
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1179/2008

z dnia 28 listopada 2008 r.

ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE
w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych

opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja
2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należ
ności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków
i innych obciążeń (1), w szczególności jej art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dy
rektywy 2008/55/WE zostały określone w dyrektywie
Komisji 2002/94/WE (2). Jednakże, jak wynika
z doświadczenia, dyrektywa ze względu na swój
charakter prawny nie jest najbardziej skutecznym instru
mentem legislacyjnym gwarantującym pełne osiągnięcie
celu, jakim jest jednolita procedura wzajemnej pomocy.
Należy zatem zastąpić wspomnianą dyrektywę rozporzą
dzeniem.

(2) W celu ułatwienia wymiany informacji między właści
wymi organami państw członkowskich wszystkie
wnioski o udzielenie pomocy oraz wszystkie dokumenty
i informacje im towarzyszące powinny, w miarę możli
wości, być przekazywane drogą elektroniczną.

(3) W celu zagwarantowania, że przekazywane są właściwe
dane i informacje, należy określić wzory formularzy
wniosków o udzielenie wzajemnej pomocy do stoso
wania między organami krajowymi państw członkow
skich. W celu dostosowania tych formularzy do
wymogów i możliwości systemu komunikacji elektro
nicznej powinno być możliwe uaktualnianie struktury
i układu formularzy elektronicznych bez zmieniania
wzorów, pod warunkiem że wnioski zawierają wyma
gany zestaw danych i informacji.

(4) Aby umożliwić Komisji dokonywanie regularnej oceny
wyników i skuteczności procedur ustanowionych
w dyrektywie 2008/55/WE, należy ustalić, jakie infor
macje muszą być corocznie przekazywane Komisji
przez państwa członkowskie.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Dochodzenia Należności,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wdro
żenia art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 3, art. 7, 8, 9, 11, art. 12
ust. 1 i 2, art. 14, art. 18 ust. 3 i art. 24 dyrektywy
2008/55/WE.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia również szczegółowe
zasady dotyczące przeliczania, przekazywania wyegzekwowa
nych kwot, określania minimalnej kwoty należności pieniężnej,
która może stanowić podstawę wniosku o udzielenie pomocy
oraz sposobów przekazywania informacji między organami.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają nastę
pujące definicje:

1) przekaz „drogą elektroniczną” oznacza przekaz za pomocą
sprzętu elektronicznego do przetwarzania danych, w tym do
kompresji cyfrowej, z wykorzystaniem przesyłu kablowego,
transmisji radiowej, technologii optycznej lub innego środka
elektromagnetycznego;

2) „sieć CCN/CSI” oznacza wspólną platformę opartą na
wspólnej sieci łączności (CCN) oraz wspólnym systemie
połączeń (CSI), stworzoną przez Wspólnotę w celu zapew
nienia łączności elektronicznej między właściwymi organami
w sprawach ceł i podatków.

ROZDZIAŁ II

WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI

Artykuł 3

Wniosek o udzielenie informacji, o którym mowa w art. 4
dyrektywy 2008/55/WE, zawiera zestaw danych i informacji
zawartych we wzorze formularza określonym w załączniku
I do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy podobny wniosek został wysłany do innego
organu, organ wnioskujący zamieszcza w swoim wniosku
o udzielenie informacji nazwę tego organu.
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Artykuł 4

Wniosek o udzielenie informacji może dotyczyć:

1) zobowiązanego;

2) podmiotu zobowiązanego do zapłaty należności pieniężnej
na mocy przepisów obowiązujących w państwie członkow
skim, w którym organ wnioskujący ma swoją siedzibę
(zwanym dalej „państwem członkowskim organu wnioskują
cego”);

3) podmiotów, w których posiadaniu znajduje się mienie nale
żące do podmiotów wymienionych w pkt 1 lub 2.

