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WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy o usługach państwa członkowskie są 
zobowiązane do powiadamiania pozostałych państw członkowskich i Komisji o 
działalności usługowej, która może spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego („mechanizm ostrzegania”). 
Informacje te powinny pomóc państwom członkowskim w zapobieganiu ryzyku i w 
ochronie usługobiorców. 

Szybką i bezpieczną wymianę informacji w ramach „mechanizmu ostrzegania” zapewni 
stosowanie specjalnej aplikacji – systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI). 

Niniejszy dokument został opracowany jako praktyczny poradnik dla organów państw 
członkowskich zajmujących się ostrzeżeniami w systemie IMI. Obejmuje dwie części: 

Część 1: Wytyczne dotyczące stosowania mechanizmu ostrzegania 

Wytyczne służą zapewnieniu wspólnego rozumienia kryteriów i warunków 
dotyczących wysyłania ostrzeżeń. Mają zagwarantować, że ostrzeżenia będą wysyłane 
tylko w absolutnie niezbędnych przypadkach oraz wyłącznie po spełnieniu kryteriów 
określonych w dyrektywie o usługach. Wytyczne zawierają także wyjaśnienia, w jakich 
przypadkach należy stosować inne dodatkowe funkcje systemu IMI dotyczące ostrzeżeń, 
takie jak zamykanie, wycofywanie i korekta ostrzeżeń. Szereg przykładów ilustruje 
sytuacje, w których zastosowanie takich funkcji może okazać się konieczne. 

Część 2: Podręcznik użytkownika systemu IMI dotyczący ostrzeżeń 

Podręcznik użytkownika dotyczy technicznych aspektów obsługi ostrzeżeń w systemie 
IMI. Określa się w nim różne funkcje, jakie mogą pełnić organy i indywidualni 
użytkownicy w odniesieniu do mechanizmu ostrzegania, oraz przedstawia sposób 
stosowania wszystkich funkcji dostępnych w systemie IMI na każdym etapie procedury 
ostrzegania. Podręcznik zawiera także wyjaśnienia, w jaki sposób należy zorganizować 
pracę w systemie, aby umożliwić skuteczną obsługę ostrzeżeń.  

 

Dalsze informacje na temat dyrektywy o usługach znajdują się na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

Dodatkowe informacje na temat systemu IMI są dostępne na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

W przypadku wystąpienia problemów związanych z ostrzeżeniami w systemie IMI 
należy skontaktować się z koordynatorem systemu IMI, który zarejestrował instytucję w 
systemie. W celu zgłoszenia problemów technicznych, które nie mogą być rozwiązane na 
szczeblu lokalnym, Komisja ustanowiła dział pomocy technicznej, z którym można się 
skontaktować pod adresem: ec-imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. WPROWADZENIE: CELE NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Dyrektywy o usługach, państwa członkowskie są 
zobowiązane do powiadamiania pozostałych państw członkowskich i Komisji o 
działalności usługowej, która może spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego („mechanizm ostrzegania”). 
Informacje te powinny pomóc państwom członkowskim w zapobieganiu ryzyka i w 
ochronie usługobiorców. 

Szybką i bezpieczną wymianę informacji w ramach „mechanizmu ostrzegania” zapewni 
stosowanie specjalnej aplikacji systemu wymiany informacji rynku wewnętrznego 
(zwanego dalej „IMI”).  

Ważne jest również wspólne rozumienie kryteriów i warunków mechanizmu ostrzegania 
w celu ograniczenia ryzyka wysyłania niepotrzebnych lub nieuzasadnionych ostrzeżeń. 
Ponadto konieczne jest wspólne rozumienie w zakresie stosowania różnych dodatkowych 
funkcji w systemie IMI, takich jak zamykanie, wycofywanie i korekta ostrzeżeń oraz 
wysyłanie dodatkowych informacji. 

Niniejsze wytyczne opierają się na pojęciach zastosowanych w dyrektywie o usługach i 
w żaden sposób nie zawężają ani nie rozszerzają obowiązków państw członkowskich. 
Ich celem jest wspomożenie państw członkowskich w dostarczaniu wskazówek organom 
krajowym zajmującym się mechanizmem ostrzegania.  

Wytyczne te nie są wyczerpujące i nie uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji i 
okoliczności. Organy krajowe powinny ocenić każdy przypadek indywidualnie, 
uwzględniając kryteria określone w dyrektywie o usługach, swoje własne doświadczenie 
i praktykę oraz wszelkie inne istotne czynniki i metody. 

Należy zauważyć, że wytyczne pozostają bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
określających, kto odpowiada za wysyłanie ostrzeżeń lub podejmowanie środków.  

Z uwagi na skutki, jakie ostrzeżenie może mieć dla usługodawcy, państwa członkowskie 
będą musiały zapewnić objęcie usługodawcy, którego ostrzeżenie dotyczy, odpowiednią 
ochroną w trakcie całej procedury (przed wysłaniem ostrzeżenia, w trakcie jego 
wysyłania i po jego wysłaniu). Szczególnie ważne jest zapewnienie, aby ostrzeżenia były 
wysyłane wyłącznie w przypadkach, gdy jest to rzeczywiście uzasadnione. W 
wytycznych ograniczono się do materialnych kryteriów wysyłania, zamykania, 
wycofywania i korekty ostrzeżeń oraz wysyłania dodatkowych informacji. Niniejsze 
wytyczne nie dotyczą stosowania przepisów wspólnotowych lub krajowych dotyczących 
prawa do obrony.  
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TABELA 1: LISTA KONTROLNA: OCENA ZASADNOŚCI WYSŁANIA 
OSTRZEŻENIA  

Krok 
1 

Czy poważne 
potencjalne 
zagrożenie 
jest związane 
z 
działalnością 
usługową / z 
postępowanie
m 
usługodawcy? 

 

 

             →      Nie ×  → Brak ostrzeżenia 

 

Krok 
2 

↓ 

Tak √→ 

Czy działalność 
usługowa jest objęta 
dyrektywą o usługach? 

→ Nie ×   

→ Brak ostrzeżenia 

Krok 
3 

↓ 

Tak √→ 

↓ 

Tak √→ 

Czy istnieje 
niebezpieczeństwo 
wystąpienia istotnej 
szkody dla zdrowia 
lub bezpieczeństwa 
osób lub dla 
środowiska 
naturalnego? 

 

→Nie ×  → Brak ostrzeżenia 

Krok 
4 

 

Tak√ 

 

Tak √ 

↓ 

Tak 
√→ 

Czy istnieje związek 
przyczynowy 
między 
świadczeniem usługi 
a potencjalną istotną 
szkodą? 

→Nie ×  → Brak ostrzeżenia

Krok 
5 

 

Tak√ 

 

Tak√ 

 

Tak 
√→ 

↓ 

Tak 
√→ 

Czy istnieje 
rzeczywiste/konk
retne ryzyko 
wystąpienia 
istotnej szkody? 

→Nie ×   

 

→ Brak ostrzeżenia 

Krok 
6 

 

Tak√ 

 

Tak√ 

 

Tak
√ 

 

Tak√ 

↓ 

Tak √→ 

Czy istnieje ryzyko 
wystąpienia szkody 
w innych państwach 
członkowskich? 

→ Nie ×  

→ Brak 
ostrzeżen
ia 

Czy wykonano 
wszystkie kroki?... 
Tak √→ 

WYŚLIJ OSTRZEŻENIE 
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TABELA 2: ZALEŻNOŚĆ: ISTOTNOŚĆ SZKODY – PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA SZKODY 

 (Niższe prawdopodobieństwo←) Prawdopodobieństwo (→ Wyższe 
prawdopodobieństwo) 

 

Przypadek 4: mniej istotna 
potencjalna szkoda i 
względnie niskie 
prawdopodobieństwo jej 
wystąpienia 

 

Zasadniczo nie należy 
wysyłać ostrzeżenia  

 

 

Przypadek 3: mniej istotna potencjalna 
szkoda i względnie wysokie/bardzo wysokie 
prawdopodobieństwo jej wystąpienia 

 

 

W niektórych przypadkach należy 
wysłać ostrzeżenie 

(B
ar

dz
ie

j i
st

ot
na

 p
ot

en
cj

al
na

 sz
ko

da
)←

Is
to

tn
a 

po
te

nc
ja

ln
a 

sz
ko

da
 →

(M
ni

ej
 

is
to

tn
a 

po
te

nc
ja

ln
a 

sz
ko

da
) 

 

Przypadek 2: (bardzo) 
istotna potencjalna szkoda i 
względnie niskie 
prawdopodobieństwo jej 
wystąpienia     

 

Zasadniczo należy 
wysłać ostrzeżenie  

 

Przypadek 1: (bardzo) istotna potencjalna 
szkoda i względnie wysokie/bardzo wysokie 
prawdopodobieństwo jej wystąpienia           

 

 

Należy wysłać ostrzeżenie  

 

 

Uwaga: celem powyższej tabeli jest zilustrowanie możliwych zależności między 
istotnością potencjalnej szkody a prawdopodobieństwem jej wystąpienia. Nie 
uwzględniono w niej innych kryteriów wysyłania ostrzeżeń opisanych w niniejszych 
wytycznych, które również muszą zostać spełnione, zanim będzie można wysłać 
ostrzeżenie. 
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TABELA 3: KIEDY NALEŻY WYSŁAĆ OSTRZEŻENIE – OCENA KROK PO 
KROKU 

Krok 1: Czy poważne potencjalne zagrożenie jest związane z działalnością usługową / z 
postępowaniem usługodawcy?  

