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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej
państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie
wniosków o azyl złożonych w jednym z
Państw Członkowskich Wspólnot
Europejskich, sporządzonej w Dublinie
dnia 15 czerwca 1990 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



Projekt

Ustawa

z dnia                   

o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie

wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich,

sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o

azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w

Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 15 czerwca 1990 r. została sporządzona w Dublinie Konwencja wyznaczająca

państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw

Członkowskich Wspólnot Europejskich, w następującym brzmieniu:

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej

zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej Konwencji,

– postanowienia Konwencji są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie

zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia

     PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                                                             Aleksander Kwaśniewski

PREZES RADY MINISTRÓW

 Leszek Miller

UZASADNIENIE



Konwencja wyznaczająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o

azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich (dalej:

Konwencja Dublińska) została podpisana w Dublinie, w dniu 15 czerwca 1990 r. Konwencja

Dublińska nie wchodzi w zakres prawa wspólnotowego, lecz jest osobnym aktem prawa

międzynarodowego. Jej sygnatariuszami były wszystkie ówczesne państwa członkowskie

Wspólnot Europejskich (następnie Unii Europejskiej). Konwencja Dublińska weszła w życie

w stosunku do państw sygnatariuszy dnia 1 września 1997 r., natomiast do państw, które

przystąpiły do Unii Europejskiej w 1995 r. – Królestwa Szwecji i Republiki Austrii dnia 1

października 1997 r., a Republiki Finlandii dnia 1 stycznia 1998 r.

Art. 21 ust. 1 Konwencji Dublińskiej stanowi, że każde państwo, które staje się

członkiem Unii Europejskiej może związać się postanowieniami tej Konwencji poprzez

przystąpienie, w przypadku którego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 17 ust. 1

ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443

oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące ratyfikacji lub

zatwierdzenia umowy międzynarodowej.

W Konwencji Dublińskiej uregulowano m.in. kryteria określania państwa

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl, tryb wymiany informacji między

państwami, ochronę danych osobowych cudzoziemców i ogólne zasady postępowania przy

przekazywaniu wniosku innemu państwu. Należy podkreślić, że „wniosek o azyl”, zgodnie z

art. 1 ust. 1 lit. a Konwencji Dublińskiej, oznacza wniosek cudzoziemca o zapewnienie mu

ochrony w postaci nadania mu statusu uchodźcy, w rozumieniu Konwencji dotyczącej statusu

uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515

i 516). Na określenie tego rodzaju ochrony udzielanej cudzoziemcom ustawa z dnia 13

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. Nr 128, poz. 1176) posługuje się pojęciem „statusu uchodźcy”. Aby uniknąć

odmiennej terminologii, niż stosowana w Konwencji Dublińskiej, w dalszej części

uzasadnienia używane będzie pojęcie „azylu”, w znaczeniu, jakie nadaje tej instytucji

przedmiotowa Konwencja w zakresie dotyczącym przepisów europejskich. Natomiast przy

opisywaniu wewnętrznych regulacji stosowane będzie pojęcie „statusu uchodźcy”, zgodnie

z nazewnictwem ustawowym.

Uzupełnienie postanowień konwencyjnych stanowią decyzje wydawane przez

Komitet, ustanowiony na mocy art. 18 Konwencji Dublińskiej, składający się



z przedstawicieli państw członkowskich, po jednym przedstawicielu każdego rządu. Decyzją

nr 1/97 z dnia 9 września 1997 r. Komitet uszczegółowił procedurę przekazywania wniosku

azylowego. Do decyzji dołączono dwa aneksy, w których określono wzór formularza

używanego w procedurze określania państwa, na którym ciąży obowiązek rozpoznania

wniosku oraz wykaz dopuszczalnych środków dowodowych i ich znaczenie. W Decyzji nr

1/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. zawarto postanowienia dotyczące wymiany danych

dotyczących cudzoziemców pomiędzy państwami.

Na mocy rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. o

ustanowieniu kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku azylowego, złożonego w jednym z państw

członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, tzw. „Dublin II”, przedmiot regulacji

Konwencji został włączony do porządku prawnego Unii Europejskiej. Tym samym,

rozporządzenie Rady Unii Europejskiej zastąpiło normy konwencyjne, a stanowiąc część

prawa wtórnego wspólnotowego podlega bezpośredniemu stosowaniu w państwach

członkowskich Unii Europejskiej. W Traktacie Amsterdamskim zastrzeżono jednak prawo

Królestwa Danii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz

Irlandii do odmowy związania się aktami prawa unijnego w obszarze wiz, azylu, imigracji i

innych dziedzin związanych ze swobodnym przepływem osób. Spośród tych państw jedynie

Królestwo Danii skorzystało z tego prawa w odniesieniu do powyższego rozporządzenia. W

tym stanie rzeczy, w stosunkach z Królestwem Danii pozostałe państwa członkowskie Unii

Europejskiej są w dalszym ciągu związane postanowieniami Konwencji Dublińskiej.

Rzeczpospolita Polska jako członek Unii Europejskiej będzie związana rozporządzeniem

343/2003. Aby jednak zapewnić stosowanie przepisów określających, które z państw jest

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl w relacjach między Rzecząpospolitą Polską

a Królestwem Danii konieczna jest ratyfikacja Konwencji Dublińskiej.

Swobodny przepływ osób w krajach Unii Europejskiej bezsprzecznie prowadzi do

zwiększenia aktywności migracyjnej cudzoziemców, w tym także osób składających wnioski

azylowe. Z tego względu konieczne jest istnienie uregulowań, które zapobiegałyby

wszczynaniu procedury azylowej w kilku państwach europejskich równocześnie lub kolejno.

Celem tych uregulowań jest również niedopuszczenie do sytuacji, gdy ze względów

formalnych żadne z państw członkowskich nie uważa siebie za właściwe do rozpatrywania

wniosku o azyl. Z tych powodów stan prawny w tym zakresie musi się odznaczać jasnością i

komplementarnością. Z uwagi na aspekt współpracy międzynarodowej, wskazanym jest, by



wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej były związane tymi samymi normami.