Artykuł 5

1. Organ wykonujący potwierdza niezwłocznie otrzymanie
wniosku o udzielenie informacji, a w każdym przypadku naj
później w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania takiego
wniosku.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku organ wykonujący
zwraca się, w razie konieczności, do organu wnioskującego
o dostarczenie wszelkich dodatkowych niezbędnych informacji.
Organ wnioskujący dostarcza wszelkie dodatkowe niezbędne
informacje, do których ma dostęp w zwykłym trybie.

Artykuł 6

1. Organ wykonujący przekazuje organowi wnioskującemu
informacje wnioskowane w miarę ich pozyskiwania.

2. Jeżeli całość lub część tych informacji nie może zostać
uzyskana w terminie właściwym dla danej sprawy, organ wyko
nujący informuje o tym organ wnioskujący, podając przyczyny
takiej sytuacji.

W każdym przypadku po upływie sześciu miesięcy od daty
potwierdzenia otrzymania wniosku organ wykonujący infor
muje organ wnioskujący o wynikach postępowania przeprowa
dzonego w celu uzyskania informacji, których dotyczy wniosek.

W świetle informacji uzyskanych od organu wykonującego
organ wnioskujący może zwrócić się do tego organu o dalsze
prowadzenie postępowania. Wniosek taki składany jest
w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania informacji
o wynikach postępowania przeprowadzonego przez organ
wykonujący i jest on traktowany przez ten organ zgodnie
z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do pierwotnego
wniosku.

Artykuł 7

Jeżeli organ wykonujący zadecyduje o odrzuceniu wniosku
o udzielenie informacji, powiadamia on organ wnioskujący
o przyczynach odrzucenia tego wniosku, wskazując konkretne

zapisy art. 4 dyrektywy 2008/55/WE, na które się powołuje.
Organ wykonujący powiadamia o tej decyzji niezwłocznie po jej
podjęciu, a w każdym przypadku w terminie trzech miesięcy od
daty potwierdzenia otrzymania wniosku.

Artykuł 8

Organ wnioskujący może w każdym momencie wycofać
wniosek o udzielenie informacji, który został przesłany do
organu wykonującego. Decyzja o wycofaniu wniosku przekazy
wana jest organowi wykonującemu.

ROZDZIAŁ III

WNIOSKI O POWIADOMIENIE

Artykuł 9

Wniosek o powiadomienie, o którym mowa w art. 5 dyrektywy
2008/55/WE, zawiera zestaw danych i informacji zawartych we
wzorze formularza określonym w załączniku II do niniejszego
rozporządzenia.

Do wniosku dołącza się oryginał lub uwierzytelnioną kopię
orzeczenia lub innego dokumentu, którego dotyczy wniosek
o powiadomienie.

Artykuł 10

Wniosek o powiadomienie może dotyczyć każdej osoby
fizycznej lub prawnej, która, zgodnie z przepisami obowiązują
cymi w państwie członkowskim organu wnioskującego, musi
zostać powiadomiona o orzeczeniu lub innym dokumencie,
który jej dotyczy.

O ile w orzeczeniu lub dokumencie, którego dotyczy wniosek
o powiadomienie, tego nie wskazano, we wniosku
o powiadomienie wskazuje się przepisy obowiązujące
w państwie członkowskim organu wnioskującego, które regu
lują sposób kwestionowania należności pieniężnej lub jej
dochodzenia.

Artykuł 11

1. Organ wykonujący potwierdza niezwłocznie otrzymanie
wniosku o powiadomienie, a w każdym przypadku najpóźniej
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o powiadomienie organ
wykonujący podejmuje środki niezbędne do dokonania powia
domienia zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie
członkowskim, w którym organ ten ma swoją siedzibę.

Jeśli jest to niezbędne, organ wykonujący występuje do organu
wnioskującego o dostarczenie dodatkowych informacji, o ile nie
spowoduje to niedotrzymania ostatecznego terminu powiado
mienia wskazanego we wniosku o powiadomienie.
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Organ wnioskujący dostarcza wszelkie dodatkowe informacje,
do których ma dostęp w zwykłym trybie.

2. Organ wykonujący informuje organ wnioskujący o dacie
powiadomienia niezwłocznie po jego dokonaniu, poprzez
poświadczenie powiadomienia w formularzu wniosku zwraca
nego organowi wnioskującemu.