 

 Tak, poważne potencjalne zagrożenie jest związane z działalnością usługową / z 

postępowaniem usługodawcy. 

 przejdź do kroku nr 2 

 Nie 

 nie wysyłaj ostrzeżenia 

 

Krok 2: Czy działalność usługowa jest objęta dyrektywą o usługach? 

 
Jeżeli nie masz pewności, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_pl.pdf 
 

 Tak 

 przejdź do kroku nr 3 

 Nie 

 nie wysyłaj ostrzeżenia 

 

Krok 3: Czy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia istotnej szkody dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego?  

Oceniając tę kwestię, należy rozważyć wagę i zakres potencjalnej szkody. Gdy 
szkoda ma szczególnie dużą wagę lub szczególnie szeroki zakres, wysłanie 
ostrzeżenia może być konieczne, nawet jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkody jest niskie.  

 Tak, postępowanie, konkretne działania lub okoliczności odnoszące się do 

działalności usługowej mogą spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego. 

 przejdź do kroku nr 4 

 Nie, nie istnieje wystarczające niebezpieczeństwo wystąpienia istotnej szkody.  

 nie wysyłaj ostrzeżenia 
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Krok 4: Czy istnieje związek przyczynowy między sytuacją związaną z usługami a 
potencjalną istotną szkodą?  

 Tak, istnieje związek przyczynowy. Potencjalna szkoda wynikałaby w zasadniczej 
mierze z postępowania, konkretnych działań lub okoliczności.  

 przejdź do kroku nr 5 

 Nie, nie można ustalić żadnego bezpośredniego związku przyczynowego między 
postępowaniem, konkretnymi działaniami lub okolicznościami a potencjalną istotną 
szkodą.  

 nie wysyłaj ostrzeżenia 

 

Krok 5: Czy istnieje rzeczywiste/konkretne ryzyko istotnej szkody? Oceniając tę 
kwestię, należy rozważyć w szczególności następujące aspekty: 

- Czy ryzyko istotnej szkody istnieje nadal lub czy jest prawdopodobne, że wystąpi 
ono w bliskiej przyszłości? (jeżeli nie – nie wysyłaj ostrzeżenia) 

- Czy podjęto jakiekolwiek działanie w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
ryzyka? (jeżeli działanie to wyeliminowało ryzyko/ jeżeli ryzyko rezydualne jest 
nieznaczne, nie wysyłaj ostrzeżenia) 

- Kim jest typowy usługobiorca w przypadku tej konkretnej usługi? (jeżeli 
usługobiorca jest osobą, której trudniej jest rozpoznać ryzyko lub podjąć środki 
ostrożności, ryzyko wystąpienia szkody jest zasadniczo wyższe) 

 
 Tak, istnieje rzeczywiste ryzyko istotnej szkody.  

 przejdź do kroku nr 6 

 Nie, ryzyko już nie istnieje/ nie jest prawdopodobne, że wystąpi ono ponownie w 

bliskiej przyszłości.  

 nie wysyłaj ostrzeżenia 

 

Krok 6: Czy istnieje ryzyko wystąpienia szkody w innych państwach członkowskich?  

Oceniając tę kwestię, należy rozważyć w szczególności następujące aspekty: 
- Czy usługodawca świadczy usługi w innych państwach członkowskich? 
- Czy usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo w regionie przygranicznym? 
- Czy istnieją podstawy do założenia, że świadczenie tego rodzaju usług ma zasięg 

transgraniczny? 
 

 Tak, usługi mają zasięg transgraniczny.  

 wyślij ostrzeżenie  

 Nie, usługi nie mają zasięgu transgranicznego.  

 nie wysyłaj ostrzeżenia  
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2. PRZEGLĄD KRYTERIÓW WYSYŁANIA OSTRZEŻENIA 

Wymogi dotyczące wysyłania ostrzeżenia i związane z nimi kryteria określono w art. 29 
ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy o usługach. Art. 29 ust. 3 obejmuje przypadki, w których 
państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa uzyskuje informacje o 
postępowaniu i działaniach, które mogłyby stwarzać poważne zagrożenie, natomiast art. 
32 ust. 1 określa podobny obowiązek informowania w odniesieniu do państw 
członkowskich innych niż państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa. 
Chociaż oba artykuły dotyczą różnych sytuacji, mają one ten sam cel oraz opierają się na 
zasadniczo podobnych zasadach i kryteriach. Kryteria wysyłania ostrzeżenia są w 
związku z tym następujące:  

a) postępowanie, konkretne działania lub okoliczności dotyczą działalności 

usługowej; 

b) istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia istotnej szkody dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego;  

c) istnieje związek przyczynowy między sytuacją związaną z usługami a 

potencjalną istotną szkodą; 

d) istnieje rzeczywiste ryzyko; 

e) ryzyko ma zasięg transgraniczny. 

Aby ostrzeżenie mogło zostać wysłane, muszą zostać spełnione wszystkie powyższe 
kryteria w konkretnej przedmiotowej sytuacji.  

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW 

3.1. Postępowanie, konkretne działania lub okoliczności dotyczące 
działalności usługowej 

3.1.1. Objęte sytuacje 

Ostrzeżenie należy wysłać, wyłącznie jeżeli ustalono, że istotną szkodę mogłaby 
spowodować działalność usługowa, która mieści się w zakresie zastosowania 
dyrektywy o usługach1. Na przykład „mechanizm ostrzegania” nie dotyczy sytuacji, w 
których ryzyko wystąpienia szkody stwarzają usługi transportowe, usługi zdrowotne lub 
usługi ochrony osobistej, ponieważ są one wyłączone z zakresu dyrektywy o usługach. 

Fakt, że dana usługa jest świadczona zgodnie z prawem w państwie członkowskim nie 
oznacza, że państwo członkowskie nie może wysłać ostrzeżenia dotyczącego 
postępowania lub konkretnych działań, które w kontekście świadczenia tej usługi 

                                                 
1  rt. 2 dyrektywy o usługach. Dalsze wyjaśnienia dotyczące zakresu dyrektywy o usługach znajdują się 

w sekcji 2.1 Podręcznika wdrażania dyrektywy o usługach, dostępnego pod adresem 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_pl.pdf. 
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stwarzają ryzyko wystąpienia istotnej szkody dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub 
dla środowiska naturalnego. 

Ryzyko wystąpienia istotnej szkody powinno pojawić się w związku z postępowaniem 
usługodawcy lub w związku z jakąkolwiek inną okolicznością dotyczącą działalności 
usługowej. Nie należy zatem wysyłać ostrzeżenia w przypadku postępowania lub 
działania, które może spowodować zagrożenie, ale które nie jest związane ze 
świadczeniem usług. 

Przykład 

Jeżeli usługodawca świadczący usługi w zakresie nauczania języków zostaje aresztowany 
za niebezpieczną jazdę samochodem, nie będzie powodu do wysyłania ostrzeżenia do 
innych państw członkowskich. Postępowanie stanowiące zagrożenie nie ma związku ze 
świadczeniem usługi. 

Przykłady postępowania, które może stwarzać ryzyko są następujące2: 

• Aktywne działanie ze strony usługodawcy, takie jak niebezpieczne 
postępowanie lub dostarczanie nieprawdziwych informacji (np. 
nieodpowiedzialna gospodarka odpadami, która mogłaby przynieść szkodę 
środowisku, lub udzielanie błędnych porad żywieniowych, które mogłyby 
zaszkodzić zdrowiu osób).  

• Brak działania lub nadzoru ze strony usługodawcy, np. nie podjęcie 
koniecznych środków zapobiegawczych lub brak podstawowych instrukcji dla 
usługobiorców (np. dotyczących maksymalnego czasu trwania sesji opalającej w 
solarium). 

• Niewłaściwe używanie bezpiecznego sprzętu lub używanie niebezpiecznego 
sprzętu przy świadczeniu usługi (używanie wewnątrz pomieszczeń sprzętu 
grającego przeznaczonego wyłącznie do użytku na zewnątrz lub udostępnianie 
niebezpiecznych atrakcji na targach objazdowych).  

3.1.2. Sytuacje, w których mechanizm ostrzegania nie może zostać 
zastosowany – związek pomiędzy mechanizmem ostrzegania 
określonym w dyrektywie o usługach a istniejącymi mechanizmami 
ostrzegania o produktach 

W przypadku tego mechanizmu ostrzegania ryzyko musi dotyczyć postępowania, 
konkretnych działań lub okoliczności w kontekście działalności usługowej.  

Mechanizm ostrzegania nie powinien być stosowany w przypadku, gdy źródłem 
ryzyka są produkty konsumenckie. W tych przypadkach powinny zostać zastosowane 
systemy wczesnego ostrzegania o produktach3. Państwa członkowskie uzyskają w ten 

                                                 
2  Przy podejmowaniu decyzji, czy wysłać ostrzeżenie, nie ma potrzeby określania winy lub ustalania, 

czy nastąpiło zaniedbanie w odniesieniu do danego postępowania. 

3  tj. system wczesnego ostrzegania w zakresie produktów nieżywnościowych (RAPEX), system 
wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt 
(RASFF) lub system wczesnego ostrzegania o produktach leczniczych – system nadzoru nad 
wyrobami medycznymi. 
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sposób szczegółowe informacje dotyczące niebezpieczeństwa produktu i w ten sposób 
będą mogły podjąć kroki mające na celu wycofanie go z obrotu. 

