo w jakimkolwiek innym języku, na którego użycie obie Strony wyrażają
zgodę. Zjednoczone Królestwo, z jednej strony, oraz Unia, w imieniu któregokolwiek z jej
państw członkowskich, z drugiej strony, mogą powiadomić Specjalny Komitet ds.
Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości o języku lub językach, na których
użycie wyrażają zgodę oprócz języków urzędowych danego państwa.

5.

Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości przyjmuje
wszelkie niezbędne zmiany w formularzach określonych w rozdziale 2 niniejszego
załącznika, o których mowa w ust. 3 i 4.
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ARTYKUŁ 5
Format przekazywanych informacji
1.

Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. 646 i 649 niniejszej Umowy dotyczących
nazwy lub klasyfikacji prawnej przestępstwa oraz mających zastosowanie przepisów państwa
stosują kod odpowiadający każdemu z przestępstw, o których mowa w przekazywanej
informacji, zgodnie z tabelą przestępstw w rozdziale 3 niniejszego załącznika. Na zasadzie
wyjątku, w przypadku gdy dane przestępstwo nie odpowiada żadnej konkretnej podkategorii,
w odniesieniu do tego konkretnego przestępstwa stosuje się kod „kategoria otwarta”
odnoszący się do odpowiedniej lub najbardziej zbliżonej kategorii przestępstw lub –
w przypadku braku takiej kategorii – kod „pozostałe przestępstwa”.

2.

Państwa mogą także przekazywać dostępne informacje dotyczące stadium popełnienia
przestępstwa oraz stopnia udziału w przestępstwie oraz, w stosownych przypadkach,
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności wyłączających całkowicie lub częściowo
odpowiedzialność karną, lub recydywy.

3.

Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. 646 i 649 niniejszej Umowy dotyczących treści
wyroku skazującego, w szczególności orzeczonej kary, a także wszelkich dodatkowych kar,
środków zabezpieczających i późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary,
państwa stosują kod odpowiadający każdej karze i każdemu środkowi, o których mowa
w przekazywanej informacji, zgodnie z tabelą kar i środków w rozdziale 3 niniejszego
załącznika. Na zasadzie wyjątku, w przypadku gdy kara lub środek nie odpowiadają żadnej
konkretnej podkategorii, do tej konkretnej kary lub środka stosuje się kod „kategoria otwarta”
odnoszący się do odpowiedniej lub najbardziej zbliżonej kategorii kar i środków lub –
w przypadku braku takiej kategorii – kod „pozostałe kary i środki”.
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4.

Państwa przekazują również, w stosownych przypadkach, dostępne informacje związane
z naturą nałożonej kary lub nałożonego środka lub warunkami ich wykonania, zgodnie
z parametrami zawartymi w rozdziale 3 niniejszego załącznika. Parametr „orzeczenie inne niż
wydane w sprawie karnej” wskazuje się jedynie w przypadkach, gdy informacje o takim
orzeczeniu są przekazywane dobrowolnie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
o wyrokach skazujących przez państwo, którego obywatelem jest dana osoba.

5.

Państwa przekazują Specjalnemu Komitetowi ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru
Sprawiedliwości następujące informacje, w szczególności w celu upowszechnienia tych
informacji wśród innych państw:
a)

wykaz przestępstw krajowych wchodzących w zakres poszczególnych kategorii,
o których mowa w tabeli przestępstw w rozdziale 3 niniejszego załącznika. Wykaz
zawiera nazwę lub klasyfikację prawną przestępstwa oraz odniesienie do mających
zastosowanie przepisów. Wykaz może zawierać również krótki opis znamion
przestępstwa;

b)

wykaz rodzajów wyroków skazujących, możliwych kar dodatkowych i środków
zabezpieczających oraz ewentualnych późniejszych orzeczeń zmieniających sposób
wykonania kary określonych w prawie krajowym, w każdej z kategorii, o których mowa
w tabeli kar i środków w rozdziale 3 niniejszego załącznika. Wykaz może zawierać
również krótki opis konkretnej kary lub środka.

6.

Państwa regularnie aktualizują wykazy i opisy, o których mowa w ust. 5. Zaktualizowane
informacje przesyłane są do Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Organów Ścigania
i Wymiaru Sprawiedliwości.
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7.

Specjalny Komitet ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości przyjmuje
wszelkie niezbędne zmiany w tabelach zawartych w rozdziale 3 niniejszego załącznika,
o których mowa w ust. 1–4.

ARTYKUŁ 6
Ciągłość przekazywania informacji
Jeżeli sposób przekazywania informacji drogą elektroniczną jest czasowo niedostępny, przez cały
okres takiej niedostępności państwa przekazują informacje, wykorzystując do tego celu wszelkie
środki umożliwiające uzyskanie dokumentu w formie pisemnej i umożliwiające organowi
centralnemu państwa wezwanego stwierdzenie ich autentyczności.

ARTYKUŁ 7
Dane statystyczne i sprawozdanie
1.

Regularnie przeprowadza się ocenę elektronicznej wymiany informacji pochodzących
z rejestrów karnych zgodnie z częścią trzecią tytuł IX niniejszej Umowy. Ocena ta opiera się
na danych statystycznych i sprawozdaniach odpowiednich państw.

2.

Każde państwo zestawia dane statystyczne dotyczące wymiany wygenerowane przez
oprogramowanie wzajemnego połączenia i przesyła je co miesiąc Specjalnemu Komitetowi
ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości oraz eu-LISA. Państwa
przekazują również Specjalnemu Komitetowi ds. Współpracy Organów Ścigania i Wymiaru
Sprawiedliwości oraz eu-LISA dane statystyczne dotyczące liczby obywateli innych państw
skazanych na ich terytorium oraz liczby takich wyroków skazujących.
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ARTYKUŁ 8
Specyfikacje techniczne
Wykonując niniejszą Umowę, państwa przestrzegają zapewnionych przez eu-LISA wspólnych
specyfikacji technicznych dotyczących elektronicznej wymiany informacji pochodzących z rejestru
karnego i w stosownych przypadkach bez zbędnej zwłoki dostosowują swoje systemy.

ROZDZIAŁ 2
FORMULARZE
Wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego
a)

Informacje dotyczące państwa wzywającego:
Państwo:
Organ(-y) centralny(-e):
Osoba, z którą należy się kontaktować:
Telefon (wraz z numerami kierunkowymi):
Faks (wraz z numerami kierunkowymi):
Adres poczty elektronicznej:
Adres do korespondencji:
Sygnatura akt, jeżeli jest znana:
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b)

Informacje o tożsamości osoby, której dotyczy wniosek(1):
Imię i nazwisko (imiona i wszystkie nazwiska):
Poprzednio używane imiona i nazwiska:
Przydomek lub pseudonim, jeżeli dotyczy:
Płeć: M

F

Obywatelstwo:
Data urodzenia (cyframi: dd/mm/rrrr):
Miejsce urodzenia (miejscowość i państwo):
Imię i nazwisko ojca:
Imię i nazwisko matki:
Miejsce zamieszkania lub znany adres:
Numer identyfikacyjny osoby lub rodzaj i numer jej dokumentu tożsamości:
Odciski palców:
Wizerunek twarzy:
Inne dostępne dane identyfikacyjne:
c)

Cel wniosku:
Należy zaznaczyć właściwe pole

(1)

postępowanie karne (należy wskazać organ prowadzący postępowanie oraz
sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest dostępna) …
…

(2)

wniosek niezwiązany z postępowaniem karnym (zaznaczając właściwe pole,
należy wskazać organ prowadzący postępowanie oraz sygnaturę akt sprawy,
jeżeli jest dostępna):
(i)

wniosek pochodzący od organu sądowego …
…
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(ii)

wniosek pochodzący od właściwego organu administracyjnego …
…

(iii)

wniosek pochodzący od osoby ubiegającej się o dotyczące jej dane
z rejestru karnego …
…

Cel, jakiemu mają służyć informacje:
Organ wnioskujący:

dana osoba nie wyraziła zgody na ujawnienie informacji (jeśli do tej osoby
na podstawie prawa państwa wzywającego zwrócono się o wydanie zgody).
Osoba, z którą można się kontaktować, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Inne informacje (na przykład jak pilny jest wniosek):
Odpowiedź na wniosek
Informacje o osobie, której dotyczy wniosek
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Należy zaznaczyć właściwe pole

Niżej podpisany organ poświadcza, że:
rejestr karny nie zawiera żadnych informacji o wyrokach skazujących wobec danej
osoby
rejestr karny zawiera informacje o wyrokach skazujących wobec danej osoby; wykaz
wyroków skazujących załączony jest do niniejszej odpowiedzi
rejestr karny zawiera inne informacje dotyczące danej osoby; informacje te załączone
są do niniejszej odpowiedzi (opcjonalnie)
rejestr karny zawiera informacje o wyrokach skazujących wobec danej osoby, ale
skazujące państwo zastrzegło, że informacje dotyczące tych wyroków nie mogą być
przekazywane dalej do jakichkolwiek innych celów niż na potrzeby postępowania
karnego. Wniosek o udzielenie dalszych informacji można skierować bezpośrednio
do … (należy wskazać państwo skazujące)
zgodnie z prawem krajowym państwa wezwanego nie można udzielić odpowiedzi
na wniosek niezwiązany z postępowaniem karnym.
Osoba, z którą można się kontaktować, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres poczty elektronicznej:
Inne informacje (ograniczenia korzystania z danych w przypadku wniosków niezwiązanych
z postępowaniem karnym):
Należy wskazać liczbę stron załączonych do formularza odpowiedzi:
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Sporządzono w
dnia
Podpis i pieczęć urzędowa (w stosownych przypadkach):
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe / organizacja:
W stosownych przypadkach należy załączyć wykaz wyroków skazujących i przesłać całość
dokumentów państwu wzywającemu. Nie jest konieczne tłumaczenie formularza ani wykazu
wyroków skazujących na język państwa wzywającego.
_______________
(1)

Aby ułatwić ustalenie tożsamości danej osoby, należy podać jak najwięcej informacji.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 179

ROZDZIAŁ 3
ZNORMALIZOWANY FORMAT PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
Wspólna tabela kategorii przestępstw, wraz z tabelą parametrów,
o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 w rozdziale 1

Kod
0100 00

Kategorie i podkategorie kar i środków
Zbrodnie należące do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

kategoria
otwarta
0101 00

Ludobójstwo

0102 00

Zbrodnie przeciwko ludzkości

0103 00

Zbrodnie wojenne

0200 00

Udział w organizacji przestępczej

kategoria
otwarta
0201 00

Kierowanie organizacją przestępczą

0202 00

Świadomy udział w przestępczej działalności organizacji przestępczej

0203 00

Świadomy udział w nieprzestępczej działalności organizacji przestępczej

0300 00

Terroryzm

kategoria
otwarta
0301 00

Kierowanie grupą terrorystyczną

0302 00

Świadomy udział w działalności grupy terrorystycznej

0303 00

Finansowanie terroryzmu

0304 00

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego

0305 00

Rekrutacja na potrzeby terroryzmu lub szkolenie terrorystyczne
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Kod
0400 00

Kategorie i podkategorie kar i środków
Handel ludźmi

kategoria
otwarta
0401 00

Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z pracą lub świadczeniem usług

0402 00

Handel ludźmi w celu wyzysku związanego z prostytucją lub innymi formami
wykorzystywania seksualnego

0403 00

Handel ludźmi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek

0404 00

Handel ludźmi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub pracy
przymusowej

0405 00

Handel małoletnimi w celu wyzysku związanego z pracą lub świadczeniem usług

0406 00

Handel małoletnimi w celu wyzysku osób związanego z prostytucją lub innymi
formami wykorzystywania seksualnego

0407 00

Handel małoletnimi w celu pobrania ludzkich organów lub tkanek

0408 00

Handel małoletnimi w celu niewolnictwa, praktyk podobnych do niewolnictwa lub
pracy przymusowej