Przystąpienie do Konwencji Dublińskiej ma także wymiar polityczny.

Głównym skutkiem ratyfikacji Konwencji Dublińskiej będzie zobowiązanie

Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrywania, w sytuacjach określonych w Konwencji,

wniosków azylowych złożonych w Królestwie Danii. Zobowiązanie to ma charakter

wzajemny, co oznacza, że także to państwo jest zobligowane przejąć od Rzeczypospolitej

Polskiej wniosek azylowy na zasadach określonych w Konwencji.

Postanowienia Konwencji Dublińskiej będą dotyczyć organu, w którego zakresie

pozostają sprawy o nadanie statusu uchodźcy, czyli Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i

Cudzoziemców, a także cudzoziemców ubiegających się o azyl, jeśli właściwe do

rozpatrzenia wniosku, złożonego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest Królestwo Danii lub też,

gdy cudzoziemiec złożył wniosek w Królestwie Danii, a właściwa w tej sprawie jest

Rzeczpospolita Polska.

Ratyfikacja Konwencji Dublińskiej nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia

żadnych zmian i uzupełnień w polskich przepisach regulujących zasady nadawania statusu

uchodźcy. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) wprowadzono nowe

rozwiązania, umożliwiające stosowanie zarówno rozporządzenia Rady Unii Europejskiej

343/2003, jak i Konwencji Dublińskiej. Przewidziano możliwość odmowy nadania statusu

uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku, gdy wniosek o nadanie statusu

uchodźcy daje podstawy do uznania, że inne państwo jest odpowiedzialne za jego

rozpatrzenie. W przepisach proceduralnych ustawodawca uwzględnił fakt, że właściwe do

rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy może być inne państwo. W art. 24 ust. 1 pkt

4 ustawy nałożono na organ przyjmujący wniosek o nadanie statusu uchodźcy obowiązek

uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia tego państwa.

Realizacja postanowień Konwencji Dublińskiej wymaga poniesienia dodatkowych

kosztów związanych z rozpatrywaniem większej ilości spraw o nadanie statusu uchodźcy.

Jakkolwiek w chwili obecnej nie jest możliwe określenie, jakich nakładów będzie wymagać

stosowanie jej postanowień, to domniemywać można, że nie będą to znaczące kwoty.

Wysokość kosztów jest bowiem zależna przede wszystkim od ilości spraw przejętych przez

stronę polską do rozpatrzenia, a ich głównym składnikiem są świadczenia socjalne dla

cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (ok. 1 100 zł miesięcznie na



osobę). Ponieważ Rzeczpospolita Polska nie graniczy z Królestwem Danii, założyć można, że

ruch migracyjny cudzoziemców między Rzecząpospolitą Polską a tym krajem będzie miał

charakter sporadyczny.

Inne nakłady finansowe wiążą się z koniecznością utworzenia w Urzędzie do Spraw

Repatriacji i Cudzoziemców wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej, do której zadań

będzie należeć rozpatrywanie spraw związanych z realizacją postanowień rozporządzenia

Rady Unii Europejskiej 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. o ustanowieniu kryteriów i

mechanizmów określania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie

wniosku azylowego, złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa

trzeciego oraz Konwencji Dublińskiej. Opracowując założenia budżetu na rok 2004

zaproponowano na ten cel środki w wysokości 397 tys. zł. Zaplanowane wydatki na

organizację tej komórki będą pochodzić z budżetu państwa, z części 42 – Sprawy

wewnętrzne, ze środków będących w dyspozycji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i

Cudzoziemców. Wejście w życie postanowień Konwencji Dublińskiej nie spowoduje innych

skutków finansowych w postaci zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów

publicznych lub zwiększenia ich wydatków, ani też dodatkowych skutków finansowych dla

budżetu państwa.

W związku z tym, że postanowienia Konwencji dotyczą spraw regulowanych przez

ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie

z art. 17 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39,

poz. 443, z późn. zm.), związanie Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami Konwencji

nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie w trybie art. 89 ust. 1

pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., stanowiącego, że jeśli

umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja Rzeczypospolitej

Polskiej wymaga ustawy dokonuje się jej ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Należy zastrzec, że przystąpienie do Konwencji Dublińskiej, a więc jej ratyfikacja, może

nastąpić, zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji, dopiero po uzyskaniu członkostwa w Unii

Europejskiej. Wobec tego, aby umożliwić jak najszybsze uzyskanie mocy obowiązującej

Konwencji Dublińskiej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym efektywne

działanie systemu przekazywania wniosków azylowych między wszystkimi państwami

członkowskimi Unii Europejskiej, należy przed dniem 1 maja 2004 r. doprowadzić do takiego

etapu procedurę ratyfikacyjną, aby z dniem akcesji do Unii Europejskiej możliwe było

niezwłoczne przekazanie podpisanych przez Prezydenta dokumentów ratyfikacyjnych



depozytariuszowi Konwencji, którym jest Rząd Irlandii. Wejście w życie postanowień

Konwencji Dublińskiej w stosunku do naszego kraju nastąpi w pierwszym dniu trzeciego

miesiąca po złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego.



WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI OKREŚLAJĄCEJ PAŃSTWO

ODPOWIEDZIALNE ZA ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O AZYL

ZŁOŻONYCH W JEDNYM Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT

EUROPEJSKICH, PODPISANEJ W DUBLINIE 15 czerwca 1990 r.