W pewnych przypadkach postępowanie usługodawcy może być jednak powiązane ze 
stosowaniem produktów w sposób stanowiący część świadczenia usługi i, jeżeli 
istnieje przy tym poważne ryzyko, konieczne będzie zastosowanie mechanizmu 
ostrzegania. Sytuacja taka miałaby na przykład miejsce, jeżeli usługodawca podczas 
świadczenia usługi niewłaściwie stosowałby bezpieczne produkty, powodując ryzyko 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego. 

Przykład 

Przy niektórych zabiegach kosmetycznych usługodawca X stosuje kremy znieczulające w 
ilości wyższej niż wskazana. Nieprawidłowe stosowanie tych kremów stwarza ryzyko dla 
zdrowia osób. W związku z tym, że nieodpowiednie stosowanie środka znieczulającego, a 
nie środek znieczulający jako taki, czyni usługę niebezpieczną, mechanizm ostrzegania 
określony w dyrektywie o usługach powinien zostać zastosowany. 

Innym scenariuszem jest sytuacja, w której podczas świadczenia usługi stosowany jest 
produkt niebezpieczny. Może to wymagać wysłania uzupełniającego ostrzeżenia przy 
zastosowaniu mechanizmu ostrzegania określonego w dyrektywie o usługach, nawet 
jeżeli ostrzeżenie zostało już wysłane przy zastosowaniu mechanizmu ostrzegania o 
produktach. Byłoby tak na przykład w przypadku, w którym usługodawca 
kontynuowałby stosowanie niebezpiecznych produktów konsumenckich podczas 
działalności usługowej, mimo że produkty te zostały wycofane z obrotu lub zostały 
wycofane od konsumentów przez producentów lub dystrybutorów. 

Przykład 

Ostrzeżenie wysłane przy użyciu systemu RAPEX informuje o niebezpiecznej zabawce, 
która później zostaje wycofana z obrotu we wszystkich państwach członkowskich. 
Państwo członkowskie A posiada informację, że organizator rozrywki dla dzieci X 
kontynuuje stosowanie niebezpiecznej zabawki podczas swoich przedstawień w kilku 
państwach członkowskich. Postępowanie to mogłoby spowodować istotną szkodę dla 
zdrowia dzieci. Państwo członkowskie A powinno wysłać ostrzeżenie przy zastosowaniu 
mechanizmu ostrzegania określonego w dyrektywie o usługach powiadamiające o 
niebezpieczeństwie usługi rozrywkowej świadczonej przez X. 

3.2. Istotna szkoda dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla 
środowiska naturalnego 

Dla potrzeb wysłania ostrzeżenia potencjalna szkoda dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób lub dla środowiska naturalnego musi być istotna. Wydaje się, że w tym kontekście 
szczególnie ważne są dwa następujące czynniki: (a) potencjalna waga szkody i (b) 
potencjalny zakres szkody.  

3.2.1. Waga szkody 

Ocena potencjalnej wagi szkody powinna opierać się na rozważeniu możliwych 
konsekwencji postępowania usługodawcy lub konsekwencji wynikających z 
okoliczności.  

- Istotna szkoda dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób obejmuje 
szkodę dla ich integralności fizycznej lub psychicznej, taką jak 
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poważne obrażenia (np. złamania, uszkodzenia organów 
wewnętrznych, uszkodzenia wzroku lub słuchu, poważne oparzenia 
skóry lub rany cięte itd.), przewlekłe lub inne poważne choroby, 
zaburzenia psychiczne itd.  

- Poważna szkoda dla środowiska (naturalnego i miejskiego) 
obejmuje poważne zanieczyszczenie w różnych formach 
(zanieczyszczenie powietrza i wody, skażenie gleby środkami 
chwastobójczymi, pestycydami lub metalami ciężkimi, zagrożenie 
hałasem lub zanieczyszczenie świetlne), szkody spowodowane przez 
pożary oraz zniszczenie ekosystemów i różnorodności biologicznej.  

3.2.2. Zakres szkody 

Przy szacowaniu istotności potencjalnej szkody należy uwzględnić liczbę osób lub 
obszar, na które szkoda może mieć wpływ. Jeżeli zakres jest szczególnie duży, istotność 
szkody będzie – logicznie – wyższa.  

Przykład  

Usługodawca prowadzący przedsiębiorstwo w państwie członkowskim A nie przestrzega 
norm higieny i świadczenie przez niego usług cateringowych spowodowało lekkie 
zatrucie pokarmowe wśród dużej liczby osób w państwie członkowskim B. Chociaż w 
zasadzie lekkie zatrucie pokarmowe mogłoby być uważane za nieistotną szkodą dla 
zdrowia osób, duża liczba osób potencjalnie dotkniętych oznacza, że szkoda mimo to 
może być uważana za istotną.  

3.3. Związek przyczynowy między sytuacją związaną z usługami a 
potencjalną istotną szkodą 

Musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy między postępowaniem lub 
okolicznościami a potencjalną istotną szkodą.  

Nie będzie takiego związku, jeżeli ryzyko szkody będące źródłem ostrzeżenia zostało 
wywołane lub spowodowane w bardzo znacznym stopniu przez siłę wyższą lub osobę 
trzecią (w tym usługobiorcę). 

Przykład  

Usługobiorca X ponosi istotną szkodę z powodu niezastosowania się do instrukcji, 
których wyraźnie polecono mu przestrzegać przy korzystaniu ze sprzętu do nurkowania. 
W tym przypadku szkoda nie ma związku z postępowaniem usługodawcy, ale wynika 
raczej z postępowania usługobiorcy. 

3.4. Rzeczywiste/konkretne ryzyko  

Należy zauważyć, że wiedza o niebezpiecznym postępowaniu lub konkretnych 
działaniach usługodawcy w danym państwie członkowskim nie powinna automatycznie 
skutkować wysłaniem ostrzeżenia przez to państwo członkowskie. Ważne jest 
oszacowanie istnienia rzeczywistego ryzyka. Rzeczywiste ryzyko ma miejsce w 
przypadku, gdy niebezpieczna sytuacja związana z działalnością usługową: 

• istnieje nadal w czasie wysyłania ostrzeżenia lub  
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• jej wystąpienie jest (wystarczająco) prawdopodobne w (bliskiej) 
przyszłości.  

Przy określaniu, czy istnieje wystarczające prawdopodobieństwo wystąpienia 
niebezpiecznej sytuacji w przyszłości, należy uwzględnić wszystkie fakty/okoliczności, 
a w szczególności ustalić, czy tego rodzaju niebezpieczna sytuacja lub możliwa szkoda 
wystąpiła w przeszłości i czy istnieją czynniki wskazujące, że możliwe są zmiany 
postępowania usługodawcy lub zmiany okoliczności.  

Nie można przewidzieć zdarzeń całkowicie przypadkowych ani im zapobiec. Jeżeli nie 
ma dowodów na to, że zdarzenie, które wystąpiło podczas świadczenia usługi, może 
mieć miejsce ponownie, nie zachodzi potrzeba wysyłania ostrzeżenia, bez względu na to, 
jak istotna może być wynikająca z niego szkoda.  

Przykład 

Usługodawca X oferuje innowacyjny zabieg na skórę, który stwarza wyraźne zagrożenie 
dla zdrowia osób. Istnieją podstawy, aby sądzić, że postępowanie usługodawcy X nie 
ulegnie zmianie, chyba że taka zmiana zostanie wymuszona. Ryzyko szkody będzie 
istniało, dopóki usługodawca X będzie świadczył usługi. Każde państwo członkowskie, 
które uzyskuje informacje o szkodzie, powinno ostrzec państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa oraz inne państwa członkowskie, w których X może 
świadczyć swoje usługi. 

Niektóre usługi są nieodłącznie związane z pewnym stopniem ryzyka, a mianowicie 
usługi takie jak niektóre sporty „wysokiego ryzyka” (np. paralotniarstwo, 
spadochroniarstwo, skoki na linie itp.) lub wydarzenia takie jak wyścigi samochodowe w 
mieście.  

Jeżeli usługa, która jest niebezpieczna sama w sobie, jest świadczona zgodnie z prawem 
w danym państwie członkowskim, oczywiste jest, że nie należy wysyłać ostrzeżenia do 
innych państw członkowskich. Jeżeli jednak postępowanie lub konkretne działania 
danego usługodawcy mogłyby istotnie wpłynąć na zwiększenie ryzyka wpisanego w tę 
usługę, należy wysłać ostrzeżenie informujące inne państwa członkowskie o zagrożeniu 
związanym z postępowaniem lub konkretnymi działaniami danego usługodawcy (pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie kryteria konieczne w celu wysłania ostrzeżenia).  

Przykład 

Jeżeli państwo członkowskie A zezwala na świadczenie usług w zakresie skoków na linie, 
nie może wysłać ostrzeżenia, jeżeli usługodawca X świadczy te usługi na jego terytorium 
zgodnie z prawem. Jeżeli jednak istnieją dowody, że usługodawca X zwiększa ryzyko 
wpisane w skoki na linie poprzez świadczenie usług niespełniających wymogów 
bezpieczeństwa, państwo członkowskie A powinno wówczas wysłać ostrzeżenie do 
państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa X. 

Oczywiście jeżeli potencjalna szkoda jest szczególnie istotna, nawet małe 
prawdopodobieństwo jej wystąpienia w przyszłości może uzasadniać wysłanie 
ostrzeżenia.  