ROZDZIAŁ IV

WNIOSKI O DOCHODZENIE LUB O ZABEZPIECZENIE
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Artykuł 12

1. Wnioski o dochodzenie lub o zabezpieczenie, o których
mowa odpowiednio w art. 6 i 13 dyrektywy 2008/55/WE,
zawierają zestaw danych i informacji zawartych we wzorze
formularza określonym w załączniku III do niniejszego rozpo
rządzenia.

Wnioski te zawierają oświadczenie potwierdzające, że zostały
spełnione warunki wszczęcia procedury wzajemnej pomocy
określone w dyrektywie 2008/55/WE.

2. Do wniosku o dochodzenie lub o zabezpieczenie dołącza
się oryginał lub uwierzytelnioną kopię instrumentu umożliwia
jącego dochodzenie należności pieniężnej. Jeden instrument
może obejmować wiele należności, pod warunkiem że są one
należne od tego samego podmiotu.

Do celów art. 13–20 niniejszego rozporządzenia łączna kwota
należności pieniężnych objętych jednym instrumentem umożli
wiającym dochodzenie należności jest uważana za jedną należ
ność.

Artykuł 13

Wniosek o dochodzenie lub o zabezpieczenie może dotyczyć
każdego podmiotu wymienionego w art. 4.

Artykuł 14

1. Jeżeli waluta państwa członkowskiego organu wykonują
cego jest inna niż waluta państwa członkowskiego organu
wnioskującego, organ wnioskujący podaje kwoty należności
podlegających dochodzeniu w obu walutach.

2. Kursem walut stosowanym do celów wymienionych
w ust. 1 jest ostatni kurs sprzedaży zanotowany na najbardziej
reprezentatywnym rynku lub rynkach walutowych państwa
członkowskiego organu wnioskującego w dniu, w którym został
wysłany wniosek o dochodzenie.

Artykuł 15

1. Organ wykonujący niezwłocznie, a w każdym przypadku
najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku
o dochodzenie lub o zabezpieczenie:

a) potwierdza otrzymanie wniosku;

b) zwraca się do organu wnioskującego o uzupełnienie
wniosku, jeżeli nie zawiera on informacji i innych danych
wymienionych w art. 7 dyrektywy 2008/55/WE.

2. Jeżeli organ wykonujący nie podejmie niezbędnych
działań w terminie trzech miesięcy określonym w art. 8 dyre
ktywy 2008/55/WE, organ ten niezwłocznie, a w każdym przy
padku najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia upływu tego
terminu informuje organ wnioskujący o powodach jego niedo
trzymania.

Artykuł 16

Jeżeli w terminie właściwym dla danej sprawy nie jest możliwe
wyegzekwowanie lub zabezpieczenie całości lub części należ
ności, organ wykonujący informuje o tym organ wnioskujący,
podając przyczyny takiej sytuacji.

Nie później niż z upływem ostatniego dnia okresu sześciomie
sięcznego lub każdej jego wielokrotności, licząc od daty
potwierdzenia otrzymania wniosku, organ wykonujący infor
muje organ wnioskujący o stanie lub o wynikach postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Uwzględniając informacje otrzymane od organu wykonującego,
organ wnioskujący może zwrócić się o ponowne otwarcie
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. Wniosek
ten składa się w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania
informacji o wynikach postępowania i jest on traktowany przez
organ wykonujący zgodnie z przepisami obowiązującymi
w odniesieniu do pierwotnego wniosku.

Artykuł 17

1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez organ wnioskujący
informacji o jakimkolwiek działaniu kwestionującym należność
pieniężną lub instrument umożliwiający dochodzenie tej należ
ności, podejmowanym w państwie członkowskim organu wnio
skującego, organ ten powiadamia o tym organ wykonujący.