NAZWA PAŃSTWA

DATA RATYFIKACJI
(LUB

ZATWIERDZENIA)
KONWENCJI
DUBLIŃSKIEJ

DATA WEJŚCIA W
ŻYCIE KONWENCJI W

STOSUNKU DO
POSZCZEGÓLNYCH

PAŃSTW

Królestwo Belgii 19.08.1995 1.09.1997

Królestwo Danii 13.06.1991 1.09.1997

Republika Federalna Niemiec 21.09.1994 1.09.1997

Republika Grecka 3.02.1992 1.09.1997

Królestwo Hiszpanii 10.04.1995 1.09.1997

Republika Francuska 10.05.1994 1.09.1997

Irlandia 13.06.1997 1.09.1997

Republika Włoska 26.02.1993 1.09.1997

Wielkie Księstwo Luksemburga 22.07.1993 1.09.1997

Królestwo Niderlandów
13.06.1997

(zatwierdzenie) 1.09.1997

Republika Portugalska 19.02.1993 1.09.1997

Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej 1.07.1992 1.09.1997

Republika Austrii 29.07.1997 1.10.1997

Królestwo Szwecji 23.07.1997 1.10.1997

Republika Finlandii 31.10.1997 1.01.1998
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KONWENCJA

wyznaczająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w
jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich

(97/C 254/01)

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,

PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,

PREZYDENT IRLANDII,

PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ
BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

MAJĄC NA UWADZE cel, ustalony na posiedzeniu Rady Europejskiej w Strasburgu dnia 8 i
9 grudnia 1989 r., dotyczący harmonizacji ich polityk dotyczących azylu;

ZDECYDOWANI, podtrzymując wspólną tradycję humanitaryzmu, zagwarantować
uchodźcom właściwą ochronę zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskiej z dnia 28
lipca 1951 r., zmienionej Protokołem Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r. dotyczącej
statusu uchodźców, dalej zwanych odpowiednio „Konwencją Genewską” i „Protokołem
Nowojorskim”;

UWZGLĘDNIAJĄC wspólny cel, jakim jest obszar bez granic wewnętrznych, w którym w
szczególności zostanie zapewniony swobodny przepływ osób, zgodnie z postanowieniami
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, zmienionego Jednolitym
Aktem Europejskim:

ŚWIADOMI potrzeby, w dążeniu do tego celu, podjęcia środków w celu uniknięcia
jakichkolwiek sytuacji, w których osoby ubiegające się o azyl zbyt długo trzymane są w



niepewności, co do prawdopodobnego wyniku rozpatrzenia ich wniosków, oraz w trosce o to,
by zagwarantować wszystkim osobom ubiegającym się o azyl, że ich wnioski zostaną
rozpatrzone przez jedno z Państw Członkowskich oraz zapewnienia, że nie będą odsyłane
kolejno z jednego do drugiego Państwa Członkowskiego w sytuacji, gdy żadne z nich nie
uznaje się za państwo właściwe dla rozpatrzenia wniosku o azyl;

PRAGNĄC kontynuować dialog prowadzony z Wysokim Komisarzem Narodów
Zjednoczonych do spraw uchodźców w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów;

ZDECYDOWANI ściśle współpracować przy stosowaniu postanowień niniejszej Konwencji
przy pomocy różnych środków, włącznie z wymianą informacji,

POSTANOWILI ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ KONWENCJĘ I W TYM CELU POWOŁALI
JAKO SWYCH PEŁNOMOCNIKÓW:

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,

Melchiora WATHELETA

Wicepremiera, Ministra Sprawiedliwości, Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz osób
pracujących na własny rachunek

JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,

Hansa ENGELLA

Ministra Sprawiedliwości

PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,

Dr. Helmuta RÜCKRIEGELA

Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Dublinie

Wolfganga SCHÄUBLE

Federalnego Ministra Spraw Wewnętrznych

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
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KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone w
właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Do celów niniejszej Konwencji:

a) „Cudzoziemiec” oznacza jakąkolwiek osobę inną, niż obywatel Państwa
Członkowskiego;

b) „Wniosek o azyl” oznacza prośbę, zgodnie z którą cudzoziemiec zabiega o ochronę ze
strony Państwa Członkowskiego, zgodnie z Konwencją Genewską, o nadanie mu
statusu uchodźcy w rozumieniu artykułu 1 Konwencji Genewskiej, zmienionej
Protokołem Nowojorskim;

c) „Osoba ubiegająca się o azyl” oznacza cudzoziemca, który złożył wniosek o azyl,
wobec którego nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja;

d) „Rozpatrzenie wniosku o azyl” oznacza wszelkie środki związane z rozpatrywaniem
wniosku, decyzje oraz orzeczenia wydane przez właściwe władze w sprawie wniosku o
azyl, z wyjątkiem procedur mających na celu wyznaczenie państwa odpowiedzialnego
za rozpatrzenie wniosku o azyl zgodnie z niniejszą Konwencją;

e) „Zezwolenie na pobyt” oznacza każde zezwolenie wydane przez władze Państwa
Członkowskiego upoważniające cudzoziemca do pobytu na jego terytorium, z
wyjątkiem wiz oraz „zezwoleń na pobyt” wydanych w trakcie rozpatrywania wniosku o
wydanie zezwolenia na pobyt lub wniosku o azyl;

f) „Wiza wjazdowa” oznacza zezwolenie lub decyzję Państwa Członkowskiego
umożliwiającą cudzoziemcowi wjazd na jego terytorium, z zastrzeżeniem spełnienia
innych warunków dotyczących wjazdu;

g) „Wiza tranzytowa” oznacza zezwolenie lub decyzję Państwa Członkowskiego
umożliwiającą cudzoziemcowi tranzyt przez jego terytorium lub przejście przez strefę
tranzytową portu lub lotniska, z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków tranzytu.

2. Rodzaj wizy poddany jest ocenie w świetle definicji określonych w ustępie 1 litera f) i
g).

Artykuł 2

Państwa Członkowskie potwierdzają swoje zobowiązania wynikające z Konwencji
Genewskiej, zmienionej Protokołem Nowojorskim, bez jakichkolwiek ograniczeń
terytorialnych dotyczących zakresu postanowień Konwencji Genewskiej, oraz swoje
zobowiązanie do współpracy ze służbami Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodźców w trakcie wprowadzania tych postanowień w życie.



Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie zobowiązują się do rozpatrzenia każdego wniosku o azyl,
złożonego przez cudzoziemca w jakimkolwiek z nich na granicy lub na ich terytorium.

2. Powyższy wniosek zostaje rozpatrzony przez jedno Państwo Członkowskie,
wyznaczone zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w niniejszej Konwencji. Kryteria
określone w artykułach 4-8 stosuje się w kolejności, w jakiej są wymienione.