Wydaje się, że w tym kontekście szczególnie ważne są dwa czynniki: (a) efekt środka 
przyjętego przez usługodawcę lub państwo członkowskie w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia ryzyka oraz (b) profil przeciętnego usługobiorcy i jego zdolność rozumienia 
i uniknięcia ryzyka. 
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3.4.1. Efekt środka przyjętego przez usługodawcę lub państwo 
członkowskie w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka 

W niektórych warunkach środki przyjęte dobrowolnie przez usługodawcę mogą 
wyeliminować ryzyko. Podobnie, środki przyjęte przez państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa lub inne państwa członkowskie zgodnie z prawem WE, a 
w szczególności z dyrektywą o usługach, mogą w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko 
lub wyeliminować je całkowicie. W przypadku braku ryzyka nie należy wysyłać 
ostrzeżenia. 

Zasadniczo państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa będzie miało 
możliwość podjęcia kroków w celu wyeliminowania ryzyka, a w rezultacie więcej 
ostrzeżeń będzie wysyłanych przez państwa członkowskie inne niż państwo prowadzenia 
przedsiębiorstwa. 

3.4.2. Profil usługobiorcy i jego zdolność rozumienia i uniknięcia ryzyka 

Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia należy wziąć pod uwagę 
przeciętny stan wiedzy usługobiorcy na temat ryzyka i możliwość podjęcia środków 
ostrożności, tak aby możliwe było określenie stopnia ryzyka.  

Wiedza dotycząca ryzyka może zależeć od profilu usługobiorcy. W przypadku usług 
świadczonych między przedsiębiorstwami, usługobiorca może mieć większą świadomość 
i możliwość podjęcia środków ostrożności niż w przypadku świadczenia usług na rzecz 
klienta indywidualnego (konsumenta). Podobnie, ryzyko wystąpienia szkody w wyniku 
postępowania lub konkretnych działań może być wyższe w przypadku usług 
świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci lub osób niepełnosprawnych fizycznie lub 
umysłowo.  

Przykład 

Państwo członkowskie uzyskuje informację o działalności usługowej, która dotyczy dzieci 
i która mogłaby spowodować istotną szkodę dla ich bezpieczeństwa. Ponieważ dzieci 
mają zasadniczo mniejszą świadomość ryzyka, a tym samym są niezdolne do 
podejmowania środków ostrożności wobec tego ryzyka, prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody jest większe niż w przypadku, w którym działalność stanowiąca 
ryzyko jest skierowana do dorosłych. 

W przypadku innych grup osób prawdopodobieństwo wystąpienia szkody może być 
większe, jeżeli usługodawca nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń, ostrzeżeń lub 
instrukcji, a zagrożenie nie jest oczywiste. 

Przykład 

Usługodawca A świadczy usługi związane z doradztwem żywieniowym, które może 
powodować znaczącą szkodę w przypadku osób cierpiących na określone zaburzenia 
niedoborowe. Wydaje się, że usługobiorcy nie mają świadomości zagrożenia. Z uwagi na 
nowatorski charakter doradztwa żywieniowego, informacje na temat tego ryzyka są 
wśród społeczeństwa bardzo ograniczone. Dokonując oceny prawdopodobieństwa 
wystąpienia szkody w przyszłości, państwa członkowskie muszą wziąć pod uwagę fakt, że 
dorośli nie będą w stanie podjąć wystarczających środków ostrożności wobec tego 
ryzyka. 
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3.5. Wymóg transgranicznego skutku ryzyka 

Zanim państwo członkowskie wyśle ostrzeżenie, powinno upewnić się, że istnieje 
wystarczające prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w innych państwach 
członkowskich, co oznacza konieczność rozważenia wszystkich czynników mogących 
wskazywać na prawdopodobieństwo prowadzenia działalności przez usługodawcę w 
innych państw członkowskich.  

Oczywiście łatwiej jest założyć ryzyko wystąpienia szkody w innym państwie 
członkowskim, jeżeli usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo w innym państwie 
członkowskim niż państwo członkowskie, w którym pojawia się ryzyko. Wskazówek 
dostarczyć mogą również rodzaj usług lub lokalizacja miejsca prowadzenia 
przedsiębiorstwa usługodawcy, które (jeżeli geograficznie znajduje się w bliskiej 
odległości od innego państwa członkowskiego) może wskazywać na fakt prowadzenia 
działalności w innych państwach członkowskich. W przypadku usług świadczonych 
przez internet założenie istnienia transgranicznego skutku ryzyka może być łatwiejsze.  

Jeżeli szkoda powstała na skutek stosowania wadliwego sprzętu, który może być 
stosowany w innych państwach członkowskich, ustalenie transgranicznego skutku 
ryzyka jest łatwiejsze. 

4. KTO WYSYŁA OSTRZEŻENIE? 

W dyrektywie o usługach zawarto rozróżnienie między ostrzeżeniami wysyłanymi przez 
państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 29 ust. 3) a ostrzeżeniami 
wysyłanymi przez inne państwa członkowskie (art. 32 ust. 1). Obie te sytuacje 
przeanalizowano oddzielnie poniżej. 

4.1. Ostrzeżenia wysyłane przez państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa 

W wielu przypadkach nie będzie konieczne wysyłanie ostrzeżenia przez państwo 
członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa, ponieważ zasadniczo podejmie ono 
natychmiastowe środki w celu zapobieżenia wszelkiemu ryzyku niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji o poważnym zagrożeniu dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub 
dla środowiska naturalnego. Środki te, ogólnie rzecz biorąc, powinny zapewnić 
wyeliminowanie ryzyka (np. usługodawca traci uprawnienia do prowadzenia 
działalności, naprawiono wadliwy sprzęt itp.). W przypadku braku (utrzymującego się) 
ryzyka wystąpienia istotnej szkody dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla 
środowiska naturalnego w innych państwach członkowskich nie ma konieczności 
wysyłania ostrzeżenia. 

Istnieją jednak przypadki, w których wysłanie ostrzeżenia przez państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa może być konieczne mimo podjętych środków, na 
przykład: 

• W sytuacji, gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa nie 
ma pewności, czy środki podjęte wobec usługodawcy można skutecznie 
wyegzekwować lub czy są one wystarczające, aby powstrzymać 
wystąpienie ryzyka.  

Przykład 
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Państwo członkowskie A otrzymuje skargi dotyczące usługodawcy, który stwarza 
bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia usługobiorców. W miejscu prowadzenia 
przedsiębiorstwa nie istnieje możliwość podjęcia natychmiastowych i skutecznych 
środków w celu wyeliminowania ryzyka lub zapobieżenia ryzyku, ponieważ 
aktualnie usługodawca znajduje się poza jego terytorium i świadczy usługi w 
innym państwie członkowskim.  

• W sytuacji, gdy państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 
posiada informacje, że usługodawca świadczy usługi w innych państwach 
członkowskich, używając tego samego sprzętu. 

Przykład 

Państwo członkowskie A posiada informacje, że usługodawca X organizuje 
wycieczki rowerowe w państwie członkowskim A i w państwie członkowskim B. W 
państwie członkowskim A usługodawca X używa rowerów, które nie są 
utrzymywane w prawidłowym stanie i stwarzają ryzyko dla bezpieczeństwa osób. 
Państwo członkowskie A ma ważne powody, by przypuszczać, że te same rowery są 
używane w państwie członkowskim B.  

• Niekiedy istotna szkoda dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób nie nastąpi 
natychmiast w następstwie postępowania lub konkretnych działań, które ją 
powodują, ale zostanie ujawniona na późniejszym etapie. Jeżeli 
postępowanie lub konkretne działania stwarzające ryzyko miały już miejsce 
w innych państwach członkowskich, państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań w celu 
wyeliminowania ryzyka. W takich przypadkach należy wysłać ostrzeżenie 
do innych państw członkowskich w celu umożliwienia im podjęcia działań 
we własnym zakresie. 

Przykład 

Usługodawca X, prowadzący przedsiębiorstwo w państwie członkowskim A, 
prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa sufitów. Niektóre sufity zawaliły 
się, stwarzając poważne ryzyko szkody dla osób przebywających w 
pomieszczeniach. W toku inspekcji wykazano, że zawalenie było spowodowane 
zaniedbaniem. Państwo członkowskie A posiada informacje, że usługodawca X 
pracował w innych państwach członkowskich, dlatego wysyła ostrzeżenie do 
wszystkich państw członkowskich, by zapobiec dalszym szkodom.  

Fakt niepodjęcia środków przez państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 
nie uniemożliwia temu państwu członkowskiemu wysłania ostrzeżenia. Jeżeli jednak 
środki nie zostały podjęte z powodu braku dowodów na istnienie ryzyka lub na istotny 
charakter potencjalnych szkód, państwo członkowskie nie powinno wysyłać ostrzeżenia 
do innych państw członkowskich.  

Przykład 

Państwo członkowskie A otrzymało pewną liczbę skarg na usługodawcę X, w 
których oskarża się go o powodowanie poważnego ryzyka dla zdrowia osób. 
Skargi są wyraźnie bezpodstawne. W rezultacie nie podejmuje się żadnych 
środków przeciw usługodawcy X. W takim przypadku państwo członkowskie A nie 
powinno wysyłać ostrzeżenia do innych państw członkowskich.  
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4.2. Ostrzeżenia wysyłane przez państwa członkowskie inne niż państwo 
członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 

W przypadku gdy państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa uzyskuje informacje na temat konkretnych, poważnych zdarzeń lub 
okoliczności mogących spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób lub dla środowiska naturalnego na swoim terytorium lub na terytorium innych 
państw członkowskich, niezwłocznie informuje o tym państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa, pozostałe zainteresowane państwa członkowskie oraz 
Komisję.  