2. Jeżeli przepisy ustaw, aktów wykonawczych i praktyka
administracyjna obowiązujące w państwie członkowskim
organu wykonującego nie pozwalają na zabezpieczenie lub na
dochodzenie należności na podstawie wniosku złożonego
zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2008/55/WE,
organ wykonujący powiadamia o tym organ wnioskujący
niezwłocznie, a w każdym przypadku w terminie jednego
miesiąca od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa
w ust. 1.

PL29.11.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23



3. Niezwłocznie po otrzymaniu przez organ wykonujący
informacji o jakimkolwiek działaniu podjętym w państwie
członkowskim tego organu w celu zwrotu wyegzekwowanych
kwot lub uzyskania odszkodowania w związku z dochodzeniem
zakwestionowanych należności na podstawie art. 12 ust. 2
akapit drugi dyrektywy 2008/55/WE, organ ten niezwłocznie
powiadamia o tym organ wnioskujący.

O ile jest to możliwe, organ wykonujący włącza organ wnio
skujący do procedury ustalania kwoty podlegającej zwrotowi
i należnego odszkodowania. Na uzasadniony wniosek organu
wykonującego organ wnioskujący przekazuje zwrócone kwoty
i wypłacone odszkodowanie w terminie dwóch miesięcy od daty
otrzymania tego wniosku.

Artykuł 18

1. Jeżeli wniosek o dochodzenie lub o zabezpieczenie staje
się bezprzedmiotowy ze względu na zapłatę należności
pieniężnej, jej anulowanie lub z innego powodu, organ wnio
skujący informuje o tym niezwłocznie organ wykonujący, aby
organ ten mógł zaprzestać podjętych działań.

2. Jeżeli wysokość należności pieniężnej stanowiącej przed
miot wniosku o dochodzenie lub o zabezpieczenie uległa
zmianie z jakiegokolwiek powodu, organ wnioskujący infor
muje o tym organ wykonujący i – jeśli to niezbędne – wydaje
nowy instrument umożliwiający dochodzenie należności.

3. Jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu kwoty należności,
organ wykonujący kontynuuje działanie, które podjął w celu jej
dochodzenia lub zabezpieczenia, przy czym ogranicza to dzia
łanie do kwoty podlegającej dochodzeniu.

Jeżeli w momencie otrzymania informacji o zmniejszeniu kwoty
należności organ wykonujący wyegzekwował już kwotę wyższą
od kwoty podlegającej dochodzeniu, a procedura przekazania
kwoty określona w art. 19 nie została jeszcze wszczęta, organ
wykonujący zwraca wyegzekwowaną nadwyżkę osobie upraw
nionej.

4. Jeżeli zmiana polega na zwiększeniu kwoty należności,
organ wnioskujący niezwłocznie zwraca się do organu wyko
nującego z dodatkowym wnioskiem o dochodzenie lub
o zabezpieczenie.

Taki dodatkowy wniosek jest, w miarę możliwości, załatwiany
przez organ wykonujący łącznie z pierwotnym wnioskiem
organu wnioskującego. Jeżeli z uwagi na stan zaawansowania
postępowania połączenie wniosku dodatkowego z pierwotnym
jest niemożliwe, organ wykonujący jest zobowiązany do przy
jęcia dodatkowego wniosku tylko wówczas, gdy objęta nim
kwota jest nie niższa od kwoty, o której mowa w art. 25 ust. 2.

5. W celu przeliczenia zmienionej kwoty na walutę państwa
członkowskiego organu wykonującego organ wnioskujący

stosuje kurs walut mający zastosowanie przy pierwotnym
wniosku.

Artykuł 19

Każda kwota wyegzekwowana przez organ wykonujący, w tym,
w stosownym przypadku, odsetki, o których mowa w art. 9 ust.
2 dyrektywy 2008/55/WE, jest przekazywana organowi wnio
skującemu w walucie państwa członkowskiego organu wykonu
jącego. Przekazanie kwot następuje w terminie jednego miesiąca
od dnia ich wyegzekwowania.