3. Powyższy wniosek zostaje rozpatrzony przez dane państwo zgodnie z jego prawem
wewnętrznym i zobowiązaniami międzynarodowymi.

4. Każde Państwo Członkowskie ma prawo do rozpatrzenia wniosku o azyl złożonego
przez cudzoziemca nawet, jeżeli za rozpatrywanie takiego wniosku nie jest odpowiedzialne
zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszej Konwencji, pod warunkiem wyrażenia zgody
przez osobę ubiegającą się o azyl.

Państwo Członkowskie odpowiedzialne zgodnie z kryteriami wspomnianymi powyżej,
zostaje wówczas zwolnione ze swoich zobowiązań, które zostają przeniesione na Państwo
Członkowskie, które wyraziło życzenie rozpatrzenia wniosku. Państwo to poinformuje
Państwo Członkowskie odpowiedzialne zgodnie ze wspomnianymi kryteriami, że wniosek
taki został przekazany mu do rozpatrzenia.

5. Każde Państwo Członkowskie zachowuje prawo, zgodnie z jego prawem wewnętrznym,
do odesłania osoby ubiegającej się o azyl do państwa trzeciego, zgodnie z postanowieniami
Konwencji Genewskiej, zmienionej Protokołem Nowojorskim.

6. Proces wyznaczania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie
wniosku o azyl zgodnie z niniejszą Konwencją rozpocznie się gdy tylko wniosek o azyl
zostanie po raz pierwszy złożony w Państwie Członkowskim.

7. Osoba ubiegająca się o azyl, przebywająca w innym Państwie Członkowskim i tam
składająca wniosek o azyl po wycofaniu swojego wniosku w trakcie procesu wyznaczania
państwa odpowiedzialnego zostaje przyjęta z powrotem, na warunkach ustanowionych w
artykule 13, przez Państwo Członkowskie, w którym wniosek o azyl został złożony, w celu
zakończenia procesu określenia państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl.

Zobowiązanie to ustaje, jeżeli osoba ubiegająca się o azyl od tamtej pory opuściła terytorium
Państw Członkowskich na okres, co najmniej trzech miesięcy lub otrzymała od
któregokolwiek Państwa Członkowskiego zezwolenie na pobyt ważne dłużej niż trzy
miesiące.

Artykuł 4

W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o azyl posiada uznany status
uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej, zmienionej Protokołem Nowojorskim, w
którymkolwiek Państwie Członkowskim i przebywa legalnie w tym Państwie, Państwo to jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, jeżeli jest to zgodne z życzeniem zainteresowanych
osób.



Członkiem rodziny, o którym mowa powyżej, nie może być osoba inna, niż współmałżonek
osoby ubiegającej się o azyl lub jej lub jego niepełnoletnie dziecko poniżej osiemnastego roku
życia, niepozostające w związku małżeńskim lub też ojciec lub matka osoby ubiegającej się o
azyl w sytuacji, gdy jest nią niepełnoletnie dziecko poniżej osiemnastego roku życia,
niepozostające w związku małżeńskim.

Artykuł 5

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada ważne zezwolenie na pobyt,
Państwo Członkowskie, które wydało zezwolenie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie
wniosku o azyl.

2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada ważną wizę, Państwo
Członkowskie, które wydało wizę jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, z
wyjątkiem następujących sytuacji:

a) jeżeli wiza została wydana z pisemnego upoważnienia innego Państwa
Członkowskiego, państwo to jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. W
przypadku, gdy którekolwiek z Państw Członkowskich jako pierwsze skonsultuje się z
władzami centralnymi innego Państwa Członkowskiego, między innymi z powodów
bezpieczeństwa, zgoda tego drugiego nie będzie stanowić pisemnego upoważnienia w
rozumieniu niniejszego postanowienia.

b) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada wizę tranzytową i składa swój
wniosek w innym Państwie Członkowskim, w którym nie podlega wymogom
wizowym, państwo to odpowiedzialne jest za rozpatrzenie wniosku o azyl.

c) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada wizę tranzytową i składa swój
wniosek w państwie, które wydało mu swoją wizę, i które otrzymało pisemne
potwierdzenie ze strony władz dyplomatycznych i konsularnych Państwa
Członkowskiego miejsca przeznaczenia, że cudzoziemiec, wobec którego odstąpiono od
wymogów wizowych, spełnił warunki wjazdu do tego państwa, to ostatnie państwo jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl.

3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada więcej niż jedno ważne
zezwolenie na pobyt lub wizę wydaną przez inne Państwa Członkowskie, odpowiedzialność
za rozpatrzenie wniosku o azyl przejęta jest przez Państwa Członkowskie w następującym
porządku:

a) państwo, które wydało zezwolenie na pobyt przyznające prawo do najdłuższego okresu
pobytu lub w przypadku, gdy okresy ważności zezwoleń są identyczne, państwo, które
wydało zezwolenie na pobyt o najpóźniejszej dacie utraty ważności;

b) państwo, które wydało wizę o najpóźniejszej dacie upływu ważności w przypadku, gdy
różne wizy są tego samego typu;

c) w przypadku, gdy wizy są różnego rodzaju, państwo, które wydało wizę o najdłuższym
okresie ważności lub w przypadku, gdy okresy ważności są identyczne, państwo, które
wydało wizę o najpóźniejszej dacie utraty ważności. Niniejsze postanowienie nie ma
zastosowania w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada, co najmniej jedną



wizę tranzytową, wydaną po przedstawieniu wizy wjazdowej do innego Państwa
Członkowskiego. W takim przypadku to Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za
rozpatrzenie wniosku.

4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada jedno lub więcej zezwoleń na
pobyt, które utraciły ważność nie wcześniej niż dwa lata wstecz lub, jedną lub więcej wiz,
które utraciły ważność nie wcześniej niż sześć miesięcy wstecz i umożliwiły osobie
ubiegającej się o azyl faktyczny wjazd na terytorium Państwa Członkowskiego,
postanowienia ustępów 1, 2 i 3 niniejszego artykułu stosuje się w okresie, w którym
cudzoziemiec nie opuścił terytorium Państw Członkowskich.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o azyl posiada jedno lub więcej zezwoleń na pobyt,
które utraciły ważność wcześniej niż dwa lata wstecz, lub jedną lub więcej wiz, które utraciły
ważność wcześniej, niż sześć miesięcy wstecz i umożliwiły osobie ubiegającej się o azyl
wjazd na terytorium Państwa Członkowskiego oraz w przypadku, gdy cudzoziemiec nie
opuścił terytorium Wspólnoty, Państwo Członkowskie, w którym wniosek został złożony jest
odpowiedzialne za jego rozpatrzenie.