W większości przypadków tego rodzaju ostrzeżenie zostanie prawdopodobnie wysłane 
przez państwo członkowskie, w którym świadczona jest usługa. 

Inaczej niż w przypadku środków podejmowanych przez państwo członkowskie 
prowadzenia przedsiębiorstwa, środki podejmowane przez państwo, w którym 
świadczona jest usługa, często będą zapobiegały wystąpieniu ryzyka jedynie na jego 
terytorium. W rezultacie może w dalszym ciągu występować ryzyko dla innych państw 
członkowskich. W takich przypadkach również należy wysłać ostrzeżenie do państwa 
członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa, innego zainteresowanego państwa 
członkowskiego (innych zainteresowanych państw członkowskich) oraz Komisji.  

Przykład 

Usługodawca X, prowadzący przedsiębiorstwo w państwie członkowskim A, świadczy 
usługi sprzątania i czyszczenia obiektów przemysłowych w państwie członkowskim B. Na 
skutek skarg państwo członkowskie B przeprowadza kontrolę, w wyniku której okazuje 
się, że usługodawca X usuwał odpady powstające w czasie jego pracy w sposób 
niebezpieczny, stwarzający ryzyko wystąpienia istotnej szkody dla środowiska 
naturalnego. Organy państwa członkowskiego B posiadają informacje wskazujące, że 
usługodawca X kontynuuje tę praktykę. Usługodawca X świadczy usługi także w 
państwach członkowskich C i D. W ramach środka ostrożności organy państwa 
członkowskiego B wysyłają ostrzeżenie do państwa członkowskiego prowadzenia 
przedsiębiorstwa A oraz państw członkowskich C i D. 

Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa 
powinno zbadać sprawę i podjąć środki w celu ogólnego zapobieżenia ryzyku.  

4.3. Ostrzeżenia wysyłane przez państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa związane z wcześniejszym ostrzeżeniem od innego 
państwa członkowskiego  

Jeżeli mimo środków podjętych przez państwo członkowskie prowadzenia 
przedsiębiorstwa ryzyko występuje nadal, na mocy art. 29 ust. 3 dyrektywy o usługach 
państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformować o 
tym wszystkie zainteresowane państwa członkowskie (tj. ostrzeżenie zostaje wysłane do 
państw członkowskich, które jeszcze nie otrzymały ostrzeżenia, a uaktualnione 
informacje zostają przekazane pozostałym państwom członkowskim)4.  

                                                 
4  Aby uniknąć pomyłek i w celu zachowania spójności, nowa informacja będzie wyraźnie powiązana w 

systemie z ostrzeżeniem istniejącym. 
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5. KTO OTRZYMUJE OSTRZEŻENIE? 

W dyrektywie o usługach zawarto rozróżnienie między ostrzeżeniami wysyłanymi przez 
państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 29 ust. 3) a ostrzeżeniami 
wysyłanymi przez inne państwa członkowskie (art. 32 ust. 1). W sytuacji gdy państwa 
członkowskie muszą określić, których państw członkowskich dotyczy ostrzeżenie (które 
państwa członkowskie są zainteresowane), właściwe organy mogą uwzględnić 
następujące czynniki:  

- dowody dotyczące świadczenia usług w innych państwach członkowskich 
w przeszłości; ten czynnik staje się jeszcze bardziej istotny, jeżeli 
świadczeniem usług w innym państwie członkowskim zajmuje się ta sama 
osoba, której postępowanie powoduje zagrożenie lub która używa tego 
samego sprzętu stwarzającego ryzyko;  

- rodzaj usługi; 
- miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa usługodawcy. 

6. ZAMKNIĘCIE OSTRZEŻENIA 

6.1. Kiedy należy zamknąć ostrzeżenie? 

W celu zapewnienia ochrony usługodawcom, których ostrzeżenia dotyczą, ostrzeżenia 
należy wysłać jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy spełnione są wszystkie 
kryteria określone w sekcji III niniejszych wytycznych. Równie istotne jest zapewnienie 
zamknięcia ostrzeżenia niezwłocznie po ustaniu przyczyn leżących u jego podstaw.  

Zwykle zamknięcie ostrzeżenia nastąpi niezwłocznie po zniknięciu ryzyka istotnej 
szkody dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego. Na 
przykład usługodawca mógł podjąć dobrowolne środki w celu wyeliminowania ryzyka 
(np. wymienił wadliwy sprzęt lub dostarczył usługobiorcom właściwe instrukcje, tym 
samym usuwając ryzyko, które było przyczyną ostrzeżenia). Niekiedy ryzyko może 
zniknąć na skutek kroków podjętych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym (np. państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa może 
tymczasowo zawiesić pozwolenie na prowadzenie działalności usługodawcy).  

Państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa może samo uzyskać informacje o 
tym, że ryzyko przestało istnieć, lub może zostać poinformowane przez inne państwa 
członkowskie przy zastosowaniu mechanizmu ostrzegania (zob. sekcja IX poniżej). Z 
chwilą ustalenia, że ryzyko zniknęło, państwo członkowskie, które wysłało ostrzeżenie, 
powinno niezwłocznie wysłać propozycję jego zamknięcia.  

6.2. Sprzeciw wobec propozycji zamknięcia 

Aby zapobiec niewłaściwemu używaniu funkcji zamknięcia oraz sytuacjom, w których 
ostrzeżenie zostaje zamknięte, mimo że jedno lub więcej państw członkowskich posiada 
informacje, że ryzyko występuje nadal, propozycja zamknięcia powinna być 
odpowiednio uzasadniona, a inne państwa członkowskie, których dotyczy ostrzeżenie, 
powinny mieć możliwość sprzeciwu wobec propozycji zamknięcia, jeżeli posiadają 
dowody, że ryzyko nadal występuje. Państwa członkowskie, których dotyczy 
ostrzeżenie, powinny mieć możliwość sprzeciwu wobec propozycji zamknięcia jedynie, 
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jeżeli posiadają konkretne dowody, że ryzyko nadal występuje. Państwa członkowskie 
powinny zatem przedstawić dowody i uzasadnić swój ewentualny sprzeciw.  

7. WYCOFANIE OSTRZEŻENIA 

Kryteria dotyczące wysłania ostrzeżeń przedstawione w niniejszych wytycznych mają na 
celu zapobieganie przypadkom wysłania nieuzasadnionych lub bezpodstawnych 
ostrzeżeń. Mimo tych zabezpieczeń nie można wykluczyć sytuacji, w której państwa 
członkowskie wyślą ostrzeżenie na podstawie posiadanych informacji lub dowodów, 
które są błędne lub niedokładne, i w której błąd zostanie wykryty dopiero na 
późniejszym etapie.  

Przykład 

Właściwe organy państwa członkowskiego A posiadają informacje wskazujące, że 
usługodawca X, prowadzący przedsiębiorstwo w państwie członkowskim B i świadczący 
usługi budowlane w państwie członkowskim A, niezgodnie z prawem usunął odpady na 
terytorium państwa członkowskiego A, przez co spowodował szkodę dla środowiska 
naturalnego. Państwo członkowskie A wysyła ostrzeżenie do państwa członkowskiego B, 
aby zapobiec dalszym szkodom. Dalsze kontrole przeprowadzone przez państwo 
członkowskie A wskazują, że odpady pozostawił nie usługodawca X, a usługodawca Y, 
który pracował w tym samym miejscu co usługodawca X. Usługodawca Y prowadzi 
przedsiębiorstwo w państwie członkowskim A i nie świadczy usług transgranicznych. W 
związku z tym państwo członkowskie A wycofuje ostrzeżenie. 

Z chwilą wykrycia błędu państwo członkowskie, które wysłało ostrzeżenie powinno 
niezwłocznie wysłać wniosek o jego wycofanie. Informacja ta zostanie automatycznie 
przekazana do wszystkich odbiorców pierwotnego ostrzeżenia. Należy ponadto wyjaśnić, 
dlaczego ostrzeżenie było bezpodstawne (i należy je w związku z tym wycofac).  

Należy zauważyć, że ostrzeżenie powinno być wycofane jedynie wówczas, gdy państwo 
członkowskie, które je zainicjowało ustali, że nie zostały spełnione kryteria wysyłania 
ostrzeżenia. Jeżeli w czasie wysyłania ostrzeżenia takie ryzyko istniało, a następnie 
zniknęło, ostrzeżenie należy zamknąć (a nie wycofać), jak opisano powyżej. 

8. KOREKTA INFORMACJI  

Niezależnie od tego, jak dokładnie zostały sprawdzone ostrzeżenia przed wysłaniem i jak 
zostały uzasadnione, może zaistnieć konieczność ich korekty na późniejszym etapie. 
Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład, jeżeli okazuje się, że pierwotna informacja 
zawarta w ostrzeżeniu jest częściowo błędna. Na przykład, w czasie wysyłania 
ostrzeżenia inicjujące państwo członkowskie mogło wprowadzić błędną nazwę lub adres 
usługodawcy (lub mogło wcale nie dostarczyć tej informacji, ponieważ jej nie 
posiadało). W takich przypadkach istotne jest, aby dokonać korekty pierwotnego 
ostrzeżenia niezwłocznie po ujawnieniu błędu.  