0500 00

Nielegalny handel(1) i inne przestępstwa związane z bronią, bronią palną, częściami
i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi

kategoria
otwarta
0501 00

Nielegalny wyrób broni, broni palnej, części i elementów tej broni, amunicji
i materiałów wybuchowych

0502 00

Nielegalny handel na poziomie krajowym bronią, bronią palną, częściami
i elementami tej broni, amunicją i materiałami wybuchowymi(2)

0503 00

Nielegalny wywóz lub przywóz broni, broni palnej, części i elementów tej broni,
amunicji i materiałów wybuchowych

0504 00

Posiadanie lub używanie bez zezwolenia broni, broni palnej, części i elementów tej
broni, amunicji i materiałów wybuchowych
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Kod
0600 00

Kategorie i podkategorie kar i środków
Przestępstwa przeciwko środowisku

kategoria
otwarta
0601 00

Niszczenie lub uszkadzanie chronionych gatunków fauny i flory

0602 00

Bezprawne zanieczyszczanie powietrza, gleby lub wody substancjami lub
promieniowaniami jonizującymi

0603 00

Przestępstwa związane z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi

0604 00

Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem(1) zwierzętami lub roślinami
pozostającymi pod ochroną gatunkową lub częściami tych zwierząt lub roślin

0605 00

Nieumyślne przestępstwa przeciwko środowisku

0700 00

Przestępstwa związane z narkotykami lub prekursorami oraz inne przestępstwa
przeciwko zdrowiu publicznemu

kategoria
otwarta
0701 00

Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem(3) środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi i prekursorami nieprzeznaczonymi wyłącznie
na użytek własny

0702 00

Nielegalne zażywanie narkotyków oraz ich nabywanie, posiadanie, wytwarzanie lub
produkcja wyłącznie na użytek własny

0703 00

Pomaganie w nielegalnym używaniu środków odurzających lub substancji
psychotropowych lub nakłanianie do takiego używania

0704 00

Wyrób lub produkcja środków odurzających nieprzeznaczonych wyłącznie na użytek
własny

0800 00

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

kategoria
otwarta
0801 00

Zabójstwo

0802 00

Zabójstwo – typy kwalifikowane(4)

0803 00

Nieumyślne spowodowanie śmierci

0804 00

Zabójstwo noworodka przez matkę

0805 00

Nielegalne przerwanie ciąży

0806 00

Nielegalna eutanazja
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Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

0807 00

Przestępstwa związane z popełnieniem samobójstwa

0808 00

Akt przemocy skutkujący śmiercią

0809 00

Spowodowanie ciężkiego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub trwałego kalectwa

0810 00

Nieumyślne spowodowanie poważnego uszkodzenia lub zniekształcenia ciała lub
trwałego kalectwa

0811 00

Spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała

0812 00

Nieumyślne spowodowanie lżejszego uszkodzenia ciała

0813 00

Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała

0814 00

Tortury

0815 00

Nieudzielenie pomocy

0816 00

Przestępstwa związane z pobieraniem organów lub tkanek ludzkich bez zezwolenia
lub zgody

0817 00

Przestępstwa związane z nielegalnym handlem(3) ludzkimi organami lub tkankami

0818 00

Przemoc domowa lub groźby

0900 00

Przestępstwa przeciwko wolności osobistej, godności osobistej lub innym chronionym
dobrom, w tym rasizm i ksenofobia

kategoria
otwarta
0901 00

Porwanie, porwanie dla okupu, bezprawne przetrzymywanie

0902 00

Bezprawne zatrzymanie lub pozbawienie wolności przez organ publiczny

0903 00

Wzięcie zakładnika

0904 00

Porwanie statku powietrznego lub wodnego

0905 00

Znieważenie i zniesławienie

0906 00

Groźby karalne

0907 00

Przymus, wywieranie nacisku, nękanie, molestowanie lub agresja psychiczna lub
emocjonalna

0908 00

Wymuszenie

0909 00

Wymuszenie – typ kwalifikowany

0910 00

Nielegalne wkroczenie na teren prywatny
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Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

0911 00

Naruszenie prywatności inne niż nielegalne wkroczenie na teren prywatny

0912 00

Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych

0913 00

Nielegalne przechwytywanie danych lub przekazywanych informacji

0914 00

Dyskryminacja z powodu płci, rasy, orientacji seksualnej, wyznania lub pochodzenia
etnicznego

0915 00

Publiczne nawoływanie do dyskryminacji rasowej

0916 00

Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych

0917 00

Szantaż

1000 00

Przestępstwa seksualne

kategoria
otwarta
1001 00

Zgwałcenie

1002 00

Zgwałcenie – typ kwalifikowany(5), inny niż zgwałcenie małoletniego

1003 00

Napaść na tle seksualnym

1004 00

Doprowadzenie do uprawiania prostytucji lub do czynności seksualnej

1005 00

Nieobyczajne obnażanie się

1006 00

Molestowanie seksualne

1007 00

Nakłanianie przez prostytutkę do czynu nierządnego

1008 00

Seksualne wykorzystywanie dzieci

1009 00

Przestępstwa związane z pornografią dziecięcą lub nieobyczajnymi wizerunkami
małoletnich

1010 00

Zgwałcenie małoletniego

1011 00

Napaść na tle seksualnym na małoletniego

1100 00

Przestępstwa przeciwko prawu rodzinnemu

kategoria
otwarta
1101 00

Nielegalne stosunki seksualne bliskich członków rodziny

1102 00

Poligamia
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Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

1103 00

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

1104 00

Zaniedbywanie lub porzucenie małoletniego lub osoby niepełnosprawnej

1105 00

Niepodporządkowanie się nakazowi wydania małoletniego lub uprowadzenie
małoletniego

1200 00

Przestępstwa przeciwko państwu, porządkowi publicznemu, wymiarowi
sprawiedliwości lub funkcjonariuszom publicznym

kategoria
otwarta
1201 00

Szpiegostwo

1202 00

Zdrada stanu

1203 00

Przestępstwa dotyczące wyborów i referendum

1204 00

Zamach na życie lub zdrowie głowy państwa

1205 00

Znieważenie państwa, narodu lub symboli państwowych

1206 00

Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub opór wobec niego

1207 00

Zmuszenie funkcjonariusza publicznego do określonego zachowania lub wywieranie
na niego nacisku

1208 00

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub grożenie funkcjonariuszowi
publicznemu

1209 00

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, zakłócanie spokoju publicznego

1210 00

Przemoc podczas imprez sportowych

1211 00

Kradzież dokumentów publicznych lub administracyjnych

1212 00

Zakłócanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub nadużywanie prawa,
składanie fałszywych zawiadomień o przestępstwie lub zeznań w toku postępowania
karnego lub sądowego, krzywoprzysięstwo

1213 00

Bezprawne podawanie się za inną osobę lub funkcjonariusza publicznego

1214 00

Ucieczka z aresztu lub więzienia

1300 00

Przestępstwa przeciwko własności publicznej lub interesom publicznym

kategoria
otwarta
1301 00

Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń publicznych, z zabezpieczenia
społecznego lub rodzinnych
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Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

1302 00

Nadużycia finansowe dotyczące świadczeń, subwencji lub dotacji europejskich

1303 00

Przestępstwa związane z nielegalnym hazardem

1304 00

Udaremnianie lub utrudnianie przetargów publicznych

1305 00

Łapownictwo czynne lub bierne urzędnika publicznego, osoby pełniącej funkcję
publiczną lub organu publicznego

1306 00

Przywłaszczenie, sprzeniewierzenie lub inne bezprawne użycie majątku przez
funkcjonariusza publicznego

1307 00

Nadużycie stanowiska przez urzędnika publicznego

1400 00

Przestępstwa podatkowe i celne

kategoria
otwarta
1401 00

Przestępstwa podatkowe

1402 00

Przestępstwa celne

1500 00

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i handlowemu

kategoria
otwarta
1501 00

Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności lub pozorna niewypłacalność

1502 00

Nadużycia księgowe, przywłaszczenie, ukrywanie aktywów lub niezgodne z prawem
zwiększenie wartości pasywów firmy

1503 00

Naruszenie zasad konkurencji

1504 00

Pranie dochodów pochodzących z przestępstwa

1505 00

Łapownictwo czynne i bierne w sektorze prywatnym

1506 00

Ujawnienie tajemnicy lub naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy

1507 00

Bezprawne wykorzystanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi

1600 00

Przestępstwa przeciwko mieniu lub niszczenie mienia

kategoria
otwarta
1601 00

Przywłaszczenie

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 186

Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków

1602 00

Przywłaszczenie lub kradzież energii

1603 00

Oszustwo, w tym wyłudzenie

1604 00

Paserstwo

1605 00

Nielegalny handel(6) dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

1606 00

Umyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia

1607 00

Nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia

1608 00

Sabotaż

1609 00

Przestępstwa przeciwko własności przemysłowej lub intelektualnej

1610 00

Podpalenie

1611 00

Podpalenie skutkujące śmiercią lub uszkodzeniem ciała

1612 00

Podpalenie lasu

1700 00

Przestępstwa związane z kradzieżą

kategoria
otwarta
1701 00

Kradzież

1702 00

Kradzież po nielegalnym wkroczeniu na teren prywatny

1703 00

Kradzież z użyciem przemocy lub broni lub z posłużeniem się groźbą użycia
przemocy lub broni przeciwko osobie

1704 00

Kradzież kwalifikowana bez użycia przemocy lub broni lub bez posłużenia się groźbą
użycia przemocy lub broni przeciwko osobie

1800 00

Przestępstwa przeciwko systemom informatycznym i inne przestępstwa komputerowe

kategoria
otwarta
1801 00

Nielegalne uzyskanie dostępu do systemów informatycznych

1802 00

Nielegalna ingerencja w system informatyczny

1803 00

Nielegalna ingerencja w dane

1804 00

Wytwarzanie, posiadanie lub rozpowszechnianie urządzeń komputerowych lub
danych umożliwiających popełnianie przestępstw komputerowych lub handel takimi
urządzeniami lub danymi
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Kod
1900 00

Kategorie i podkategorie kar i środków
Fałszerstwo środków płatniczych

kategoria
otwarta
1901 00

Podrabianie lub przerabianie pieniądza

1902 00

Podrabianie bezgotówkowych środków płatniczych

1903 00

Podrabianie lub przerabianie publicznych papierów wartościowych

1904 00

Wprowadzanie do obiegu / używanie podrobionych lub przerobionych: pieniądza,
bezgotówkowych środków płatniczych lub publicznych papierów wartościowych

1905 00

Posiadanie urządzenia do podrabiania lub przerabiania pieniądza lub publicznych
papierów wartościowych

2000 00

Fałszerstwo dokumentów

kategoria
otwarta
2001 00

Fałszerstwo dokumentu publicznego lub administracyjnego przez osobę prywatną

2002 00

Fałszerstwo dokumentu przez urzędnika lub funkcjonariusza publicznego

2003 00

Dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub
administracyjnych; dostarczanie lub nabywanie sfałszowanych dokumentów przez
urzędnika lub funkcjonariusza publicznego

2004 00

Używanie sfałszowanych dokumentów publicznych lub administracyjnych

2005 00

Posiadanie urządzenia do fałszowania dokumentów publicznych lub
administracyjnych

2006 00

Fałszerstwo dokumentów prywatnych przez osobę prywatną

2100 00

Przestępstwa przeciwko zasadom bezpieczeństwa ruchu

kategoria
otwarta
2101 00

Niebezpieczne prowadzenie pojazdu

2102 00

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

2103 00

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy lub w okresie pozbawienia uprawnień
do kierowania pojazdami

2104 00

Ucieczka z miejsca wypadku drogowego

2105 00

Uchylanie się od kontroli drogowej

2106 00

Przestępstwa związane z transportem drogowym
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Kod
2200 00