Artykuł 6

Jeżeli można udowodnić, że osoba ubiegająca się o azyl nielegalnie przekroczyła granicę
Państwa Członkowskiego drogą lądową, morską lub powietrzną, przybywając z państwa
niebędącego Państwem Członkowskim Wspólnot Europejskich, Państwo Członkowskie,
którego granice osoba ta przekroczyła, jest państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie
wniosku o azyl.

Jednakże powyższe państwo przestaje ponosić taką odpowiedzialność, jeżeli udowodniono,
że osoba ubiegająca się o azyl mieszkała w Państwie Członkowskim, w którym złożono
wniosek o azyl, co najmniej przez sześć miesięcy przed złożeniem takiego wniosku. W takim
przypadku to ostatnie Państwo Członkowskie będzie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku
o azyl.

Artykuł 7

1. Odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl spoczywa na Państwie
Członkowskim odpowiedzialnym za kontrolowanie wjazdu cudzoziemców na terytorium
Państw Członkowskich z wyjątkiem sytuacji, w której po legalnym wjeździe na terytorium
Państwa Członkowskiego, w którym jest zwolniony z obowiązku wizowego, cudzoziemiec
składa wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim, w którym również zwolniony jest z
posiadania wizy wjazdowej na jego terytorium. W takim przypadku to drugie państwo jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl.

2. Do czasu wejścia w życie umowy między Państwami Członkowskimi w sprawie ustaleń
dotyczących przekraczania granic zewnętrznych, Państwo Członkowskie, które zezwala na
bezwizowy tranzyt przez strefę tranzytową swoich lotnisk, nie jest uważane za państwo
odpowiedzialne za kontrolę wjazdową w odniesieniu do podróżnych, którzy nie opuścili
strefy tranzytowej.

3. W przypadku, gdy wniosek o azyl jest złożony podczas tranzytu na lotnisku Państwa
Członkowskiego, państwo to jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku.



Artykuł 8

W przypadku, gdy nie można wyznaczyć Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za
rozpatrzenie wniosku o azyl na podstawie innych kryteriów wymienionych w niniejszej
Konwencji, odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o azyl jest pierwsze Państwo
Członkowskie, w którym wniosek ten został złożony.

Artykuł 9

Każde Państwo Członkowskie, nawet państwo, które nie jest odpowiedzialne, zgodnie z
kryteriami ustalonymi w niniejszej Konwencji, za rozpatrzenie wniosku o azyl, z powodów
humanitarnych, uzasadnionych w szczególności sprawami rodzinnymi lub kulturowymi,
może rozpatrzyć wniosek o azyl na żądanie innego Państwa Członkowskiego pod warunkiem,
że osoba ubiegająca się o azyl wyrazi takie życzenie.

Jeżeli Państwo Członkowskie, do którego skierowane jest żądanie, wyrazi zgodę,
odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku zostaje przeniesiona na nie.

Artykuł 10

1. Państwo Członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl zgodnie z
kryteriami wymienionymi w niniejszej Konwencji jest zobowiązane do:

a) przejęcia odpowiedzialności, na warunkach określonych w artykule 11, za osobę
ubiegającą się o azyl, która złożyła wniosek o azyl w innym Państwie Członkowskim,

b) zakończenia rozpatrzenia wniosku o azyl,

c) ponownego zezwolenia na wjazd lub ponownego przyjęcia, na warunkach określonych
w artykule 13, osoby ubiegającej się o azyl, której wniosek jest rozpatrywany, a która
przebywa niezgodnie z przepisami w innym Państwie Członkowskim,

d) ponownego przyjęcia, na warunkach określonych w artykule 13, osoby ubiegającej się o
azyl, która wycofała wniosek o azyl w trakcie jego rozpatrywania i złożyła wniosek w
innym Państwie Członkowskim,

e) ponownego przyjęcia, na warunkach określonych w artykule 13, cudzoziemca, którego
wniosek został odrzucony i który przebywa niezgodnie z przepisami w innym Państwie
Członkowskim.

2. Jeżeli Państwo Członkowskie wydaje osobie ubiegającej się o azyl zezwolenie na
pobyt, ważne dłużej niż trzy miesiące, obowiązki określone w ustępie 1 litera a - e zostają
przeniesione na to Państwo Członkowskie.

3. Zobowiązania określone w ustępie 1 litera a - d nie mają zastosowania, jeżeli
cudzoziemiec opuścił terytorium Państw Członkowskich na okres, co najmniej trzech
miesięcy.



4. Zobowiązania określone w ustępie 1 litera d i e przestają mieć zastosowanie, jeżeli
państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, w rezultacie wycofania lub
odrzucenia wniosku, podejmuje i wprowadza w życie środki niezbędne do powrotu
cudzoziemca do państwa pochodzenia lub do innego państwa, do którego cudzoziemiec może
legalnie się udać.

Artykuł 11

1. Jeżeli Państwo Członkowskie, w którym został złożony wniosek o azyl uzna, że inne
Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, może, tak szybko jak to
możliwe i w każdym przypadku w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku, wezwać
drugie Państwo Członkowskie do przejęcia odpowiedzialności za osobę ubiegającą się o azyl.

Jeżeli żądanie o przejęcie odpowiedzialności nie zostaje złożone w terminie sześciu miesięcy,
odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl spoczywa na państwie, w którym taki
wniosek został złożony.

2. Żądanie przejęcia odpowiedzialności zawiera wskazania umożliwiające władzom
innego Państwa Członkowskiego upewnienie się, co do jego odpowiedzialności na podstawie
kryteriów ustanowionych w niniejszej Konwencji.