9. WYSYŁANIE DODATKOWYCH INFORMACJI 

W celu zminimalizowania ryzyka i zapewnienia prawidłowej współpracy miedzy 
państwami członkowskimi ważne jest, aby informacje zawarte w ostrzeżeniu były w 
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miarę możliwości kompletne, a państwa członkowskie, których dotyczy ostrzeżenie, 
miały do dyspozycji wszystkie istotne informacje. Ważne będzie w szczególności 
dostarczenie dodatkowych informacji, jeżeli może to pomóc w przyśpieszeniu 
zamknięcia ostrzeżenia lub zwiększenia wiedzy innych państw członkowskich na temat 
istnienia poważnego ryzyka. Państwo członkowskie, które wysłało ostrzeżenie, oraz 
wszystkie inne państwa członkowskie, których ostrzeżenie dotyczy, będą miały okazję 
przekazania pozostałym państwom członkowskim informacji zwrotnych lub 
dodatkowych informacji o ostrzeżeniach, które będą wyraźnie związane z pierwotną 
wiadomością zawierającą ostrzeżenie. Przykładami tego są sytuacje, gdy: 

- państwa członkowskie, które otrzymały ostrzeżenie, chcą potwierdzić, że 
przedmiotowa usługa jest rzeczywiście świadczona na ich terytorium i że 
potwierdzają albo zaprzeczają informacjom zawartym w pierwotnym ostrzeżeniu 
na podstawie swoich obserwacji/posiadanych informacji; 

- państwa członkowskie, które wysłały lub otrzymały ostrzeżenie, chcą 
przedstawić informacje dotyczące podjętych przez siebie środków przeciw 
usługodawcy zgodnie z prawem wspólnotowym w celu ograniczenia lub 
wyeliminowania ryzyka;  

- państwa członkowskie, które otrzymały ostrzeżenie, chcą zwrócić się do państwa 
członkowskiego, które wysłało ostrzeżenie, z wnioskiem o udzielenie 
dodatkowych informacji, np. jeżeli informacje zawarte w ostrzeżeniu były 
niejasne lub niekompletne; 

- państwa członkowskie, które otrzymały ostrzeżenie, chcą powiadomić inne 
państwa członkowskie, że ich z ich punktu widzenia ostrzeżenie można zamknąć, 
ponieważ w ich opinii ryzyko już nie istnieje (na ich terytorium). 

Ważne jest, aby nie wysyłać informacji nieistotnych/nieważnych lub zawierających 
powtórzenia. 
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CZĘŚĆ 2: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU IMI DOTYCZĄCY 
OSTRZEŻEŃ 
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10. WPROWADZENIE 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy technicznych aspektów obsługi ostrzeżeń w 
systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Określa się w nim różne 
funkcje, jakie mogą pełnić instytucje i indywidualni użytkownicy w ramach mechanizmu 
ostrzegania, oraz przedstawia sposób korzystania z opcji dostępnych w systemie IMI na 
każdym etapie procedury ostrzegania. Zawarto w nim także wyjaśnienia, jak należy 
zorganizować pracę w systemie, aby umożliwić skuteczną obsługę ostrzeżeń w każdym 
kraju.  

Podręcznik koncentruje się na funkcjach systemu IMI, które są bezpośrednio związane 
z ostrzeżeniami. Ogólne informacje na temat stosowania systemu IMI, np. dotyczące 
procedury rejestracji i logowania oraz przebiegu standardowej wymiany informacji w 
systemie, są zawarte w materiałach dostępnych na stronie internetowej na temat systemu 
IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_en.html), a w szczególności w: 

• Podręczniku użytkownika oraz 

• interaktywnych modułach szkoleniowych („Captivates”).  

Wskazówki na temat kryteriów i warunków wysyłania ostrzeżeń znajdują się w 
pierwszej części niniejszego dokumentu pt. „Wytyczne dotyczące stosowania 
mechanizmu ostrzegania”. 

11. OSTRZEŻENIA W SYSTEMIE IMI 

11.1. Modułowa struktura systemu IMI 

System IMI to wspólny system wymiany informacji zbudowany z oddzielnych części 
składowych („moduły”) dla każdej dziedziny prawodawstwa, w której jest stosowany. 
Dany moduł obejmuje jeden lub kilka procesów („procedury”). Moduł IMI na potrzeby 
dyrektywy o usługach obejmuje jedną procedurę dla standardowej wymiany informacji 
oraz oddzielną procedurę dla mechanizmu ostrzegania. Dostęp do każdej z procedur jest 
zastrzeżony dla organów zarejestrowanych specjalnie do tego celu. Oznacza to, że organ 
zajmujący się ostrzeżeniami w systemie IMI musi mieć dostęp do (1) systemu IMI, (2) 
modułu usług i (3) procedury mechanizmu ostrzegania. 

11.2. Procedura ostrzegania 

Podstawowa procedura ostrzegania obejmuje pięć etapów, których przebieg zależy od 
uczestniczących w niej podmiotów.  

(1) Każda instytucja, która jest zarejestrowana jako posiadająca dostęp do procedury 
mechanizmu ostrzegania w którymkolwiek z państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), może zainicjować ostrzeżenie, 
jeżeli dowie się o niebezpiecznej działalności usługowej prowadzonej w 
dziedzinie podlegającej jej kompetencjom. Instytucja przedkłada w takim 
wypadku ostrzeżenie koordynatorowi ds. ostrzeżeń w swoim państwie 
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członkowskim. Koordynator ten sprawdza ostrzeżenie i rozpowszechnia je w 
innych państwach członkowskich. 

(2) W każdym państwie członkowskim będącym odbiorcą ostrzeżenia koordynator 
ds. ostrzeżeń, który został wyznaczony jako „skrzynka pocztowa do odbioru 
ostrzeżeń”, potwierdza odbiór ostrzeżenia. Przekazuje je odpowiednim 
koordynatorom ds. ostrzeżeń i właściwym organom ds. ostrzeżeń w swoim kraju. 
Koordynatorzy ds. ostrzeżeń mogą dodawać innych odbiorców.  

  

(3) Państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, 
odpowiada za operację zamknięcia ostrzeżenia w systemie po wyeliminowaniu 
zagrożenia. W przypadku gdy państwo to nie jest znane, za zamknięcie 
odpowiada państwo członkowskie, które zainicjowało ostrzeżenie.  

Każdy organ, który otrzymał ostrzeżenie w państwie członkowskim, w którym 
usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, może złożyć propozycję zamknięcia 
ostrzeżenia. Wszystkie pozostałe organy uczestniczące w mechanizmie 
ostrzegania w tym kraju mogą przedstawić uwagi na temat propozycji 
zamknięcia. Kiedy organy te osiągną porozumienie, wybrany koordynator ds. 
ostrzeżeń („koordynator proponujący zamknięcie”) może rozpowszechnić 
propozycję zamknięcia w pozostałych zainteresowanych państwach 
członkowskich. 

(4) Następnie pozostałe państwa członkowskie, które otrzymały ostrzeżenie, mają 
możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec jego zamknięcia, jeżeli dysponują 
informacjami potwierdzającymi, że ryzyko nadal występuje. Właściwe organy ds. 
ostrzeżeń przedkładają takie zastrzeżenia koordynatorowi ds. ostrzeżeń, który 
może rozpowszechnić je w innych zaangażowanych państwach członkowskich. 

 

(5) Po ustaleniu, że zagrożenie zostało wyeliminowane, koordynator proponujący 
zamknięcie w państwie członkowskim, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, może zamknąć ostrzeżenie. 

Podczas wszystkich etapów procedury ostrzegania i do czasu zamknięcia ostrzeżenia 
każde z zaangażowanych państw członkowskich może w dowolnym momencie 
przedstawić dodatkowe informacje dotyczące ostrzeżenia. 

Należy zauważyć, że w kontekście mechanizmu ostrzegania w systemie IMI 
„przedkładanie” i „przekazywanie” zawsze odnoszą się do działań wykonywanych w 
jednym państwie członkowskim. „Rozpowszechnianie” oznacza wysyłanie informacji z 
jednego państwa członkowskiego do innych państw członkowskich.

Należy zauważyć, że organy w państwie członkowskim składającym propozycję 
zamknięcia mogą „przedstawiać uwagi” dotyczące takiej propozycji przed jej 
rozpowszechnieniem. Po rozpowszechnieniu organy w innych państwach 
członkowskich mogą „wyrazić sprzeciw” wobec propozycji zamknięcia. 
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12. UCZESTNICY PROCEDURY I ICH FUNKCJE 

12.1. Funkcje właściwych organów w odniesieniu do ostrzeżeń 

Gdy instytucjom przyznaje się dostęp do procedury mechanizmu ostrzegania w systemie 
IMI, nadaje się im funkcję właściwego organu ds. ostrzeżeń lub koordynatora ds. 
ostrzeżeń. Jeden z koordynatorów ds. ostrzeżeń zostaje wyznaczony jako skrzynka 
pocztowa do odbioru ostrzeżeń dla swojego państwa członkowskiego.5 Powyższe 
funkcje są niezależne od funkcji, jakie dany organ może pełnić w systemie IMI w innym 
zakresie. Na przykład krajowy koordynator systemu IMI (NIMIC) może działać jako 
właściwy organ ds. ostrzeżeń, a organ, który podlega koordynatorowi w ramach 
standardowej wymiany informacji, może równolegle działać jako koordynator ds. 
ostrzeżeń. 