Kategorie i podkategorie kar i środków
Przestępstwa przeciwko prawu pracy

kategoria
otwarta
2201 00

Nielegalne zatrudnienie

2202 00

Przestępstwa dotyczące wynagrodzenia, w tym składek na zabezpieczenie społeczne

2203 00

Przestępstwa dotyczące warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

2204 00

Przestępstwa dotyczące dostępu do działalności zawodowej i jej wykonywania

2205 00

Przestępstwa dotyczące czasu pracy i wypoczynku

2300 00

Przestępstwa przeciwko prawu migracyjnemu

kategoria
otwarta
2301 00

Nielegalny wjazd lub pobyt

2302 00

Ułatwienie nielegalnego wjazdu i pobytu

2400 00

Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

kategoria
otwarta
2500 00

Przestępstwa związane z substancjami hormonalnymi i innymi stymulatorami wzrostu

kategoria
otwarta
2501 00

Nielegalny przywóz, wywóz lub dostarczanie substancji hormonalnych i innych
stymulatorów wzrostu

2600 00

Przestępstwa związane z materiałami jądrowymi lub innymi niebezpiecznymi
substancjami promieniotwórczymi

kategoria
otwarta
2601 00

Nielegalny przywóz, wywóz, dostarczanie lub nabywanie materiałów jądrowych lub
promieniotwórczych

2700 00

Pozostałe przestępstwa

kategoria
otwarta
2701 00

Inne przestępstwa umyślne

2702 00

Inne przestępstwa nieumyślne
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_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

O ile nie określono inaczej w tej kategorii, „handel” oznacza przywóz, wywóz, nabywanie,
sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.
Do celów tej podkategorii handel obejmuje nabywanie, sprzedaż, dostarczanie,
przemieszczanie lub transfer.
Do celów tej podkategorii nielegalny handel obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie,
sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub transfer.
Na przykład: szczególnie obciążające okoliczności.
Na przykład: zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem.
Handel obejmuje przywóz, wywóz, nabywanie, sprzedaż, dostarczanie, przemieszczanie lub
transfer.

Parametry
Stadium popełnienia przestępstwa:

Stopień udziału:

Wyłączenie odpowiedzialności
karnej:

Dokonanie czynu

C

Usiłowanie lub przygotowywanie

A

Dane nieprzekazywane

Ø

Sprawca

M

Pomocnictwo lub podżeganie/organizacja,
spiskowanie

H

Dane nieprzekazywane

Ø

Niepoczytalność lub ograniczona poczytalność

S

Recydywa

R
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Wspólna tabela kategorii kar i środków, wraz z tabelą parametrów,
o której mowa w art. 5 ust. 3 i 4 w rozdziale 1

Kod
1000

Kategorie i podkategorie kar i środków kategoria otwarta
Kara pozbawienia wolności

kategoria
otwarta
1001

Kara pozbawienia wolności

1002

Kara dożywotniego pozbawienia wolności

2000

Ograniczenie wolności osobistej

kategoria
otwarta
2001

Zakaz odwiedzania określonych miejsc

2002

Ograniczenie wyjazdów za granicę

2003

Zakaz przebywania w określonych miejscach

2004

Zakaz wstępu na imprezę masową

2005

Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, w jakikolwiek sposób

2006

Poddanie dozorowi elektronicznemu(1)

2007

Nakaz stawiania się w określonym czasie przed określonym organem

2008

Nakaz przebywania/mieszkania w określonym miejscu

2009

Nakaz przebywania w miejscu zamieszkania w określonym czasie

2010

Nakaz przestrzegania środków związanych z próbą nałożoną przez sąd wraz
z nadzorem

3000

Pozbawienie określonego prawa

kategoria
otwarta
3001

Pozbawienie stanowiska
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Kod

Kategorie i podkategorie kar i środków kategoria otwarta

3002

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji publicznej lub otrzymania tej funkcji

3003

Utrata/zawieszenie czynnego lub biernego prawa wyborczego

3004

Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne

3005

Zakaz korzystania z dotacji publicznych

3006

Unieważnienie prawa jazdy(2)

3007

Zawieszenie ważności prawa jazdy

3008

Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju

3009

Utrata/zawieszenie władzy rodzicielskiej

3010

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniu
sądowym/składania zeznań ze złożeniem przyrzeczenia/pełnienia funkcji ławnika

3011

Utrata/zawieszenie prawa do pełnienia funkcji opiekuna prawnego(3)

3012

Utrata/zawieszenie prawa do orderów i odznaczeń oraz tytułów honorowych

3013

Zakaz wykonywania działalności zawodowej, handlowej lub społecznej

3014

Zakaz pracy lub wykonywania innej działalności z małoletnimi

3015

Obowiązek likwidacji przedsiębiorstwa

3016

Zakaz posiadania lub noszenia broni

3017

Cofnięcie zezwolenia na polowanie/połów ryb

3018

Zakaz wystawiania czeków lub korzystania z kart płatniczych/kredytowych

3019

Zakaz hodowli zwierząt

3020

Zakaz posiadania lub używania określonych przedmiotów innych niż broń

3021

Zakaz grania w pewne gry/uprawiania określonych sportów

4000

Zakaz przebywania na terytorium lub wydalenie z terytorium

kategoria
otwarta
4001

Zakaz przebywania na terytorium państwa

4002

Wydalenie z terytorium państwa
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Kod
5000

Kategorie i podkategorie kar i środków kategoria otwarta
Obowiązki osobiste

kategoria
otwarta
5001

Poddanie się leczeniu lub innym formom terapii

5002

Poddanie się programowi społeczno-edukacyjnemu

5003

Obowiązek przebywania pod opieką/kontrolą rodziny

5004

Środki wychowawcze

5005

Probacja sądowo-społeczna

5006

Obowiązek odbycia szkolenia / wykonywania pracy

5007

Obowiązek przekazywania organom sądowym określonych informacji

5008

Obowiązek opublikowania wyroku

5009

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej w związku z popełnieniem przestępstwa

6000

Kary dotyczące własności prywatnej

kategoria
otwarta
6001

Konfiskata

6002

Rozbiórka

6003

Przywrócenie do stanu poprzedniego

7000

Umieszczenie w instytucji

kategoria
otwarta
7001

Umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

7002

Umieszczenie w ośrodku detoksykacyjnym

7003

Umieszczenie w placówce wychowawczej
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Kod
8000

Kategorie i podkategorie kar i środków kategoria otwarta
Kary finansowe

kategoria
otwarta
8001

Grzywna

8002

Grzywna w stawkach dziennych(4)

8003

Nawiązka na rzecz określonego beneficjenta(5)

9000

Kary polegające na świadczeniu pracy

kategoria
otwarta
9001

Praca społecznie użyteczna

9002

Praca społecznie użyteczna lub praca wraz z innymi środkami ograniczającymi

10000

Kary wojskowe

kategoria
otwarta
10001

Degradacja(6)

10002

Wydalenie z zawodowej służby wojskowej

10003

Pozbawienie wolności w więzieniu wojskowym

11000

Odstąpienie od wydania wyroku lub wymierzenia kary lub ich odroczenie;
ostrzeżenie

kategoria
otwarta
12000

Pozostałe kary i środki

kategoria
otwarta
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Parametry (do określenia w stosownych przypadkach)
ø

Kara

m

Środek

a

Zawieszenie wykonania kary/środka

b

Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka

c

Zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi

d

Częściowe zawieszenie wykonania kary/środka z poddaniem probacji/dozorowi

e

Zamiana kary/środka

f

Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane jako kara główna

g

Kara zastępcza/środek zastępczy nakładane w przypadku niepodporządkowania się karze
głównej

h

Wykonanie zawieszonej kary/zawieszonego środka

i

Wydanie wyroku łącznego

j

Przerwanie wykonywania/odroczenie kary/środka(7)

k

Darowanie kary

l

Darowanie zawieszonej kary

n

Zakończenie kary

o

Ułaskawienie

p

Amnestia

q

Warunkowe zwolnienie (zwolnienie osoby przed zakończeniem wykonywania kary
na określonych warunkach)

r

Rehabilitacja (z wykreśleniem kary z rejestru karnego lub bez takiego wykreślenia)

s

Kary lub środki przewidziane specjalnie dla małoletnich

t
Orzeczenie inne niż wydane w sprawie karnej(8)
_______________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Urządzenie przytwierdzone na stałe lub mobilne.
Niezbędne jest ponowne ubieganie się o wydanie prawa jazdy.
Opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniego.
Grzywna wyrażona w stawkach dziennych.
Na przykład na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub pokrzywdzonego.
Obniżenie stopnia wojskowego.
Nie prowadzi do uniknięcia wykonania kary.
Parametr ten zostanie wskazany jedynie w przypadku, gdy informacje te są przekazywane
w odpowiedzi na wniosek otrzymany przez państwo, którego obywatelem jest dana osoba.
__________________
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ZAŁĄCZNIK 45

DEFINICJA TERRORYZMU
1.

Zakres stosowania
Do celów części trzeciej tytuł IX art. 599 ust. 3 lit. b), art. 599 ust. 4, art. 602 ust. 2 lit. c) oraz
art. 670 ust. 2 lit. a) niniejszej Umowy oraz załączników 43 i 46 „terroryzm” oznacza
przestępstwa określone w pkt 3–14 niniejszego załącznika.

2.

Definicje grupy terrorystycznej i grupy zorganizowanej

2.1

„Grupa terrorystyczna” oznacza grupę zorganizowaną złożoną z więcej niż dwóch osób,
utworzoną na pewien czas i działającą w uzgodniony sposób w celu popełniania przestępstw
terrorystycznych.

2.2

„Grupa zorganizowana” oznacza grupę, która nie jest przypadkowo sformowana w celu
natychmiastowego popełnienia przestępstwa oraz w której nie ma potrzeby formalnego
określenia ról członków grupy, ciągłości członkostwa lub rozwiniętej struktury.

3.

Przestępstwa terrorystyczne
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3.1

Czyny umyślne, określone w prawie krajowym jako przestępstwa, które ze względu na swój
charakter lub kontekst mogą wyrządzić poważne szkody państwu lub organizacji
międzynarodowej, jeżeli zostają popełnione w jednym z celów wymienionych w pkt 3.2:
a)

ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć;

b)

ataki na integralność cielesną osoby;

c)

porwania lub branie zakładników;

d)

spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów publicznych lub obiektów użyteczności
publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, w tym systemu informacyjnego,
stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub
mienia prywatnego – jeżeli zniszczenia te mogą zagrozić życiu ludzkiemu lub
spowodować poważne straty gospodarcze;

e)

zajęcie statku powietrznego, statku wodnego lub innego środka transportu publicznego
lub transportu towarów;

f)

wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub używanie
materiałów wybuchowych lub broni, w tym broni chemicznej, biologicznej,
radiologicznej lub jądrowej, a także badania nad bronią chemiczną, biologiczną,
radiologiczną lub jądrową i rozwój takiej broni;

g)

uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, powodzi lub
wybuchów, czego skutkiem jest zagrożenie życia ludzkiego;

h)

zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub wszelkich innych
podstawowych zasobów naturalnych, czego skutkiem jest zagrożenie życia ludzkiego;
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i)

umyślne i bezprawne poważne utrudnienie lub zakłócenie funkcjonowania systemu
informatycznego poprzez wprowadzenie, przekazywanie, uszkadzanie, usuwanie,
pogarszanie, zmienianie lub eliminowanie danych komputerowych lub czynienie ich
niedostępnymi, w przypadkach gdy:
(i)

działaniem przy wykorzystaniu narzędzia zaprojektowanego lub dostosowanego
głównie do tego celu dotknięta została znacząca liczba systemów
informatycznych;

(ii)

przestępstwo powoduje poważne szkody;

(iii) przestępstwo popełniono przeciwko systemowi informatycznemu o charakterze
infrastruktury krytycznej;
j)

umyślne i bezprawne usuwanie, uszkadzanie, pogarszanie, zmienianie lub eliminowanie
danych komputerowych w systemie informatycznym lub czynienie ich niedostępnymi,
w przypadkach gdy przestępstwo popełniono przeciwko systemowi informatycznemu
o charakterze infrastruktury krytycznej;

k)
3.2

grożenie popełnieniem któregokolwiek z czynów wymienionych w lit. a)–j).