3. Państwo odpowiedzialne zgodnie z tymi kryteriami wyznaczane jest na podstawie
okoliczności istniejących w momencie, w którym osoba ubiegająca się o azyl po raz pierwszy
złożyła wniosek w Państwie Członkowskim.

4. Państwo Członkowskie ogłasza stanowisko w sprawie żądania w terminie trzech
miesięcy od otrzymania roszczenia. Zaniechanie działania w powyższym terminie
równoznaczne jest z przyjęciem roszczenia.

5. Przekazanie osoby ubiegającej się o azyl z Państwa Członkowskiego, w którym
wniosek został złożony, do Państwa Członkowskiego ponoszącego odpowiedzialność za
rozpatrzenie wniosku nie może nastąpić później, niż miesiąc po przyjęciu żądania przejęcia
odpowiedzialności lub miesiąc po zakończeniu jakiegokolwiek postępowania wszczętego
przez cudzoziemca kwestionującego decyzję o przekazaniu, jeżeli powyższe postępowanie
ma charakter zawieszający.

6. Środki podjęte na podstawie artykułu 18 mogą następnie ustalać szczegóły procedury,
zgodnie z którą ubiegający się o azyl zostają objęci odpowiedzialnością.

Artykuł 12

Jeżeli wniosek o azyl został złożony do właściwych władz Państwa Członkowskiego przez
osobę, która przebywa na terytorium innego Państwa Członkowskiego, wyznaczenie Państwa
Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl należy do Państwa
Członkowskiego, na którego terytorium przebywa osoba ubiegająca się o azyl. Państwo to jest
niezwłocznie informowane przez Państwo Członkowskie, które otrzymało wniosek, a
następnie, w celu zastosowania niniejszej Konwencji, uznane zostaje za Państwo
Członkowskie, w którym został złożony wniosek o azyl.



Artykuł 13

1. Osoba ubiegająca się o azyl zostaje ponownie przyjęta w przypadkach przewidzianych
w artykule 3 ustęp 7 oraz w artykule 10, w sposób następujący:

a) żądanie ponownego przyjęcia osoby ubiegającej się o azyl musi zawierać wskazania
umożliwiające państwu, w którym złożono żądanie, upewnienie się, że jest państwem
odpowiedzialnym, zgodnie z artykułem 3 ustęp 7 oraz z artykułem 10;

b) państwo wezwane do ponownego przyjęcia osoby ubiegającej się o azyl odpowiada na
żądanie w ciągu ośmiu dni od daty zwrócenia się do niego w tej sprawie. Jeżeli
wspomniane państwo uzna odpowiedzialność, przyjmie z powrotem osobę ubiegającą
się o azyl najszybciej, jak to będzie możliwe, najpóźniej miesiąc po udzieleniu zgody w
tej sprawie.

2. Środki podjęte na podstawie artykułu 18 mogą w późniejszym terminie określić
szczegóły procedury ponownego przyjęcia ubiegającego się o azyl.

Artykuł 14

1. Państwa Członkowskie prowadzą wzajemną wymianę w odniesieniu do:

- wewnętrznych przepisów prawnych, jak też praktyki stosowanej w sprawach
dotyczących azylu,

- danych statystycznych dotyczących liczby przybywających miesięcznie osób
ubiegających się o azyl, w podziale na przynależność państwową. Powyższe informacje
są przekazywane kwartalnie, za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego Rady
Wspólnot Europejskich, który pilnuje, aby informacje zostały przekazane Państwom
Członkowskim oraz Komisji Wspólnot Europejskich oraz Wysokiemu Komisarzowi
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

2. Państwa Członkowskie mogą prowadzić wzajemną wymianę w odniesieniu do:

- ogólnych informacji w zakresie nowych tendencji dotyczących wniosków o udzielenie
azylu,

- ogólnych informacji w zakresie sytuacji w państwach pochodzenia lub państw, z
których przybyły osoby ubiegające się o azyl.

3. Jeżeli Państwo Członkowskie dostarczające informacji określonych w ustępie 2 życzy
sobie, aby były one utrzymane w tajemnicy, inne Państwa Członkowskie stosują się do tego
życzenia.

Artykuł 15

1. Każde Państwo Członkowskie podaje do wiadomości każdego Państwa
Członkowskiego, które tego zażądało, informacje w indywidualnych przypadkach, jeżeli są
one niezbędne w celu:



- ustalenia Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl,

- rozpatrzenia wniosku o azyl,

- wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji.

2. Powyższe informacje mogą wyłącznie obejmować:

- dane osobowe osoby ubiegającej się o azyl oraz, gdy sytuacja tego wymaga, członków
rodziny (pełne imię i nazwisko oraz, w razie potrzeby, poprzednie imię i nazwisko;
przezwiska lub pseudonimy; narodowość, obecną i poprzednią, datę i miejsce
urodzenia),

- dokumenty dotyczące tożsamości i dokumenty podróży (referencje, okres ważności,
data wydania dokumentu, organ wydający dokument, miejsce wydania itd.),

- inne informacje konieczne do ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o azyl,

- miejsca zamieszkania oraz trasy odbytych podróży,

- zezwolenia na pobyt lub wizy wydane przez Państwo Członkowskie,

- miejsce złożenia wniosku o azyl,

- data złożenia poprzedniego wniosku o azyl, data złożenia obecnego wniosku o azyl,
etap, na jakim znajduje się postępowanie i decyzję, jeżeli została podjęta.

3. Ponadto Państwo Członkowskie może zwrócić się do innego Państwa Członkowskiego
o udzielenie informacji, na jakiej podstawie ubiegający się o azyl opiera swój wniosek oraz, w
razie potrzeby, informacji o podstawach jakichkolwiek decyzji podjętych w sprawie
ubiegającego się o azyl. Państwo Członkowskie, od którego żąda się powyższych informacji
podejmuje decyzję o ich udzieleniu lub nie. W każdym przypadku przekazanie żądanych
informacji wymaga zgody ubiegającego się o azyl.

4. Powyższa wymiana informacji zostaje przeprowadzona na wniosek Państwa
Członkowskiego i może nastąpić jedynie pomiędzy władzami, o których wyznaczeniu przez
każde Państwo Członkowskie powiadomiło Komitet na mocy artykułu 18.