Właściwe organy państw członkowskich mogą uzgodnić inny
tryb przekazywania kwot niższych od kwoty progowej, o której
mowa w art. 25 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Należność pieniężną uważa się za wyegzekwowaną, niezależnie
od kwot pobranych przez organ wykonujący z tytułu odsetek,
o których mowa w art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/55/WE,
proporcjonalnie do ściągniętej kwoty wyrażonej w walucie
krajowej państwa członkowskiego organu wykonującego po
przeliczeniu według kursu walut, o którym mowa w art. 14
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ V

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Artykuł 21

1. Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy, instrumenty
umożliwiające dochodzenie należności pieniężnej, kopie tych
instrumentów oraz wszelkie inne dokumenty towarzyszące,
a także inne informacje dostarczone w związku z tymi wnio
skami są w miarę możliwości przekazywane drogą elektro
niczną, poprzez sieć CCN/CSI.

Uznaje się, że takie dokumenty przekazywane w formie elek
tronicznej lub ich wydruki mają taką samą moc prawną, jak
gdyby były przesyłane pocztą.

2. Jeżeli organ wnioskujący przesyła kopię instrumentu
umożliwiającego dochodzenie należności pieniężnej lub jakiego
kolwiek innego dokumentu, poświadcza on zgodność tej kopii
z oryginałem poprzez umieszczenie na niej napisu „kopia
zgodna z oryginałem” w języku urzędowym lub w jednym
z języków urzędowych państwa członkowskiego organu wnio
skującego, a także nazwiska i imienia urzędnika dokonującego
poświadczenia oraz daty tego poświadczenia.

3. Jeżeli wnioski o udzielenie wzajemnej pomocy są przesy
łane drogą elektroniczną, struktura i układ formularzy,
o których mowa w art. 3 akapit pierwszy, art. 9 akapit pierwszy
i art. 12 ust. 1, mogą zostać dostosowane do wymogów
i możliwości systemu komunikacji elektronicznej, pod warun
kiem że nie ulegnie zmianie zakres informacji.
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4. Jeżeli wniosek nie może zostać przesłany drogą elektro
niczną, jest przesłany pocztą. W takim przypadku wniosek
podpisuje urzędnik organu wnioskującego odpowiednio
upoważniony do sporządzania takiego wniosku.

Artykuł 22

Każde państwo członkowskie wyznacza centralny urząd, który
jest głównym organem odpowiedzialnym za komunikowanie się
drogą elektroniczną z innymi państwami członkowskimi. Urząd
ten jest podłączony do sieci CCN/CSI.

Jeżeli w danym państwie członkowskim wyznaczono kilka
organów do celów stosowania niniejszego rozporządzenia,
urząd centralny odpowiada za przekazywanie drogą elektro
niczną wszelkich informacji między tymi organami
a urzędami centralnymi innych państw członkowskich.

Artykuł 23

1. Jeżeli właściwe organy państw członkowskich przecho
wują informacje w elektronicznych bazach danych
i wymieniają takie informacje drogą elektroniczną, podejmują
one wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia poufności
każdej informacji przekazanej na podstawie niniejszego rozpo
rządzenia, bez względu na jej formę.

Informacje te są objęte tajemnicą zawodową i podlegają
ochronie, jaką są objęte informacje takiego samego rodzaju
w prawie krajowym państwa członkowskiego, które te infor
macje otrzymało.

2. Informacje określone w ust. 1 mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom lub organom określonym w art. 16 dy
rektywy 2008/55/WE.

Informacje takiego rodzaju mogą być wykorzystywane
w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym
wszczętym w celu dochodzenia opłat, ceł, podatków i innych
obciążeń określonych w art. 2 dyrektywy 2008/55/WE.

Osoby odpowiednio upoważnione przez organ akredytacji
bezpieczeństwa Komisji Europejskiej mogą mieć dostęp do
takich informacji wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do
obsługi sieci CNN/CSI oraz utrzymywania i rozwijania tej sieci.

3. W przypadku gdy właściwe organy państw członkowskich
komunikują się drogą elektroniczną, podejmują one wszelkie
środki niezbędne do zapewnienia wiarygodności
i niezaprzeczalności danych zawartych w przesyłanych doku
mentach.