Cele, o których mowa w pkt 3.1, obejmują:
a)

poważne zastraszenie ludności;

b)

bezprawne zmuszenie rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub
zaniechania jakiegokolwiek działania;
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c)

poważną destabilizację lub zniszczenie podstawowych struktur politycznych,
konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych państwa lub organizacji
międzynarodowej.

4.

Przestępstwa odnoszące się do grupy terrorystycznej
Następujące czyny umyślne:
a)

kierowanie grupą terrorystyczną;

b)

uczestnictwo w działaniach grupy terrorystycznej, w tym poprzez dostarczanie
informacji lub zasobów materialnych lub poprzez wszelkiego rodzaju finansowanie
działalności takiej grupy, ze świadomością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło
wkład w działalność przestępczą grupy terrorystycznej.

5.

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego
Rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie – jeżeli czyn ten popełniono umyślnie –
w jakikolwiek sposób, w internecie lub poza nim, przekazu do publicznej wiadomości
z zamiarem podżegania do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w pkt 3.1
lit. a)–j), w przypadku gdy takie działanie, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez
pochwalanie aktów terrorystycznych, popiera popełnianie przestępstw terrorystycznych i tym
samym stwarza niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich
przestępstw.

6.

Rekrutacja na potrzeby terroryzmu
Nakłanianie innej osoby – jeżeli czyn ten popełniono umyślnie – do popełnienia lub
przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w pkt 3.1 lit. a)–j) lub
w pkt 4.
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7.

Prowadzenie szkolenia na potrzeby terroryzmu
Udzielanie instruktażu – jeżeli czyn ten popełniono umyślnie – w zakresie wytwarzania lub
stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących
lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, w celu
popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych
w pkt 3.1 lit. a)–j), ze świadomością, że przekazywane umiejętności mają zostać
wykorzystane w tym celu.

8.

Odbywanie szkolenia na potrzeby terroryzmu
Otrzymywanie instruktażu – jeżeli czyn ten popełniono umyślnie – w zakresie wytwarzania
lub użycia materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni lub trujących
lub niebezpiecznych substancji, lub innych szczególnych metod lub technik, w celu
popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw wymienionych
w pkt 3.1 lit. a)–j).

9.

Podróżowanie w celach terrorystycznych

9.1

Podróżowanie – jeżeli czyn ten popełniono umyślnie – do państwa innego niż to państwo
w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego z przestępstw
terrorystycznych, o których mowa w pkt 3, w celu uczestniczenia w działaniach grupy
terrorystycznej ze świadomością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność
przestępczą takiej grupy, o której mowa w pkt 4, lub w celu prowadzenia lub odbycia
szkolenia na potrzeby terroryzmu, o czym mowa w pkt 7 i 8.

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 200

9.2

Ponadto następujące czyny, jeżeli zostały popełnione umyślnie:
a)

podróżowanie do tego państwa w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia
jednego z przestępstw terrorystycznych, o których mowa w pkt 3, w celu uczestniczenia
w działaniach grupy terrorystycznej ze świadomością, że takie uczestnictwo będzie
stanowiło wkład w działalność przestępczą takiej grupy, o której mowa w pkt 4, lub
w celu prowadzenia lub odbycia szkolenia na potrzeby terroryzmu, o czym mowa
w pkt 7 i 8; lub

b)

działania przygotowawcze podejmowane przez osobę, która dostaje się na terytorium
tego państwa z zamiarem popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia jednego
z przestępstw terrorystycznych, o których mowa w pkt 3.1.

10.

Organizowanie lub ułatwianie w inny sposób podróżowania w celach terrorystycznych
Każdy czyn polegający na organizowaniu lub ułatwianiu – jeżeli czyn ten popełniono
umyślnie – który pomaga jakiejkolwiek osobie w podróżowaniu w celach terrorystycznych,
o czym mowa w pkt 9.1 i pkt 9.2 lit. a), ze świadomością, że udzielona w ten sposób pomoc
jest przeznaczona do tego celu.

11.

Finansowanie terroryzmu

11.1 Działania polegające na dostarczaniu lub gromadzeniu funduszy – jeżeli czyn ten popełniono
umyślnie – w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z zamiarem ich wykorzystania
lub ze świadomością, że mają zostać wykorzystane, w całości lub w części, do popełnienia
lub do przyczynienia się do popełnienia któregokolwiek z przestępstw, o których mowa
w pkt 3–10.
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11.2 W przypadku gdy finansowanie terroryzmu, o którym mowa w pkt 11.1, dotyczy
któregokolwiek z przestępstw wymienionych w pkt 3, 4 i 9, nie jest konieczne, aby doszło
do faktycznego wykorzystania tych funduszy, w całości lub części, do popełnienia lub
do przyczynienia się do popełnienia któregokolwiek z tych przestępstw, ani nie jest
konieczne, aby sprawca wiedział, na potrzeby którego konkretnego przestępstwa lub
przestępstw fundusze te mają być wykorzystane.
12.

Inne przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
Następujące czyny umyślne:
a)

kradzież kwalifikowana dokonana w celu popełnienia jednego z przestępstw
wymienionych w pkt 3;

b)

wymuszenie dokonane z zamiarem popełnienia jednego z przestępstw wymienionych
w pkt 3;

c)

sporządzanie lub korzystanie z fałszywych dokumentów urzędowych dokonane w celu
popełnienia jednego z przestępstw wymienionych w pkt 3.1 lit. a)–j), w pkt 4 lit. b) oraz
w pkt 9.

13.

Związek z przestępstwami terrorystycznymi
Aby przestępstwo, o którym mowa w pkt 4–12, można było uznać za terroryzm, o którym
mowa w pkt 1, nie jest konieczne, aby akt terrorystyczny został rzeczywiście popełniony, ani
nie jest konieczne, w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w pkt 5–10 i 12, ustalenie
istnienia związku z innym konkretnym przestępstwem określonym w niniejszym załączniku.
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14.

Pomocnictwo, podżeganie i usiłowanie
Następujące czyny:
a)

pomocnictwo w popełnieniu jednego z przestępstw, o których mowa w pkt 3–8, 11 i 12;

b)

podżeganie do popełnienia jednego z przestępstw, o których mowa w pkt 3–12; oraz

c)

usiłowanie popełnienia jednego z przestępstw, o których mowa w pkt 3, 6 i 7, pkt 9.1
i pkt 9.2 lit. a) oraz pkt 11 i 12, z wyjątkiem posiadania, jak przewidziano w pkt 3.1
lit. f), oraz przestępstwa, o którym mowa w pkt 3.1 lit. k).

__________________
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ZAŁĄCZNIK 46

ZABEZPIECZENIE I KONFISKATA
Formularz wniosku
o zabezpieczenie / o zastosowanie środków tymczasowych
SEKCJA A
Państwo wzywające: ......................................................................................................................
Państwo wezwane: ..........................................................................................................................

SEKCJA B: Tryb pilny
Podstawa zastosowania trybu pilnego lub wniosek o wykonanie w konkretnym terminie:

Terminy wykonania wniosku o zabezpieczenie określono w art. 663 niniejszej Umowy. Jeżeli
jednak konieczny jest krótszy lub określony termin, należy go podać i wyjaśnić powody:

SEKCJA C: Osoby, których dotyczy wniosek
Należy podać wszystkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości (1) osoby fizycznej lub
(2) osoby prawnej, której dotyczy wniosek o zabezpieczenie, lub osoby będącej właścicielem
mienia objętego wnioskiem o zabezpieczenie (jeśli wniosek dotyczy więcej niż jednej osoby, należy
podać informacje o każdej z nich):
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1.

Osoba fizyczna:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Inne nazwiska (jeżeli dotyczy):
Pseudonimy (jeżeli dotyczy):

Płeć:
Obywatelstwo:
Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego:
Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) (jeżeli są
dostępne):
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, należy podać
ostatni znany adres):
Języki zrozumiałe dla danej osoby:
Należy wskazać, czy wniosek o zabezpieczenie wydano wobec danej osoby, czy osoba ta jest
właścicielem mienia objętego wnioskiem o zabezpieczenie:
2.

Osoba prawna:
Nazwa:
Forma prawna:
Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):
Siedziba statutowa:
Numer nadany przy rejestracji:
Adres osoby prawnej:
Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:
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Należy wskazać, czy wniosek o zabezpieczenie wydano wobec danej osoby prawnej, czy
osoba ta jest właścicielem mienia objętego wnioskiem o zabezpieczenie:
Należy podać adres miejsca, w którym ma być wykonane zabezpieczenie, jeżeli jest inny
od adresu podanego powyżej:
3.

4.

Osoby trzecie:
(i)

Osoby trzecie, których prawa względem mienia objętego wnioskiem o zabezpieczenie
bezpośrednio narusza ten wniosek (tożsamość i podstawy), jeżeli dotyczy:

(ii)

W przypadku gdy osoby trzecie miały możliwość dochodzenia praw, należy załączyć
potwierdzające to dokumenty.

Należy podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać wniosek o zabezpieczenie:
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SEKCJA D: Mienie, którego dotyczy wniosek
Należy podać wszystkie znane informacje dotyczące mienia objętego wnioskiem o zabezpieczenie.
W stosownych przypadkach należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące całości mienia
i poszczególnych składników mienia:
1.

Jeżeli wniosek dotyczy kwoty pieniężnej:
(i)

Podstawy, by sądzić, że dana osoba posiada mienie/uzyskuje dochody w państwie
wezwanym

(ii)

Opis i lokalizacja mienia/źródła dochodów danej osoby

(iii) Dokładna lokalizacja mienia/źródła dochodów danej osoby
(iv) Dane rachunku bankowego danej osoby (jeżeli są znane)
2.

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie dotyczy określonego składnika lub określonych składników
mienia (lub mienia o wartości równoważnej takim składnikom):
(i)

Podstawy, by sądzić, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się
w państwie wezwanym

(ii)

Opis i lokalizacja określonego składnika lub określonych składników mienia

(iii) Inne istotne informacje
3.

Całkowita kwota objęta wnioskiem o zabezpieczenie lub egzekucję w państwie wezwanym
(liczbowo i słownie, ze wskazaniem waluty):
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SEKCJA E: Podstawy wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie lub wydania nakazu
zabezpieczenia
Streszczenie faktów:
1.

Należy podać powody wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie lub wydania nakazu, w tym
streszczenie odpowiednich faktów i podstaw zabezpieczenia, opis zarzucanych przestępstw
objętych postępowaniem przygotowawczym lub postępowaniem, etap postępowania
przygotowawczego lub postępowania, przesłanki wszelkich czynników ryzyka oraz wszelkie
inne istotne informacje.

2.

Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi
wystąpiono z wnioskiem o zabezpieczenie lub wydano nakaz zabezpieczenia, oraz mające
zastosowanie przepisy.
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3.

Poniższe ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których zarówno państwo wzywające,
jak i państwo wezwane dokonały powiadomienia na podstawie art. 670 ust. 2 Umowy: jeżeli
dotyczy, zaznaczyć jedno lub większą liczbę następujących przestępstw, określonych
w prawie państwa wzywającego i zagrożonych w tym państwie karą pozbawienia wolności lub
środkiem zabezpieczającym w wymiarze maksymalnie trzech lat. W przypadku gdy wniosek
o zabezpieczenie lub nakaz zabezpieczenia dotyczy większej liczby przestępstw, należy
oznaczyć je w poniższym wykazie numerami (odpowiadającymi numerom przestępstw
opisanych w pkt 1 i 2 powyżej):
udział w organizacji przestępczej
terroryzm zdefiniowany w załączniku 45
handel ludźmi
wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca
nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;
nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi;
korupcja, w tym łapownictwo
nadużycia finansowe, w tym naruszające interesy finansowe Zjednoczonego Królestwa,
państwa członkowskiego lub Unii
pranie dochodów z przestępstwa
fałszowanie pieniędzy
przestępczość komputerowa
przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami
zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin;
ułatwianie nielegalnego wjazdu i pobytu,
zabójstwo
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
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nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi
uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
rasizm i ksenofobia
kradzież zorganizowana i rozbój przy użyciu broni
nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
sprzeniewierzenie cudzego mienia
wymuszenie rozbójnicze
podrabianie i piractwo produktów
fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi
fałszowanie środków płatniczych
nielegalny obrót hormonami i innymi środkami pobudzającymi wzrost
nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
handel skradzionymi pojazdami
zgwałcenie
podpalenie
przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, wodnym lub kosmicznym
sabotaż.
4.