5. Wymieniane informacje mogą zostać wykorzystane jedynie w celach określonych w
ustępie 1. W każdym Państwie Członkowskim powyższe informacje mogą zostać przekazane
jedynie organom władzy i sądom, którym powierzono:

- określenie Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl,

- rozpatrzenie wniosku o azyl,

- wprowadzenie w życie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej
Konwencji.



6. Państwo Członkowskie przekazujące informacje zapewnia, że są one precyzyjne i
aktualne.

Jeżeli okaże się, że Państwo Członkowskie dostarczyło informacje nieprecyzyjne lub
informacje, które nie powinny były zostać przekazane, Państwo Członkowskie będące
odbiorcą informacji zostaje o tym natychmiast powiadomione. Są one zobowiązane do
skorygowania lub usunięcia powyższych informacji.

7. Osoba ubiegająca się o azyl ma prawo otrzymania, na żądanie, dotyczących jej
informacji podlegających wymianie, przez okres czasu, w którym informacje są dostępne.

Jeżeli on lub ona ustali, że powyższa informacja jest nieprecyzyjna lub, że informacje nie
powinny były zostać przekazane, on lub ona ma prawo do skorygowania lub usunięcia takich
informacji, zgodnie z zasadami określonymi w ustępie 6.

8. W każdym zainteresowanym Państwie Członkowskim przekazywanie i otrzymywanie
wymienianych informacji podlega zarejestrowaniu.

9. Informacje powyższe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne
do realizacji celów, dla których nastąpiła ich wymiana. Konieczność ich przechowywania
zostaje we właściwym czasie przeanalizowana przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

10. W każdym przypadku informacje przekazywane w powyższy sposób objęte są takim
samym stopniem ochrony, jakim chronione są podobne informacje w Państwie
Członkowskim, będącym ich odbiorcą.

11. Jeżeli przetwarzanie danych nie następuje automatycznie, lecz jest dokonywane w innej
formie, każde Państwo Członkowskie, przy pomocy środków skutecznej kontroli, podejmuje
właściwe środki w celu zapewnienia zgodności z postanowieniem niniejszego artykułu.
Państwo Członkowskie dysponujące organem monitorującym, o którym mowa w ustępie 12,
może powierzyć mu zadania kontrolne.

12. Jeżeli co najmniej jedno Państwo Członkowskie zamierza dokonać komputeryzacji
całości lub części informacji, o których mowa  w ustępie 2 i 3, komputeryzacja jest możliwa
jedynie, jeżeli zainteresowane państwa przyjęły przepisy prawne odnoszące się do takiego
przetwarzania informacji, zapewniające stosowanie zasad Konwencji Strasburskiej z dnia 28
stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z automatycznym
przetwarzaniem danych osobowych oraz, jeżeli powyższe państwa powierzyły właściwemu
organowi krajowemu zadanie niezależnego monitorowania przetwarzania i wykorzystania
danych przekazanych na mocy niniejszej Konwencji.

Artykuł 16

1. Każde Państwo Członkowskie może przedłożyć Komitetowi, o którym mowa w
artykule 18, propozycje dotyczące rewizji niniejszej Konwencji w celu wyeliminowania
trudności w jej stosowaniu.

2. Jeżeli rewizja lub uzupełnienie niniejszej Konwencji okażą się konieczne dla
osiągnięcia celów określonych w artykule 8a Traktatu ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Gospodarczą; ze względu na fakt, że osiągnięcie wspomnianych celów w



szczególności wiąże się z ustanowieniem zharmonizowanej polityki azylowej i wspólnej
polityki wizowej, Państwo Członkowskie, które przewodniczy Radzie Wspólnot Europejskich
organizuje zgromadzenie Komitetu, o którym mowa w artykule 18.

3. Każda rewizja lub uzupełnienie niniejszej Konwencji lub zmiana wprowadzona do
Konwencji wymaga przyjęcia przez Komitet określony w artykule 18 i wchodzi w życie
zgodnie z postanowieniami artykułu 22.

Artykuł 17

1. Jeżeli Państwo Członkowskie doświadcza większych trudności w wyniku zasadniczej
zmiany okoliczności zaistniałych po zawarciu niniejszej Konwencji, państwo to może
przedstawić sprawę na zgromadzeniu Komitetu, o którym mowa w artykule 18 tak, aby
Komitet miał możliwość wprowadzenia w Państwach Członkowskich środków zaradczych
wobec zaistniałej sytuacji lub przyjęcia takiej rewizji Konwencji lub wprowadzenia do niej
zmian, które wydają się konieczne i które wejdą w życie zgodnie z postanowieniem artykułu
16 ustęp 3.

2. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy, sytuacja, o której mowa w ustępie 1, nadal ma
miejsce, Komitet, działając zgodnie z artykułem 18 ustęp 2, może upoważnić Państwo
Członkowskie dotknięte zaistniałą zmianą okoliczności do czasowego zawieszenia
stosowania postanowień niniejszej Konwencji, przy czym wspomniane zawieszenie nie może
utrudniać osiągnięcia celów, o których mowa w artykule 8a Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ani też stać w sprzeczności z innymi zobowiązaniami
międzynarodowymi Państw Członkowskich.

3. W okresie zawieszenia Komitet kontynuuje rozmowy zmierzające do rewizji
postanowień niniejszej Konwencji, chyba że porozumienie zostało już osiągnięte.

Artykuł 18

1. W skład powołanego Komitetu wchodzi jeden przedstawiciel rządu każdego z Państw
Członkowskich.

Komitetowi przewodniczy Państwo Członkowskie, które przewodniczy Radzie Wspólnot
Europejskich.

Komisja Wspólnot Europejskich może uczestniczyć w pracach Komitetu oraz grup roboczych
określonych w ustępie 4.

2. Komitet zajmuje się badaniem, na wniosek co najmniej jednego Państwa
Członkowskiego, wszelkich zagadnień natury ogólnej dotyczących stosowania lub
interpretacji niniejszej Konwencji.