Artykuł 24

Informacje i inne dane przekazywane przez organ wykonujący
organowi wnioskującemu są sporządzane w języku urzędowym
lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego
organu wykonującego albo w innym języku uzgodnionym
między organem wnioskującym a organem wykonującym.

ROZDZIAŁ VI

KRYTERIA PRZYJĘCIA I ODRZUCENIA WNIOSKU
O UDZIELENIE POMOCY

Artykuł 25

1. Wniosek o udzielenie pomocy sporządzony przez organ
wnioskujący może dotyczyć jednej należności pieniężnej lub
kilku należności, o ile należności te przysługują od tego samego
podmiotu.

2. Nie można występować z wnioskiem o udzielenie
pomocy, jeżeli kwota należności pieniężnej lub całkowita
kwota kilku należności pieniężnych wymienionych w art. 2
dyrektywy 2008/55/WE jest niższa niż 1 500 EUR.

Artykuł 26

Jeżeli organ wykonujący decyduje o odrzuceniu wniosku
o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 14 akapit pierwszy dyre
ktywy 2008/55/WE, organ ten informuje organ wnioskujący
o przyczynach odrzucenia wniosku. Informacja ta jest przeka
zywana przez organ wykonujący niezwłocznie po podjęciu
decyzji o odrzuceniu wniosku, a w każdym przypadku
w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku
o udzielenie pomocy.

ROZDZIAŁ VII

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW

Artykuł 27

Każde państwo członkowskie wyznacza co najmniej jednego
urzędnika odpowiednio upoważnionego do uzgadniania zasad
zwrotu kosztów zgodnie z art. 18 ust. 3 dyrektywy
2008/55/WE.

Artykuł 28

1. Jeżeli organ wykonujący zdecyduje się wystąpić o zwrot
poniesionych kosztów, organ ten powiadamia organ wniosku
jący o powodach, dla których uważa, iż dochodzenie należności
stwarza szczególne problemy, pociąga za sobą bardzo wysokie
koszty lub wiąże się z walką z przestępczością zorganizowaną.

Organ wykonujący załącza szczegółowe oszacowanie kosztów,
których zwrotu domaga się od organu wnioskującego.

2. Organ wnioskujący potwierdza otrzymanie wniosku
o zwrot kosztów niezwłocznie, a w każdym przypadku
w termie siedmiu dni od daty otrzymania takiego wniosku.

W terminie dwóch miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania
tego wniosku organ wnioskujący informuje organ wykonujący,
czy i w jakim zakresie akceptuje proponowane zasady zwrotu
kosztów.

3. Jeżeli organ wnioskujący i organ wykonujący nie osiągną
porozumienia w sprawie zwrotu kosztów, to organ wykonujący
kontynuuje postępowanie egzekucyjne zgodnie z przyjętymi
zasadami.
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ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 29

Do dnia 15 marca każdego roku każde państwo członkowskie
informuje Komisję, w miarę możliwości drogą elektroniczną,
o wykorzystaniu procedur ustanowionych w dyrektywie
2008/55/WE oraz o wynikach osiągniętych w poprzednim
roku kalendarzowym.

Przekazywanie takich informacji obejmuje dane zawarte we
wzorze formularza określonym w załączniku IV do niniejszego
rozporządzenia.

Przekazywanie dodatkowych informacji dotyczących rodzajów
należności, w odniesieniu do których wystąpiono o pomoc przy
dochodzeniu lub udzielono takiej pomocy, obejmuje dane
zawarte we wzorze formularza określonym w załączniku
V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 30

Każde państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa
członkowskie oraz Komisję o nazwie i adresie organów właści
wych dla celów stosowania niniejszego rozporządzenia, a także
o urzędnikach upoważnionych do prowadzenia uzgodnień na
podstawie art. 18 ust. 3 dyrektywy 2008/55/WE.

Artykuł 31

Niniejszym uchyla się dyrektywę 2002/94/WE.

Odesłania do uchylonej dyrektywy uznaje się za odesłania do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 32

Niniejsze rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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