Inne istotne informacje (na przykład związek między mieniem a przestępstwem):

SEKCJA F: Poufność
Konieczność zachowania poufnego charakteru informacji zawartych we wniosku po jego
wykonaniu:
Konieczność dokonania konkretnych formalności w momencie wykonania wniosku:
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SEKCJA G: Wnioski skierowane do więcej niż jednego państwa
Jeżeli wniosek o zabezpieczenie przekazano więcej niż jednemu państwu, należy podać następujące
informacje:
1.

Wniosek o zabezpieczenie przekazano następującym innym państwom (państwo i organ):

2.

Należy wskazać powody przekazania wniosku o zabezpieczenie wielu państwom:

3.

Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wezwanych:

4.

Należy wskazać wszelkie inne szczególne potrzeby:

CZĘŚĆ H: Związek z wcześniejszymi wnioskami o zabezpieczenie lub nakazami zabezpieczenia
W stosownym przypadku należy podać odpowiednie informacje pozwalające zidentyfikować
poprzednie lub powiązane wnioski o zabezpieczenie:
1.

Data wniosku lub data wydania i przekazania nakazu:

2.

Organ, któremu został przekazany:

3.

Sygnatura nadana przez organ wydający i organ wykonujący:

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 211

SEKCJA I: Konfiskata
Do wniosku o zabezpieczenie dołączony jest nakaz konfiskaty wydany w państwie wzywającym
(sygnatura nakazu konfiskaty):
Tak, sygnatura:
Nr
Mienie ma pozostać zabezpieczone w państwie wezwanym do czasu przekazania i wykonania
nakazu konfiskaty (szacowany termin przekazania nakazu konfiskaty, jeżeli to możliwe):

SEKCJA J: Środki zaskarżenia (jeżeli dotyczy)
Należy wskazać, czy przeciwko wydaniu wniosku o zabezpieczenie/nakazu zabezpieczenia można
wnieść środek zaskarżenia w państwie wzywającym, a jeżeli tak, podać bardziej szczegółowe
informacje (opis środka zaskarżenia, w tym czynności, jakie należy podjąć, i terminy, których
należy przestrzegać):
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SEKCJA K: Organ wydający
Jeżeli w państwie wzywającym istnieje nakaz zabezpieczenia, na którym oparty jest niniejszy
wniosek o zabezpieczenie, należy podać następujące informacje:
1.

Rodzaj organu wydającego:
sędzia, sąd, prokurator
inny właściwy organ wyznaczony przez państwo wzywające

2.

Dane kontaktowe:
Nazwa oficjalna organu wydającego:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można kontaktować się z organem wydającym:
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Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność
treści formularza wniosku o zabezpieczenie /o zastosowanie środków tymczasowych:
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Data:
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

SEKCJA L: Organ dokonujący walidacji
Należy wskazać rodzaj organu, który dokonał walidacji formularza wniosku o zabezpieczenie
/o zastosowanie środków tymczasowych (jeżeli dotyczy):
sędzia, sąd, prokurator
inny właściwy organ wyznaczony przez państwo wzywające
Nazwa oficjalna organu dokonującego walidacji:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
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Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można kontaktować się z właściwym organem:

SEKCJA M: Organ centralny
Należy wskazać organ centralny odpowiedzialny za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie
wniosków o zabezpieczenie w państwie wzywającym:
Nazwa oficjalna organu centralnego:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można kontaktować się z właściwym organem:
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SEKCJA N: Dalsze informacje
1.

Należy wskazać, który z poniższych organów jest głównym punktem kontaktowym
w państwie wzywającym:
organ wydający
właściwy organ
organ centralny

2.

Należy podać dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, aby uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wniosku o zabezpieczenie, jeżeli są inne od
wskazanych wyżej:
Imię i nazwisko/tytuł/organizacja:
Adres:
E-mail/numer telefonu:

SEKCJA O: Załączniki
Jeżeli w państwie wzywającym wydano nakaz zabezpieczenia, formularzowi wniosku
o zabezpieczenie / o zastosowanie środków tymczasowych musi towarzyszyć oryginalny nakaz
zabezpieczenia lub jego należycie uwierzytelniony odpis.
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Formularz wniosku o konfiskatę

SEKCJA A
Państwo wzywające: ............................................................................................................
Państwo wezwane: .......................................................................................................................

SEKCJA B: Nakaz konfiskaty
Data wydania: ........................................................................................................................................
Nakaz konfiskaty stał się prawomocny dnia: ........................................................................................
Sygnatura: .............................................................................................................................................

Całkowita kwota objęta nakazem (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty
Kwota, o której egzekucję wnioskuje się w państwie wezwanym, lub w przypadku gdy nakaz
konfiskaty dotyczy określonych składników mienia, opis i lokalizacja mienia

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące ustaleń sądu w odniesieniu do nakazu konfiskaty:
mienie stanowi korzyści pochodzące z przestępstwa lub ich pełną lub częściową
równowartość
mienie stanowi narzędzia służące do popełnienia takiego przestępstwa
mienie podlega konfiskacie rozszerzonej
mienie podlega konfiskacie na podstawie innych przepisów dotyczących uprawnień
do konfiskaty, w tym konfiskaty bez prawomocnego wyroku skazującego, na podstawie
prawa państwa wzywającego, po przeprowadzeniu postępowania w związku z popełnieniem
przestępstwa
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SEKCJA C: Osoby, których dotyczy wniosek o konfiskatę
Należy podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości (1) osoby fizycznej lub (2)
osoby prawnej, której dotyczy wniosek o konfiskatę (jeśli wniosek dotyczy więcej niż jednej osoby,
należy podać informacje o każdej z nich):
1.

Osoba fizyczna:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Inne nazwiska (jeżeli dotyczy):
Pseudonimy (jeżeli dotyczy):
Płeć:
Obywatelstwo:
Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego:
Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) (jeżeli są
dostępne):
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, należy podać
ostatni znany adres):
Języki rozumiane przez daną osobę:

Należy wskazać, czy wniosek o konfiskatę wydano wobec danej osoby, czy osoba ta jest
właścicielem mienia objętego wnioskiem o konfiskatę:
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2.

Osoba prawna:
Nazwa:
Forma prawna:
Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):
Siedziba statutowa:
Numer nadany przy rejestracji:
Adres osoby prawnej:
Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej:
Należy podać adres miejsca, w którym ma być wykonany wniosek o konfiskatę, jeżeli jest
inny od adresu podanego powyżej:

3.

4.

Osoby trzecie:

(i)

Osoby trzecie, których prawa względem mienia objętego wnioskiem o konfiskatę
bezpośrednio narusza ten wniosek (tożsamość i podstawy), jeżeli są znane/jeżeli
dotyczy:

(ii)

W przypadku gdy osoby trzecie miały możliwość dochodzenia praw, należy załączyć
potwierdzające to dokumenty.

Należy podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać wniosek o konfiskatę:

EU/UK/TCA/Załącznik 39-46/pl 219

SEKCJA D: Mienie, którego dotyczy wniosek o konfiskatę
Należy podać wszystkie znane informacje dotyczące mienia podlegającego konfiskacie.
W stosownych przypadkach należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące całości mienia
i poszczególnych składników mienia:
1.

2.

3.

Jeżeli wniosek dotyczy kwoty pieniężnej:

(i)

Podstawy, by sądzić, że dana osoba posiada mienie / uzyskuje dochody w państwie
wezwanym

(ii)

Opis i lokalizacja mienia / źródła dochodów:

Jeżeli wniosek dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia:

(i)

Podstawy, by sądzić, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się
w państwie wezwanym:

(ii)

Opis i lokalizacja określonego składnika lub określonych składników mienia:

Wartość mienia:

(i)

Całkowita kwota, której dotyczy wniosek (w przybliżeniu):

(ii)

Całkowita kwota, o której egzekucję wnioskuje się w państwie wezwanym
(w przybliżeniu):

(iii) W przypadku gdy wniosek dotyczy określonych składników mienia, opis i lokalizacja
mienia:
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SEKCJA E: Podstawy konfiskaty
Streszczenie faktów:
1.

Należy uzasadnić wydanie nakazu konfiskaty, w tym podać streszczenie odnośnych faktów
i podstaw konfiskaty, opis przestępstw, przesłanki wszelkich czynników ryzyka oraz wszelkie
inne istotne informacje (takie jak: data, miejsce i okoliczności przestępstwa):

2.

Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi wydano
nakaz konfiskaty, i mające zastosowanie przepisy:
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3.

Poniższe ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, w których zarówno państwo wzywające,
jak i państwo wezwane dokonały powiadomienia na podstawie art. 670 ust. 2 Umowy: jeżeli
dotyczy, zaznaczyć jedno lub większą liczbę następujących przestępstw, określonych
w prawie państwa wzywającego i zagrożonych w tym państwie karą pozbawienia wolności lub
środkiem zabezpieczającym w wymiarze maksymalnie trzech lat. W przypadku gdy nakaz
konfiskaty dotyczy większej liczby przestępstw, należy oznaczyć je w poniższym wykazie
numerami odpowiadającymi numerom przestępstw opisanych w pkt 1 i 2 powyżej:
udział w organizacji przestępczej
terroryzm zdefiniowany w załączniku 45
handel ludźmi
wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca
nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi;
nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
korupcja, w tym łapownictwo
nadużycia finansowe, w tym naruszające interesy finansowe Zjednoczonego Królestwa,
państwa członkowskiego lub Unii;
pranie dochodów z przestępstwa
fałszowanie pieniędzy
przestępczość komputerowa
przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami
zwierząt oraz zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin;
ułatwianie nielegalnego wjazdu i pobytu,
zabójstwo
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
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nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi
uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
rasizm i ksenofobia
kradzież zorganizowana i rozbój przy użyciu broni
nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
sprzeniewierzenie cudzego mienia
wymuszenie rozbójnicze
podrabianie i piractwo produktów
fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi
fałszowanie środków płatniczych
nielegalny obrót hormonami i innymi środkami pobudzającymi wzrost
nielegalny handel materiałami jądrowymi lub promieniotwórczymi
handel skradzionymi pojazdami
zgwałcenie
podpalenie
przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, wodnym lub kosmicznym
sabotaż.
4.

Inne istotne informacje (na przykład związek między mieniem a przestępstwem):
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SEKCJA F: Poufność
Konieczność zachowania poufnego charakteru informacji zawartych we wniosku lub części
tych informacji
Należy wskazać wszelkie istotne informacje:

SEKCJA G: Wnioski skierowane do więcej niż jednego państwa
Jeżeli wniosek o konfiskatę przekazano więcej niż jednemu państwu, należy podać następujące
informacje:
1.

Wniosek o konfiskatę przekazano następującym innym państwom (państwo i organ):

2.

Powody przekazania wniosku o konfiskatę wielu państwom (należy wybrać właściwe
powody):

(i)

Jeżeli wniosek dotyczy określonych składników mienia:
Istnieje przypuszczenie, że poszczególne składniki mienia objęte wnioskiem
znajdują się w różnych państwach
Wniosek o konfiskatę dotyczy określonego składnika mienia i wymaga podjęcia
działań w więcej niż jednym państwie
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(ii)

Jeżeli wniosek o konfiskatę dotyczy kwoty pieniężnej:
Szacowana wartość mienia, które może zostać skonfiskowane w państwie
wzywającym oraz w którymkolwiek z państw wezwanych, prawdopodobnie nie
jest wystarczająca do pokrycia całej kwoty określonej w nakazie
Inne szczególne potrzeby:

3.

Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wezwanych:

4.

Jeżeli konfiskata określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia
działań w więcej niż jednym państwie, należy opisać działania wymagane w państwie
wezwanym:
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CZĘŚĆ H: Konwersja i przekazanie mienia
1.

Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika mienia, należy potwierdzić, czy państwo
wzywające zezwala na przeprowadzenie konfiskaty w państwie wezwanym w formie
wezwania do zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości mienia.
Tak
Nr

2.

Jeżeli konfiskata dotyczy kwoty pieniężnej, należy określić, czy mienie inne niż środki
pieniężne uzyskane w wyniku wykonania nakazu konfiskaty może zostać przekazane państwu
wzywającemu:
Tak
Nr

SEKCJA I: Zastępcza kara pozbawienia wolności lub inne środki ograniczające wolność osoby
Należy wskazać, czy państwo wzywające zezwala na zastosowanie przez państwo wezwane
zastępczej kary pozbawienia wolności lub innych środków ograniczających wolność osoby, jeżeli
niemożliwe jest wykonanie wniosku o konfiskatę w całości lub w części:
Tak
Nr
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SEKCJA J: Zwrot mienia ofierze przestępstwa lub odszkodowanie dla ofiary przestępstwa
1.

Należy wskazać (jeżeli dotyczy):
Organ wydający lub inny właściwy organ państwa wzywającego wydał decyzję
o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa w następującej kwocie lub o zwrocie na rzecz
ofiary następującej kwoty pieniężnej:

Organ wydający lub inny właściwy organ państwa wzywającego wydał decyzję
o zwrocie ofierze przestępstwa następującego mienia innego niż środki pieniężne:

2.

Informacje o decyzji o zwrocie mienia ofierze przestępstwa lub o odszkodowaniu dla ofiary
przestępstwa:
Organ wydający (nazwa oficjalna)
Data wydania decyzji:
Sygnatura decyzji (jeżeli jest dostępna):
Opis mienia, które należy zwrócić, lub kwota odszkodowania:
Imię i nazwisko (nazwa) ofiary przestępstwa:
Adres ofiary przestępstwa:

SEKCJA K: Środki zaskarżenia
Należy wskazać, czy przeciwko wydaniu nakazu konfiskaty wniesiono już środek zaskarżenia,
a jeżeli tak, podać bardziej szczegółowe informacje (opis środka zaskarżenia, w tym czynności,
jakie należy podjąć, i terminy, których należy przestrzegać):
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SEKCJA L: Organ wydający
Należy podać informacje dotyczące organu, który wydał wniosek o konfiskatę w państwie
wzywającym.
1.

Rodzaj organu wydającego:
sędzia, sąd, prokurator

inny właściwy organ wyznaczony przez państwo wzywające

2.

Dane kontaktowe:
Nazwa oficjalna organu wydającego:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można się porozumiewać z organem wydającym:
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Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność
treści formularza wniosku o konfiskatę:
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Data:
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

SEKCJA M: Organ dokonujący walidacji
Należy wskazać rodzaj organu, który dokonał walidacji formularza wniosku o konfiskatę (jeżeli
dotyczy):
sędzia, sąd, prokurator
inny właściwy organ wyznaczony przez państwo wydające
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Nazwa oficjalna organu dokonującego walidacji:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można się porozumiewać z właściwym organem:

SEKCJA N: Organ centralny
Należy wskazać organ centralny odpowiedzialny za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie
formularzy wniosku o konfiskatę w państwie wzywającym:
Nazwa oficjalna organu centralnego:
Imię i nazwisko jego przedstawiciela:
Zajmowane stanowisko (tytuł/stanowisko służbowe):
Sygnatura sprawy:
Adres:
Nr telefonu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
Numer faksu: (numer kierunkowy kraju) (numer kierunkowy strefy lub miasta)
E-mail:
Języki, w których można się porozumiewać z właściwym organem:
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SEKCJA O: Dalsze informacje
1.

Należy wskazać, który z poniższych organów jest głównym punktem kontaktowym
w państwie wzywającym:
organ wydający
właściwy organ
organ centralny

2.

Należy podać dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać
dodatkowe informacje dotyczące niniejszego formularza wniosku o konfiskatę, jeżeli są inne
od wskazanych wyżej:
Imię i nazwisko/tytuł/organizacja:
Adres:
E-mail/numer telefonu:

SEKCJA P: Załączniki
Formularzowi wniosku o konfiskatę musi towarzyszyć oryginalny nakaz konfiskaty lub jego
należycie uwierzytelniony odpis.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 47

REALIZACJA WARUNKÓW FINANSOWYCH

1.

Komisja przekazuje Zjednoczonemu Królestwu, najszybciej jak to możliwe i najpóźniej w
dniu 16 kwietnia roku budżetowego, następujące informacje dotyczące każdego unijnego
programu, działania lub jego części, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo:
a)

kwoty środków na zobowiązania w budżecie Unii ostatecznie przyjęte w odniesieniu
do danego roku dla linii budżetowych obejmujących udział Zjednoczonego Królestwa
zgodnie z protokołem, o którym mowa w art. 710 niniejszej Umowy oraz,
w stosownych przypadkach, zewnętrzne środki z dochodów przeznaczone na określony
cel, które nie wynikają z wkładu finansowego innych darczyńców w ramach tych linii
budżetowych;

b)

kwoty opłaty z tytułu udziału, o której mowa w art. 714 ust. 4 niniejszej Umowy;

c)

z roku N+1 realizacji programu ujętego w Protokole, o którym mowa w art. 710
niniejszej Umowy – realizacja środków na zobowiązania odpowiadających rokowi
budżetowemu N i poziom umorzeń;
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d)

w odniesieniu do programów, do których zastosowanie ma art. 716 niniejszej Umowy,
w odniesieniu do tych części programów, w których informacje tego rodzaju są
niezbędne do obliczenia automatycznej korekty, poziom zobowiązań zaciągniętych
na rzecz podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa w podziale na odpowiedni rok
środków budżetowych oraz powiązany poziom zobowiązań ogółem.

Komisja przedstawia szacunkowe informacje określone w lit. a) i b) na podstawie projektu
budżetu najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do dnia 1 września roku budżetowego.
2.

Najpóźniej w dniu 16 kwietnia i 16 lipca każdego roku budżetowego Komisja wydaje
Zjednoczonemu Królestwu wezwanie do wpłaty środków w kwocie odpowiadającej
wkładowi z tytułu niniejszej Umowy w odniesieniu do każdego programu i działania lub ich
części, w których uczestniczy Zjednoczone Królestwo.

3.

Zjednoczone Królestwo dokonuje płatności kwoty wskazanej w wezwaniu do wpłaty środków
najpóźniej 60 dni po wydaniu wezwania do wpłaty. Zjednoczone Królestwo może dokonywać
oddzielnych płatności na poszczególne programy i działania.
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4.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 2 i 3 w odniesieniu do roku 2021, w którym zawarto protokół,
o którym mowa w art. 710 niniejszej Umowy, Komisja wydaje wezwanie do wpłaty środków
najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2021 r., jeżeli Protokół podpisano w dniu lub przed dniem
31 marca 2021 r., lub najpóźniej 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
podpisano Protokół, jeżeli podpisanie nastąpiło po dniu 31 marca 2021 r. Jeżeli wezwanie
do wpłaty środków zostało wydane po dniu 16 lipca danego roku, w danym roku wydaje się
jedno wezwanie do wpłaty środków. Zjednoczone Królestwo dokonuje płatności kwoty
wskazanej w wezwaniu do wpłaty środków najpóźniej 60 dni po wydaniu wezwania
do wpłaty. Zjednoczone Królestwo może dokonywać oddzielnych płatności na poszczególne
programy i działania.

5.

Wezwanie do wpłaty środków na dany rok ma wartość ustaloną poprzez podzielenie rocznej
kwoty wynikającej ze stosowania art. 714 niniejszej Umowy, w tym wszelkich korekt
dokonanych na podstawie art. 714 ust. 8, art. 716 lub 717 niniejszej Umowy, przez liczbę
wezwań do wpłaty środków na ten rok wydanych na podstawie pkt 2 i 4 niniejszego
załącznika.

6.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 5, w przypadku wkładu w program „Horyzont Europa”
w wieloletnich ramach finansowych 2021–2027 wezwanie do wpłaty środków na dany rok N
ma wartość ustaloną poprzez podzielenie:
a)

rocznej kwoty wynikającej ze stosowania
(i)

poniższego harmonogramu płatności, jeśli rok N to:
–

2021: 50 % zapłaconych w 2021 r., 50 % zapłaconych w 2026 r.

–

2022: 50 % zapłaconych w 2022 r., 50 % zapłaconych w 2027 r.
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(ii)

w odniesieniu do kwoty wynikającej ze stosowania art. 714 i 716 niniejszej
Umowy, z uwzględnieniem wszelkich korekt dokonanych na podstawie art 714
ust. 8 lub art. 716 niniejszej Umowy na ten rok N;

b)

przez liczbę wezwań do wpłaty środków na ten rok N wydanych na podstawie ust. 2 i 4.
Stosowanie niniejszego punktu nie ma wpływu na ustalenie obliczenia automatycznej
korekty na podstawie art. 716 i 721. Przy wszystkich obliczeniach innych kwot
związanych z częścią V Umowy roczny wkład Zjednoczonego Królestwa uwzględnia
niniejszy punkt.

7.

W przypadku gdy udział Zjednoczonego Królestwa w programie zostanie zakończony
zgodnie z art. 719 lub 720 niniejszej Umowy, wszelkie płatności w odniesieniu do okresu
poprzedzającego zakończenie udziału, które zostały odroczone zgodnie z pkt 6 niniejszego
załącznika, stają się wymagalne. Komisja wydaje wezwanie do wpłaty środków w odniesieniu
do tej należnej kwoty najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zakończenia uczestnictwa.
Zjednoczone Królestwo dokonuje płatności tej należnej kwoty w terminie 60 dni od dnia
wezwania do wpłaty środków.

8.

Do zarządzania środkami zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) 2018/10461 (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”) mające
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE)
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014
oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012
(Dz.U. UE 193 z 30.7.2018, s. 1).
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9.

W przypadku niedokonania przez Zjednoczone Królestwo płatności w wyznaczonym terminie
Komisja wysyła oficjalne wezwanie do zapłaty.
Każde opóźnienie we wniesieniu wkładu stanowi podstawę do zapłaty przez Zjednoczone
Królestwo odsetek za zwłokę od należnej kwoty, wyliczanych za okres od terminu płatności
do dnia, w którym należna kwota zostanie wpłacona w całości.
W odniesieniu do należności niezapłaconych w terminie stosuje się stopę odsetek równą
stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji
refinansowych, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C,
obowiązującej pierwszego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności, lub stopie 0 %,
w zależności od tego, która z wymienionych jest wyższa, powiększonej o trzy i pół punktu
procentowego.

__________________
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ZAŁĄCZNIK 48

REGULAMIN DOTYCZĄCY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
I.
1.