Komitet ustala środki określone w artykule 11 ustęp 6 oraz w artykule 13 ustęp 2 oraz udziela
upoważnienia określonego w artykule 17 ustęp 2.

Komitet podejmuje decyzje o rewizji lub wprowadzeniu zmian do Konwencji na podstawie
artykułu 16 oraz 17.



3. Decyzje Komitetu podejmowane są jednomyślnie, z wyjątkiem działania podjętego
stosownie do artykułu 17 ustęp 2, w którym to przypadku Komitet podejmuje decyzje
większością dwóch trzecich głosów swoich członków.

4. Komitet ustala swój regulamin i może powoływać grupy robocze.

Sekretariat Generalny Rady Wspólnot Europejskich zapewni funkcjonowanie sekretariatu
Komitetu oraz grup roboczych.

Artykuł 19

W przypadku Królestwa Danii, postanowienia niniejszej Konwencji nie mają zastosowania do
Wysp Owczych oraz do Grenlandii, chyba że Królestwo Danii złoży przeciwne oświadczenie.
Takie oświadczenie może zostać złożone w dowolnym czasie w formie komunikatu
skierowanego do rządu Irlandii, informującego o powyższym rządy innych Państw
Członkowskich.

W przypadku Republiki Francuskiej, postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się jedynie
do europejskiego terytorium Republiki Francuskiej.

W przypadku Królestwa Niderlandów, postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się
jedynie do terytorium Królestwa Niderlandów w Europie.

W przypadku Zjednoczonego Królestwa postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się
jedynie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Nie mają one
zastosowania do europejskich terytoriów, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest
Zjednoczone Królestwo, chyba, że Zjednoczone Królestwo złoży przeciwne oświadczenie.
Takie oświadczenie może zostać złożone w dowolnym czasie w drodze komunikatu
skierowanego do rządu Irlandii, informującego o powyższym rządy innych Państw
Członkowskich.

Artykuł 20

Niniejsza Konwencja nie będzie przedmiotem żadnych zastrzeżeń.

Artykuł 21

1. Do niniejszej Konwencji może przystąpić każde państwo, które stanie się członkiem
Wspólnot Europejskich. Depozytariuszem dokumentów przystąpienia będzie Rząd Irlandii.

2. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie w stosunku do każdego państwa
przystępującego do niej w pierwszym dniu trzeciego miesiąca następującego po złożeniu
przez nie dokumentu przystąpienia.

Artykuł 22

1. Niniejsza Konwencja jest przedmiotem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.
Depozytariuszem dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia będzie rząd Irlandii.



2. Rząd Irlandii notyfikuje rządom innych Państw Członkowskich o złożonych
dokumentach ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

3. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca
następującego po złożeniu dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez ostatnie
państwo sygnatariusza, które dokona tej czynności.

Państwo, w którym złożono dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia notyfikuje
Państwom Członkowskim datę wejścia w życie niniejszej Konwencji.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiares have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la
présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden deze overeenkomst hebben
ondertekend.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção.

Na dowód czego nizej podpisani, należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszą Konwencję z
upoważnienia rządów.

Hecho en Dublín el quince de junio de mil novecientos noventa, en un ejemplar único, en
lenguas alemana, inglesa, danesa, española, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa y
portuguesa, dando fe asimismo los textos redactados en cada una de dichas lenguas
depositados en los archivos del Gobierno de Irlanda que transmitirá una copia certificada
conforme a cada uno de los Estados miembros.

Udfærdiget i Dublin, den femtende juni nitten hundrede og halvfems i ét eksemplar på dansk,
engelsk, fransk, grćsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk, hvilke tekster
har samme gyldighed og deponeres i arkiverne hos Irlands regering, som sender en bekræftet
kopi til hver af de andre medlemsstater.



Geschehen zu Dublin am fünfzehnten Juni neunzehnhundertneunzig, in einer Urschrift in
dänischer, deutscher, englischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist; sie wird im Archiv der Regierung von Irland hinterlegt, die den
übrigen Mitgliedstaaten jeweils eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Έγινε στο ∆ουβλίνο στις δεκαπέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα µόνο αντίτυπο
στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική,
ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Τα κείµενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά
και είναι κατατεθειµένα στα αρχεία της κυβέρνησης της Ιρλανδίας η οποία θα διαβιβάσει
επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε κράτος µέλος.

Done at Dublin this fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in
a single original, in the Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian,
Portuguese, and Spanish languages, the texts drawn up in each of these languages being
equally authentic and being deposited in the archives of the Government of Ireland which
shall transmit a certified copy to each of the other Member States.

Fait à Dublin, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi
et étant déposés dans les archives du gouvernement d’Irlande qui transmettra une copie
certifiée conforme à chacun des autres États membres.

Arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath ar an gcúigiú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle
naoi gcéad nócha, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, sa Fhraincis, sa
Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis agus sa
Spáinnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar iad a
thaisceadh i gcartlann Rialtas na hÉireann agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig
gach ceann de na Ballstáit eile.

Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, in esemplare unico, nelle
lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e
tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli
archivi del governo d’Irlanda che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a
ciascuno degli altri Stati membri.

Gedaan te Dublin, de vijftiende juni negentienhonderd negentig, in één exemplaar in de
Deense, de Duitse, de Engelse, de Spaanse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de
Nederlandse en de Portugese taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek
en nedergelegd in het archief van de regering van Ierland, die een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan alle overige lidstaten.

Feito em Dublim, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa, num único exemplar, nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana,
neerlandesa e portuguesa, fazendo fé qualquer dos textos, que serăo depositados nos arquivos
do Governo da Irlanda, que enviará uma cópia autenticada a cada um dos outros Estados -
membros.



Sporządzono w Dublinie, dnia piętnastego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego
roku, w jednym egzemplarzu, którego teksty duński, holenderski, angielski, francuski,
niemiecki, grecki, irlandzki, włoski, portugalski i hiszpański są jednakowo autentyczne, i
który zostanie złożony w archiwach Rządu Irlandii, oraz którego uwierzytelnione kopie
przęśle się wszystkim Państwom Członkowskim.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française



Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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