12.1.1. Właściwy organ ds. ostrzeżeń 

Właściwymi organami ds. ostrzeżeń są zazwyczaj instytucje posiadające kompetencje w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa osób lub w dziedzinie środowiska naturalnego. 
Mogą one inicjować ostrzeżenia i przedkładać je koordynatorowi ds. ostrzeżeń, z 
którym są powiązane. Mogą także odbierać ostrzeżenia, które zostały im przekazane 
przez skrzynkę pocztową do odbioru ostrzeżeń lub koordynatora ds. ostrzeżeń, oraz 
podejmować w związku z tym odpowiednie działania. Mogą przedkładać propozycje 
zamknięcia i przedstawiać uwagi na ich temat. W przypadku gdy inne państwo 
członkowskie proponuje zamknięcie, mogą one zgłaszać sprzeciw wobec zamknięcia 
swojemu koordynatorowi ds. ostrzeżeń. 

12.1.2. Koordynator ds. ostrzeżeń 

Koordynatorzy ds. ostrzeżeń czuwają nad tym, by ostrzeżenia były rozpowszechniane 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne, oraz by były traktowane w odpowiedni sposób. 
Zasadniczo posiadają oni kompetencje w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa osób lub 
w dziedzinie środowiska naturalnego. Powinni posiadać także dobrą znajomość tych 
struktur administracyjnych w swoim państwie członkowskim, które mają znaczenie dla 
mechanizmu ostrzegania. Koordynatorzy ds. ostrzeżeń mogą rozpowszechniać 
ostrzeżenia w innych państw członkowskich oraz dodawać właściwe organy ds. 
ostrzeżeń i innych koordynatorów ds. ostrzeżeń do listy odbiorców przychodzących 
ostrzeżeń. Mogą rozpowszechniać dodatkowe informacje i propozycje zamknięcia 
ostrzeżenia oraz, w przypadku gdy inne państwo członkowskie proponuje zamknięcie, 
rozpowszechnić sprzeciw wobec zamknięcia. Ponadto koordynatorzy ds. ostrzeżeń 
mogą również wykonywać wszystkie funkcje właściwego organu ds. ostrzeżeń. Oznacza 
to, że mogą oni na przykład inicjować ostrzeżenia, a następnie sami je rozpowszechniać. 

                                                 
5  Ze względu na skuteczną koordynację i ochronę danych Komisja zaleca wyznaczenie jednej skrzynki 

pocztowej do odbioru ostrzeżeń dla każdego z państw członkowskich. Istnieje jednak techniczna 
możliwość zarejestrowania większej liczby skrzynek pocztowych, na przykład dla każdego regionu w 
państwie członkowskim będącym federacją. 
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12.1.3. Koordynator ds. ostrzeżeń oznaczony jako skrzynka pocztowa do 
odbioru ostrzeżeń 

Koordynator ds. ostrzeżeń, który został wyznaczony jako skrzynka pocztowa do odbioru 
ostrzeżeń, stanowi centralny punkt odbioru ostrzeżeń w swoim państwie członkowskim. 
Potwierdza odbiór przychodzącego ostrzeżenia oraz odpowiada za jego pierwsze 
przekazanie koordynatorom ds. ostrzeżeń i właściwym organom ds. ostrzeżeń w swoim 
państwie członkowskim. Czuwa nad tym, by ostrzeżenia były przekazywane wyłącznie 
tym podmiotom (koordynatorom lub organom), które posiadają kompetencje wymagane 
do tego, aby się nimi zająć. Wymaga to od niego dobrej znajomości struktur 
administracyjnych swojego państwa członkowskiego.  

Ponadto skrzynka pocztowa do odbioru ostrzeżeń otrzymuje automatycznie każde 
ostrzeżenie wysyłane ze swojego państwa członkowskiego. Dzięki temu może śledzić 
wszystkie odbierane i wysyłane ostrzeżenia.  

Skrzynka pocztowa do odbioru ostrzeżeń posiada także takie same możliwości w 
zakresie podejmowania działań, jak koordynatorzy ds. ostrzeżeń i właściwe organy ds. 
ostrzeżeń. Oznacza to, że może ona również na przykład inicjować ostrzeżenia, a 
następnie je rozpowszechniać. 

12.1.4. Ustawienie „ostateczne zatwierdzenie” dla koordynatorów ds. 
ostrzeżeń 

System IMI pozostawia państwom członkowskim pewien stopień elastyczności w 
określaniu stosunków między właściwymi organami ds. ostrzeżeń a koordynatorami ds. 
ostrzeżeń. Koordynatorzy ds. ostrzeżeń (w tym koordynatorzy oznaczeni jako skrzynka 
pocztowa do odbioru ostrzeżeń) mogą uzyskać możliwość edytowania lub usuwania 
treści przedkładanych im ostrzeżeń lub informacji związanych z takimi ostrzeżeniami. 
W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu koordynatorowi ds. ostrzeżeń takiej 
możliwości, należy zaznaczyć odpowiednie pole w jego ustawieniach dotyczących 
procedury mechanizmu ostrzegania, wskazując, że koordynator ds. ostrzeżeń może 
ostatecznie zatwierdzać ostrzeżenia, które rozpowszechnia w imieniu swojego państwa 
członkowskiego.  

Jeżeli koordynatorzy nie mają możliwości ostatecznego zatwierdzania ostrzeżeń, organ 
inicjujący procedurę ostrzegania zachowuje prawo do edytowania lub usuwania 
przedłożonych przez siebie ostrzeżeń lub informacji związanych z ostrzeżeniem. 

12.2. Funkcje użytkowników w odniesieniu do ostrzeżeń 

Wraz z przyznaniem instytucji dostępu do procedury mechanizmu ostrzegania w ramach 
modułu usług w systemie IMI, użytkownik w tej instytucji, który pełni funkcję 
lokalnego administratora danych (odpowiedzialnego za rejestrację użytkowników i 
aktualizację danych dotyczących organu), automatycznie otrzymuje wszystkie 
uprawnienia użytkownika w odniesieniu do ostrzeżeń6. Może on następnie przekazać 

                                                 
6  W przypadku gdy uprawnienia lokalnego administratora danych posiada kilku użytkowników, 

wszyscy otrzymują wszystkie uprawnienia użytkownika w odniesieniu do ostrzeżeń. 
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różne uprawnienia użytkowników swoim współpracownikom, w zależności od wielkości 
instytucji i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w odniesieniu do ostrzeżeń. 

12.2.1. Odbiorca ostrzeżeń 

„Odbiorcy ostrzeżeń” mogą zobaczyć szczegółowe informacje na temat wszystkich 
ostrzeżeń, do których ma dostęp ich instytucja (w tym dane osobowe w nich zawarte). 
Mogą oni zapisywać lub drukować szczegółowe informacje na temat ostrzeżeń, ale nie 
mogą podejmować żadnych działań w systemie, takich jak zainicjowanie ostrzeżenia, 
jego aktualizacja czy zaproponowanie jego zamknięcia.  

12.2.2. Manager ostrzeżeń 

Zadaniem „managerów ostrzeżeń” jest podejmowanie działań w odniesieniu do ostrzeżeń 
w imieniu swojej instytucji. Mogą oni inicjować ostrzeżenia i przedkładać je do 
rozpowszechnienia koordynatorowi ds. ostrzeżeń. Mogą odbierać ostrzeżenia i 
reagować na nie. Managerowie mogą przedkładać dodatkowe informacje dotyczące 
ostrzeżenia i zwracać się o ich udzielenie. Mogą również przedkładać propozycje 
zamknięcia, zgłaszać uwagi odnośnie do propozycji zamknięcia przedłożonych przez 
inne organy w ich państwie członkowskim oraz zgłaszać sprzeciw wobec propozycji 
zamknięcia, jeżeli zamknięcie zaproponowało inne państwo. Managerowie ostrzeżeń w 
instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń nie mogą jednak 
rozpowszechniać ani przekazywać ostrzeżeń. 

12.2.3. Nadawca ostrzeżeń (dotyczy wyłącznie koordynatorów ds. 
ostrzeżeń) 

Funkcja użytkownika „nadawca ostrzeżeń” jest dostępna jedynie dla użytkowników w 
instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń. Nadawcy ostrzeżeń odpowiadają 
za przekazywanie ostrzeżeń w swoim państwie członkowskim oraz rozpowszechnianie 
ich i informacji z nimi związanych w innych państwach członkowskich. Nadawcy 
ostrzeżeń w instytucji pełniącej funkcję skrzynki pocztowej do odbioru ostrzeżeń 
potwierdzają odbiór ostrzeżeń i odpowiadają za ich przekazanie po raz pierwszy 
koordynatorom ds. ostrzeżeń i właściwym organom ds. ostrzeżeń w swoim państwie. 
Nadawcy ostrzeżeń w innych instytucjach pełniących funkcję koordynatorów ds. 
ostrzeżeń decydują, które dodatkowe organy w ich regionie lub w ich obszarze 
kompetencji powinny otrzymać ostrzeżenie. 

Nadawcy ostrzeżeń w którejkolwiek instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. 
ostrzeżeń mogą rozpowszechniać nowe ostrzeżenia w innych państwach członkowskich. 
Mogą oni przedkładać i rozpowszechniać dodatkowe informacje dotyczące otwartych 
ostrzeżeń. Mogą również rozpowszechniać propozycje wycofania ostrzeżenia, 
propozycje zamknięcia i sprzeciwy wobec propozycji zamknięcia. 