Definicje

Do celów części szóstej tytuł I niniejszej Umowy oraz niniejszego regulaminu stosuje się
następujące definicje:
a)

„pracownicy administracyjni”, w stosunku do arbitra, oznaczają osoby, którymi kieruje
i które nadzoruje arbiter, inne niż asystenci;

b)

„doradca” oznacza osobę wybraną przez Stronę w celu doradzania lub pomocy tej
Stronie w związku z postępowaniem arbitrażowym;

c)

„trybunał arbitrażowy” oznacza trybunał powołany zgodnie z art. 740 niniejszej
Umowy;

d)

„arbiter” oznacza członka trybunału arbitrażowego;

e)

„asystent” oznacza osobę, która zgodnie z warunkami powołania arbitra oraz pod jego
kierownictwem i nadzorem prowadzi badania lub pomaga temu arbitrowi;
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f)

„Strona skarżąca” oznacza którąkolwiek ze Stron wnoszącą o powołanie trybunału
arbitrażowego zgodnie z art. 739 niniejszej Umowy;

g)

„sekretariat” oznacza podmiot zewnętrzny dysponujący odpowiednią wiedzą fachową
powołany przez Strony w celu zapewnienia wsparcia administracyjnego w związku
z postępowaniem;

h)

„Strona pozwana” oznacza Stronę, której zarzuca się naruszenie postanowień objętych
niniejszą Umową; oraz

i)

„przedstawiciel Strony” oznacza pracownika lub każdą inną osobę powołaną przez
departament lub agencję rządową lub jakikolwiek inny podmiot publiczny Strony,
którzy reprezentują Stronę na potrzeby sporu w ramach niniejszej Umowy lub
jakiejkolwiek umowy uzupełniającej.
II.

2.

Powiadomienia

W zależności od przypadku wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne i inne
dokumenty:
a)

trybunału arbitrażowego – przesyła się równocześnie obu Stronom;

b)

Strony, skierowane do trybunału arbitrażowego – przesyła się równocześnie
do wiadomości drugiej Strony; oraz

c)

Strony, skierowane do drugiej Strony – przesyła się równocześnie do wiadomości
trybunału arbitrażowego, stosownie do przypadku.
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3.

Wszelkich powiadomień, o których mowa w postanowieniu 2, dokonuje się pocztą
elektroniczną lub, w stosownych przypadkach, za pomocą jakichkolwiek innych środków
łączności, które zapewniają rejestrację wysłania powiadomienia. Powiadomienie uznaje się za
doręczone w dniu jego wysłania, chyba że zostanie udowodnione, że było inaczej.

4.

Wszelkie powiadomienia przekazuje się, odpowiednio, do służby prawnej Komisji
Europejskiej i do doradcy prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty
Narodów i Rozwoju Zjednoczonego Królestwa.

5.

Niewielkie błędy pisarskie we wniosku, zawiadomieniu, oświadczeniu pisemnym lub innym
dokumencie związanym z postępowaniem przed trybunałem arbitrażowym można poprawić,
składając nowy dokument, w którym wyraźnie zaznaczono zmiany.

6.

Jeżeli ostatni dzień na złożenie dokumentu przypada w dniu wolnym od pracy dla instytucji
Unii lub rządu Zjednoczonego Królestwa, termin na złożenie dokumentu upływa pierwszego
następnego dnia roboczego.
III.

7.

Wyznaczanie arbitrów

Jeżeli zgodnie z art. 740 niniejszej Umowy arbitra wybiera się w drodze losowania,
współprzewodniczący Rady Partnerstwa Strony skarżącej niezwłocznie informuje
współprzewodniczącego Strony pozwanej o dniu, godzinie i miejscu losowania. Strona
pozwana może, jeżeli tak zdecyduje, być obecna podczas losowania. W każdym przypadku
losowanie przeprowadza się z udziałem Strony lub Stron, które są obecne.
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8.

Współprzewodniczący Strony skarżącej powiadamia na piśmie każdą osobę wybraną
do pełnienia funkcji arbitra o jej powołaniu. Każda z tych osób informuje obie Strony
w terminie pięciu dni od dnia powiadomienia o jej powołaniu, czy będzie mogła pełnić
obowiązki arbitra.

9.

Współprzewodniczący Rady Partnerstwa ze Strony skarżącej wybiera w drodze losowania
arbitra lub przewodniczącego w ciągu pięciu dni od upływu terminu, o którym mowa
w art. 740 ust. 2 niniejszej Umowy, jeżeli którakolwiek z części listy, o których mowa
w art. 752 ust. 1 niniejszej Umowy:
a)

nie została sporządzona – spośród osób formalnie zaproponowanych przez jedną lub
obie Strony na potrzeby sporządzenia tej konkretnej części listy; lub

b)

nie zawiera już co najmniej pięciu osób – spośród osób, które pozostają na tej
konkretnej części listy.

10.

Strony mogą ustanowić rejestr w celu zapewnienia pomocy w organizacji i prowadzeniu
określonych procedur rozstrzygania sporów na podstawie uzgodnień ad hoc lub na podstawie
uzgodnień przyjętych przez Radę Partnerstwa zgodnie z art. 759 niniejszej Umowy. W tym
celu Rada Partnerstwa, nie później niż 180 dni po wejściu w życie niniejszej Umowy,
rozważa wszelkie ewentualne niezbędne zmiany niniejszego regulaminu.
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IV.
11.

Spotkanie organizacyjne

O ile Strony nie postanowią inaczej, spotykają się one z trybunałem arbitrażowym w ciągu
siedmiu dni od jego powołania w celu ustalenia kwestii, które Strony lub trybunał arbitrażowy
uznają za stosowne, w tym:
a)

jeśli nie zostało to ustalone wcześniej – wynagrodzenia i zwrotów wydatków
wypłacanych arbitrom, które w każdym przypadku muszą być zgodne ze standardami
WTO;

b)

wynagrodzenia wypłacanego asystentom; łączna wysokość wynagrodzenia asystenta
lub asystentów arbitra nie może przekraczać 50 % wynagrodzenia tego arbitra;

c)

harmonogramu postępowania arbitrażowego; oraz

d)

procedur ad hoc służących ochronie informacji poufnych.

Arbitrzy i przedstawiciele Stron mogą brać udział w tym spotkaniu za pośrednictwem
telefonu lub wideokonferencji.
V.
12.

Oświadczenia pisemne

Strona skarżąca składa swoje oświadczenie pisemne nie później niż 20 dni od dnia powołania
trybunału arbitrażowego. Strona pozwana składa oświadczenie pisemne nie później niż 20 dni
od dnia złożenia oświadczenia pisemnego Strony skarżącej.
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VI.
13.

Funkcjonowanie trybunału arbitrażowego

Wszystkim posiedzeniom trybunału arbitrażowego przewodniczy jego przewodniczący.
Trybunał arbitrażowy może przekazać przewodniczącemu uprawnienie do podejmowania
decyzji administracyjnych i proceduralnych.

14.

O ile część szósta tytuł I niniejszej Umowy lub niniejszy regulamin nie stanowią inaczej,
trybunał arbitrażowy może wykonywać swoje działania przy użyciu wszelkich środków,
włącznie z telefonem, telefaksem lub łączami komputerowymi.

15.

W obradach trybunału arbitrażowego mogą brać udział wyłącznie arbitrzy, lecz trybunał
arbitrażowy może zezwolić na obecność asystentów arbitrów podczas jego obrad.

16.

Za sporządzenie wszelkich orzeczeń, decyzji i sprawozdań odpowiada wyłącznie trybunał
arbitrażowy; ich sporządzenie nie może być delegowane.

17.

W przypadku pojawienia się kwestii proceduralnych, których nie obejmują postanowienia
części szóstej tytuł I niniejszej Umowy i załączników do niego, trybunał arbitrażowy, po
konsultacji ze Stronami, może przyjąć odpowiednią procedurę, która jest zgodna z tymi
postanowieniami.

18.

Jeżeli trybunał arbitrażowy uzna, że w ramach postępowania niezbędna jest zmiana
jakiegokolwiek terminu innego niż terminy określone w części szóstej tytuł I niniejszej
Umowy lub dokonanie innych dostosowań proceduralnych lub administracyjnych, informuje
Strony, na piśmie i po konsultacji ze Stronami, o powodach takich zmian lub dostosowań,
wskazując termin lub konieczne dostosowanie.
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VII. Zastąpienie arbitra
19.

Jeżeli Strona uzna, że arbiter nie spełnia wymogów określonych w załączniku 49 i w związku
z tym powinien zostać zastąpiony, Strona ta powiadamia o tym drugą Stronę w terminie
15 dni od uzyskania wystarczających dowodów na zarzucane niespełnianie przez arbitra
wymogów określonych w tym załączniku.

20.

Strony konsultują się w terminie 15 dni od powiadomienia, o którym mowa
w postanowieniu 19. Strony informują arbitra o zarzucie niespełnienia przez niego wymogów
i mogą zwrócić się do niego o podjęcie działań w celu usunięcia zarzucanego braku zgodności
z wymogami. Mogą również, jeśli tak postanowią, odwołać arbitra i wybrać nowego arbitra
zgodnie z art. 740 niniejszej Umowy.

21.

Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do konieczności zastąpienia arbitra, który nie jest
przewodniczącym trybunału arbitrażowego, każda ze Stron może wystąpić o przekazanie
sprawy przewodniczącemu trybunału arbitrażowego, którego decyzja jest ostateczna.
Jeżeli przewodniczący trybunału arbitrażowego uzna, że arbiter nie spełnia wymogów
określonych w załączniku 49, nowego arbitra wybiera się zgodnie z art. 740 niniejszej
Umowy.

22.

Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia co do konieczności zastąpienia przewodniczącego,
każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o przekazanie sprawy jednej z pozostałych osób
z części listy osób wybranych do pełnienia funkcji przewodniczącego trybunału
arbitrażowego ustanowionej zgodnie z art. 752 niniejszej Umowy. Osobę tę wybiera w drodze
losowania współprzewodniczący Rady Partnerstwa ze Strony wnioskującej lub osoba przez
niego delegowana. Decyzja wybranej osoby dotycząca konieczności zastąpienia
przewodniczącego jest ostateczna.
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Jeżeli osoba ta uzna, że przewodniczący nie spełnia wymogów określonych w załączniku 49,
nowego przewodniczącego wybiera się zgodnie z art. 740 niniejszej Umowy.
VIII. Rozprawy
23.

Na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z postanowieniem 11 oraz po konsultacji ze
Stronami i pozostałymi arbitrami przewodniczący trybunału arbitrażowego powiadamia
Strony o dniu, godzinie i miejscu rozprawy. Strona, na której terytorium odbywa się
rozprawa, podaje te informacje do wiadomości publicznej, chyba że rozprawa odbywa się
z wyłączeniem jawności.

24.

O ile Strony nie postanowią inaczej, rozprawa odbywa się w Londynie, gdy Stroną skarżącą
jest Unia, i w Brukseli, gdy Stroną skarżącą jest Zjednoczone Królestwo. Strona pozwana
ponosi koszty wynikające z logistycznego zorganizowania rozprawy.

25.

Trybunał arbitrażowy może zwoływać dodatkowe rozprawy, jeżeli Strony tak postanowią.

26.

Wszyscy arbitrzy muszą być obecni przez cały czas trwania rozprawy.

27.

O ile Strony nie postanowią inaczej, na rozprawie mogą być obecne następujące osoby,
niezależnie od tego, czy rozprawa ma charakter jawny:
a)

przedstawiciele Strony;

b)

doradcy;
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c)

asystenci i pracownicy administracyjni;

d)

tłumacze ustni i pisemni oraz sprawozdawcy sądowi trybunału arbitrażowego; oraz

e)

biegli, zgodnie z decyzją trybunału arbitrażowego na podstawie art. 751 ust. 2 niniejszej
Umowy.

28.

Każda ze Stron nie później niż pięć dni przed dniem rozprawy składa trybunałowi
arbitrażowemu i drugiej Stronie wykaz osób, które na rozprawie przedstawią argumenty ustne
lub oświadczenia w imieniu tej Strony, oraz wykaz innych przedstawicieli lub doradców,
którzy będą obecni na rozprawie.

29.

Trybunał arbitrażowy prowadzi rozprawę w następujący sposób, zapewniając przyznanie
równej ilości czasu Stronie skarżącej i Stronie pozwanej na przedstawienie zarówno
argumentów, jak i kontrargumentów:
Argumenty
a)

argument Strony skarżącej;

b)

argument Strony pozwanej.

Kontrargument
a)

odpowiedź Strony skarżącej;
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b)
30.

replika Strony pozwanej.

Trybunał arbitrażowy może kierować pytania do każdej ze Stron w dowolnym momencie
rozprawy.

31.

Trybunał arbitrażowy zapewnia przygotowanie transkrypcji rozprawy i doręczenie jej
Stronom możliwie jak najszybciej po rozprawie. Strony mogą zgłaszać uwagi dotyczące
transkrypcji, a trybunał arbitrażowy może te uwagi uwzględnić.

32.

W terminie 10 dni po dniu rozprawy każda ze Stron może złożyć dodatkowe oświadczenie
pisemne dotyczące wszelkich kwestii, które pojawią się w trakcie rozprawy.
IX.

33.

Pytania pisemne

Trybunał arbitrażowy może w dowolnym momencie postępowania zwracać się z pytaniami
pisemnymi do jednej lub obu Stron. Wszelkie pytania skierowane do jednej ze Stron
przekazuje się do wiadomości drugiej Strony.

34.

Każda ze Stron przekazuje drugiej Stronie kopię swoich odpowiedzi na pytania trybunału
arbitrażowego. Druga Strona ma możliwość przedstawienia pisemnych uwag w odniesieniu
do odpowiedzi Strony w terminie pięciu dni po złożeniu takiej kopii.
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X.
35.

Poufność

Każda ze Stron i trybunał arbitrażowy traktują jako poufne wszelkie informacje przedłożone
przez drugą Stronę trybunałowi arbitrażowemu i określone przez nią jako poufne.
Przedkładając trybunałowi arbitrażowemu oświadczenie pisemne zawierające informacje
poufne, Strona przekazuje również, w terminie 15 dni, oświadczenie pisemne niezawierające
informacji poufnych, które podaje się do wiadomości publicznej.

36.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyklucza możliwości publicznego
ujawniania przez Stronę jej własnych stanowisk, w zakresie, w jakim, odnosząc się
do informacji przedstawionych przez drugą Stronę, Strona ta nie ujawnia jakichkolwiek
informacji, które druga Strona określiła jako poufne.

37.

Trybunał arbitrażowy zbiera się przy drzwiach zamkniętych, gdy oświadczenia lub argumenty
Strony w odpowiedniej części zawierają informacje poufne. Strony zachowują poufność
rozpraw trybunału arbitrażowego, gdy odbywają się one przy drzwiach zamkniętych.
XI.

38.

Kontakty ex parte

Trybunał arbitrażowy nie spotyka się ani nie kontaktuje się z którąkolwiek ze Stron pod
nieobecność drugiej Strony.

39.

Arbiter nie poddaje pod dyskusję jakichkolwiek aspektów związanych z przedmiotem
postępowania z którąkolwiek ze Stron ani z obiema Stronami pod nieobecność innych
arbitrów.
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XII. Oświadczenia amicus curiae
40.

O ile Strony nie postanowiły inaczej w terminie pięciu dni od dnia powołania trybunału
arbitrażowego, trybunał arbitrażowy może otrzymać dobrowolne oświadczenia pisemne od
osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Strony, niezależnych od rządów Stron, pod warunkiem że:
a)

trybunał arbitrażowy otrzyma je w terminie 10 dni od dnia swojego powołania;

b)

są zwięzłe i w żadnym przypadku, wraz z jakimikolwiek załącznikami, nie przekraczają
15 stron maszynopisu z podwójnymi odstępami między wierszami,

c)

dotyczą bezpośrednio kwestii faktycznej lub prawnej rozpatrywanej przez trybunał
arbitrażowy;

d)

zawierają informacje dotyczące osoby składającej oświadczenie, w tym w przypadku
osoby fizycznej jej obywatelstwo, a w przypadku osoby prawnej jej siedzibę, charakter
działalności, status prawny, ogólne cele i jej źródła finansowania;

e)

określają, jaki dana osoba ma interes w danym postępowaniu arbitrażowym; oraz

f)

są sporządzone w języku angielskim.
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41.

Oświadczenia takie doręcza się Stronom, które mogą przedstawić swoje uwagi. Strony mogą
przedłożyć trybunałowi arbitrażowemu swoje uwagi w terminie 10 dni od dnia doręczenia.

42.

Trybunał arbitrażowy wymienia w swoim sprawozdaniu wszystkie oświadczenia, które
otrzymał zgodnie z postanowieniem 40. Trybunał arbitrażowy nie jest zobowiązany odnosić
się w swoim sprawozdaniu do argumentów przedstawionych w tych oświadczeniach, jeżeli
jednak odniesie się nich, uwzględnia również wszelkie uwagi przedstawione przez Strony
zgodnie z postanowieniem 41.
XIII. Sprawy pilne

43.

W sprawach pilnych, o których mowa w art. 744 niniejszej Umowy, trybunał arbitrażowy –
po konsultacji ze Stronami – dostosowuje odpowiednio terminy, o których mowa
w niniejszym regulaminie. Trybunał arbitrażowy powiadamia Strony o tych dostosowaniach.
XIV. Tłumaczenia pisemne i ustne

44.

Językiem postępowania przed trybunałem arbitrażowym jest język angielski. Orzeczenia,
sprawozdania i decyzje trybunału arbitrażowego wydawane są w języku angielskim.

45.

Każda ze Stron ponosi swoje własne koszty tłumaczenia wszelkich dokumentów
przedłożonych trybunałowi arbitrażowemu, które sporządzono pierwotnie w innym języku niż
angielski, a także wszelkie koszty tłumaczenia ustnego podczas rozprawy na potrzeby jej
przedstawicieli lub doradców.
XV. Inne procedury

46.

Terminy określone w niniejszym regulaminie dostosowuje się do szczególnych terminów
przewidzianych w odniesieniu do przyjmowania sprawozdań lub decyzji trybunału
arbitrażowego w ramach postępowań przewidzianych w art. 747–750 niniejszej Umowy.
__________________
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ZAŁĄCZNIK 49

KODEKS POSTĘPOWANIA ARBITRÓW

I.
1.

Definicje

Do celów stosowania kodeksu postępowania stosuje się następujące definicje:
a)

„pracownicy administracyjni” oznaczają, w stosunku do arbitra, osoby, którymi kieruje
i które nadzoruje arbiter, inne niż asystenci;

b)

„arbiter” oznacza członka trybunału arbitrażowego;

c)

„asystent” oznacza osobę, która zgodnie z warunkami powołania arbitra prowadzi
badanie lub pomaga temu arbitrowi; oraz

d)

„kandydat” oznacza osobę, której imię i nazwisko znajduje się na liście arbitrów,
o której mowa w art. 752 niniejszej Umowy, lub którą bierze się pod uwagę przy
wyborze arbitra zgodnie z art. 740 niniejszej Umowy.
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II.
2.

Podstawowe zasady

W celu zachowania rzetelności i bezstronności mechanizmu rozstrzygania sporów każdy
kandydat i arbiter:
a)

zapoznaje się z niniejszym kodeksem postępowania;

b)

musi być niezależny i bezstronny;

c)

unika bezpośrednich lub pośrednich konfliktów interesów;

d)

unika niewłaściwego zachowania lub stwarzania wrażenia niewłaściwego zachowania
lub stronniczości;

e)

przestrzega wysokich standardów postępowania; oraz

f)

nie ulega wpływom własnych interesów, naciskom zewnętrznym, wpływom
politycznym, żądaniom społecznym, lojalności wobec Strony ani obawom przed
krytyką.

3.

Arbiter nie podejmuje w sposób bezpośredni lub pośredni jakichkolwiek zobowiązań ani nie
przyjmuje jakichkolwiek korzyści, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić właściwe
wykonywanie jego obowiązków lub stworzyć wrażenie zakłócenia ich właściwego
wykonywania.

4.

Arbiter nie wykorzystuje swojego stanowiska w trybunale arbitrażowym do realizacji
jakichkolwiek osobistych lub prywatnych interesów. Arbiter unika podejmowania działań,
które mogą sprawiać wrażenie, że inne osoby mają możliwość wywierania na niego wpływu.
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5.

Arbiter nie pozwala na to, aby przeszłe lub obecne związki lub zobowiązania finansowe,
handlowe, zawodowe, osobiste lub społeczne miały wpływ na jego postępowanie lub osąd.

6.

Arbiter unika nawiązywania jakichkolwiek kontaktów lub uzyskiwania korzyści finansowych,
które mogą mieć wpływ na jego bezstronność lub mogłyby wywołać uzasadnione wrażenie
niewłaściwego zachowania lub stronniczości.
III.

7.

Obowiązek ujawnienia informacji

Przed wyrażeniem zgody na powołanie jako arbitra zgodnie z art. 740 niniejszej Umowy
kandydat, któremu zaproponowano pełnienie funkcji arbitra, ujawnia wszelkie interesy,
związki lub kwestie, które mogą mieć wpływ na jego niezależność lub bezstronność lub które
mogłyby wywołać uzasadnione wrażenie niewłaściwego zachowania lub stronniczości
w trakcie postępowania. W tym celu kandydat podejmuje wszelkie rozsądne starania, aby
rozpoznać takie interesy, związki i kwestie, w tym interesy finansowe, zawodowe lub interesy
pracownicze lub rodzinne.

8.

Obowiązek ujawnienia informacji określony w pkt 7 ma charakter ciągły, co oznacza, że
arbiter zobowiązany jest ujawniać wszelkie tego rodzaju interesy, związki lub kwestie, które
mogą wyniknąć na jakimkolwiek etapie postępowania.

9.

Kandydat lub arbiter informuje Radę Partnerstwa o wszelkich kwestiach dotyczących
faktycznego lub potencjalnego naruszenia niniejszego kodeksu postępowania jak najszybciej
po otrzymaniu informacji o nich; kwestie te rozpatrywane są przez Strony.
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IV.
10.

Obowiązki arbitrów

Po wyrażeniu zgody na powołanie arbiter pozostaje do dyspozycji i wykonuje swoje
obowiązki w sposób sumienny i sprawny w trakcie całego postępowania, przestrzegając przy
tym zasad uczciwości i staranności.

11.

Arbiter rozważa jedynie kwestie podnoszone w trakcie postępowania i niezbędne do wydania
decyzji oraz nie zleca wykonania tego obowiązku jakiejkolwiek innej osobie.

12.

Arbiter podejmuje wszelkie odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby jego asystenci
i pracownicy administracyjni byli świadomi obowiązków nałożonych na arbitrów zgodnie
z częściami II, III, IV i VI niniejszego kodeksu postępowania oraz aby je wypełniali.
V.

13.

Obowiązki byłych arbitrów

Wszyscy byli arbitrzy unikają działań mogących stwarzać wrażenie, że wykonując swoje
obowiązki byli stronniczy lub odnosili korzyści z decyzji trybunału arbitrażowego.

14.

Wszyscy byli arbitrzy wypełniają obowiązki określone w części VI niniejszego kodeksu
postępowania.
VI.

15.

Poufność

Arbiter w żadnym momencie nie ujawnia jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących
postępowania lub uzyskanych w trakcie postępowania, w odniesieniu do którego został
powołany. Arbiter w żadnym przypadku nie ujawnia ani nie wykorzystuje takich informacji
w celu uzyskania osobistych korzyści lub korzyści na rzecz innej osoby lub w celu
zaszkodzenia interesom innych osób.
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16.

Arbiter nie ujawnia decyzji trybunału arbitrażowego ani części takich decyzji przed ich
publikacją zgodnie z częścią szóstą tytuł I niniejszej Umowy.

17.

Arbiter w żadnym momencie nie ujawnia przebiegu obrad trybunału arbitrażowego ani
jakichkolwiek opinii arbitrów, ani nie składa jakichkolwiek oświadczeń dotyczących
postępowania, w odniesieniu do którego został powołany, ani dotyczących kwestii będących
przedmiotem sporu w postępowaniu.
VII. Wydatki

18.

Każdy arbiter dokonuje rejestracji i przedstawia końcowe rozliczenie czasu poświęconego
postępowaniu oraz swoich wydatków, a także czasu i wydatków swoich asystentów
i pracowników administracyjnych.

________________
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