Jeżeli instytucja pełniąca funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń jest uprawniona do 
„ostatecznego zatwierdzania”, nadawcy ostrzeżeń w tej instytucji mogą edytować 
treść ostrzeżeń oraz informacji z nimi związanych przed ich rozpowszechnieniem. 
Ustawienie to umożliwia również nadawcom ostrzeżeń usuwanie ostrzeżeń lub 
informacji z nimi związanych, zanim zostaną rozpowszechnione.  
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12.2.4. Użytkownik podstawowy 

Wszyscy użytkownicy systemu IMI w instytucji z dostępem do procedury mechanizmu 
ostrzegania, którzy nie są lokalnymi administratorami danych i którym nie przypisano 
żadnej z opisanych powyżej funkcji w procedurze, automatycznie otrzymują 
podstawowy dostęp do ostrzeżeń. Mają oni ogólny wgląd we wszystkie ostrzeżenia 
(odebrane i wysłane) swojej instytucji, ale nie mogą zobaczyć szczegółowych informacji 
dotyczących tych ostrzeżeń. Nie mogą inicjować ostrzeżeń ani podejmować żadnych 
działań w sprawie bieżących ostrzeżeń.  

Dostęp przysługujący użytkownikowi podstawowemu jest również ustawieniem 
domyślnym dla każdego w instytucji, kto już korzysta z procedury wymiany wniosków o 
informacje w module usług systemu IMI. Zatem na przykład osoba zajmująca się 
wnioskami automatycznie otrzymuje uprawnienia użytkownika podstawowego w 
odniesieniu do ostrzeżeń. Jeżeli osoba ta będzie musiała pełnić bardziej aktywną funkcję 
w odniesieniu do ostrzeżeń, funkcja ta może zostać jej przydzielona dodatkowo, obok 
funkcji osoby zajmującej się wnioskami. 

12.2.5. Funkcje łączone 

System IMI umożliwia użytkownikom łączenie funkcji. Zatem w instytucji pełniącej 
funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń użytkownik z uprawnieniami nadawcy ostrzeżeń 
może również posiadać uprawnienia managera ostrzeżeń. Umożliwi mu to inicjowanie, 
przedkładanie i rozpowszechnianie ostrzeżeń.  

Należy jednak pamiętać, że przedkładanie i rozpowszechnianie stanowią osobne etapy, 
które muszą być realizowane oddzielnie, nawet jeżeli robi to ta sama osoba. 

 
Różnice między managerami ostrzeżeń i nadawcami ostrzeżeń – Co kto może robić? 

  

Manager 
ostrzeżeń  

(w instytucjach 
pełniących 
funkcję 
właściwego 
organu ds. 
ostrzeżeń lub 
koordynatora 
ds. ostrzeżeń) 

Nadawca ostrzeżeń 

(wyłącznie w 
instytucjach 
pełniących funkcję 
koordynatora ds. 
ostrzeżeń) 

Przedłożenie √  
Inicjowanie ostrzeżenia 

Rozpowszechnienie  √ 

Przedłożenie √ √ Wysyłanie dodatkowych 
informacji/zwracanie się o ich 
udzielenie Rozpowszechnienie  √ 

Wycofywanie ostrzeżeń Przedłożenie √  
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koordynator inicjujący 
ostrzeżenie) 

Rozpowszechnienie  √ 

Przedłożenie √  

Zamieszczenie uwag √ √ 

Proponowanie zamknięcia 
ostrzeżenia 

(jedynie w państwie 
członkowskim, w którym 
usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo) 

Rozpowszechnienie  √ 

Przedłożenie √ √ Sprzeciwianie się propozycji 
zamknięcia 

Rozpowszechnienie  √ 

Zamykanie ostrzeżenia 

(jedynie koordynator, który rozpowszechnił propozycję 
zamknięcia) 

 √ 

 

13. KOLEJNE ETAPY W SYSTEMIE IMI 

Sposób postępowania z ostrzeżeniami w systemie IMI jest wyraźnie określony i składa 
się z szeregu etapów podstawowych (zob. pkt 2.2) oraz dodatkowych etapów 
opcjonalnych, które niekoniecznie muszą zostać wykorzystane w każdym przypadku. W 
miarę jak ostrzeżenie przechodzi przez kolejne etapy w systemie, jego status jest 
automatycznie aktualizowany i wyświetlany na ekranie. 

13.1. Wysyłanie ostrzeżenia 

13.1.1. Inicjowanie i przedkładanie ostrzeżenia 

Aby móc zainicjować ostrzeżenie, użytkownicy muszą być managerami ostrzeżeń w 
instytucji pełniącej funkcję właściwego organu ds. ostrzeżeń lub koordynatora ds. 
ostrzeżeń. Na pierwszym etapie manager ostrzeżeń musi wypełnić listę kontrolną z 
kryteriami wysłania ostrzeżenia (aby uzyskać szczegóły dotyczące tych kryteriów, zob. 
część 1 niniejszego dokumentu). System IMI automatycznie przeprowadza go przez ten 
etap. Jeżeli spełnione są wszystkie kryteria, manager ostrzeżeń wprowadza dane 
usługodawcy, który stwarza potencjalne zagrożenie, oraz opis przypadku. Może 
również dodać załączniki. Z listy koordynatorów powiązanych z jego instytucją wybiera 
koordynatora ds. ostrzeżeń, który będzie odpowiedzialny za rozpowszechnienie 
ostrzeżenia. Wybiera państwo lub państwa członkowskie, do których należy wysłać 
ostrzeżenie. Jeżeli posiada informacje na temat konkretnych właściwych organów w tych 
państwach członkowskich, które według niego należy ostrzec, manager ostrzeżeń może 
dodać taką informację w polu tekstowym.  

Kiedy projekt ostrzeżenia zostanie zapisany – jest to możliwe w dowolnym momencie 
podczas wprowadzania danych – ostrzeżeniu przypisywany jest numer. Jego status to 
wtedy:  
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„Projekt ostrzeżenia” 

Kiedy manager ostrzeżeń wykona wszystkie czynności na tym etapie, przedkłada 
ostrzeżenie wybranemu koordynatorowi ds. ostrzeżeń. Status ostrzeżenia zmienia się na: 

„Ostrzeżenie przedłożone do rozpowszechnienia” 

13.1.2. Rozpowszechnienie ostrzeżenia 

Wszyscy nadawcy ostrzeżeń w wybranej instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. 
ostrzeżeń zostaną poinformowani za pośrednictwem automatycznie wysłanej 
wiadomości elektronicznej, że otrzymali ostrzeżenie, które należy rozpowszechnić.  

Jeżeli uznają oni, że ich instytucja nie jest właściwa do podjęcia decyzji, czy należy 
rozpowszechnić ostrzeżenie czy nie, i stwierdzą, że należy je wysłać do innego 
koordynatora ds. ostrzeżeń, mogą mu je przesłać. 

Kiedy nadawca ostrzeżeń przyjmie ostrzeżenie, status ostrzeżenia zmieni się na: 

„Ostrzeżenie oczekuje na rozpowszechnienie” 

Nadawca ostrzeżeń powinien sprawdzić, czy wszystkie kryteria są rzeczywiście 
spełnione i czy informacje są poprawne i pełne.  

Jeżeli koordynator ds. ostrzeżeń posiada uprawnienia w zakresie „ostatecznego 
zatwierdzania”, nadawca ostrzeżeń może zmieniać treść ostrzeżenia. Ustawienie 
„ostateczne zatwierdzenie” pozwoli mu również na usunięcie ostrzeżenia, jeżeli uzna, 
że nie należy go wysyłać.  

Jeżeli ustawienie to nie zostało aktywowane i nadawca ostrzeżeń odkryje na przykład, że 
brakuje ważnych informacji, może zwrócić się poza systemem IMI do właściwego 
organu ds. ostrzeżeń i poprosić go o zmianę ostrzeżenia. Jeżeli uzna, że ostrzeżenia nie 
należy w ogóle wysyłać, może poprosić powyższy organ o usunięcie go. 

Niezależnie od ustawienia „ostateczne zatwierdzenie” nadawca ostrzeżeń może zawsze 
dodać do ostrzeżenia państwa członkowskie będące odbiorcami, jeżeli jest to według 
niego konieczne ze względu na to, że w państwach tych może występować ryzyko. 

Gdy nadawca ostrzeżeń jest przekonany, że ostrzeżenie jest gotowe do wysłania, 
rozpowszechnia je w wybranym państwie członkowskim (państwach członkowskich). 
Każde ostrzeżenie jest również automatycznie wysyłane do Komisji, zgodnie z tym co 
przewiduje dyrektywa o usługach. 

Ostrzeżenie otrzymuje status: „Ostrzeżenie jest rozpowszechniane” 

13.2. Edycja i korekta ostrzeżenia 

Po rozpowszechnieniu ostrzeżenia jedynie inicjujące państwo członkowskie może 
edytować lub korygować informacje w nim zawarte. Jeżeli otrzyma ono nowe informacje 
dotyczące danej sprawy, może: 

• dodać państwo członkowskie do listy odbiorców, 
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• zmienić państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo7, 

• zmienić dane usługodawcy oraz 

• zmienić opis sprawy. 

Jedynie koordynator ds. ostrzeżeń, który rozpowszechnił ostrzeżenie, może dodać nowe 
państwo członkowskie do listy odbiorców i zmienić państwo członkowskie, w którym 
usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo. Jeżeli koordynator ten dysponuje ustawieniem 
„ostateczne zatwierdzenie”, może również zmienić dane usługodawcy i opis sprawy; w 
przeciwnym wypadku uprawnienie to zachowuje właściwy organ ds. ostrzeżeń, który 
zainicjował ostrzeżenie. 

Zmiany w ostrzeżeniu odnoszą efekt automatycznie i są natychmiast widoczne dla 
wszystkich odbiorców. Ponowne rozpowszechnienie nie jest konieczne.  

Jeżeli zmieniono państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, wszyscy odbiorcy ostrzeżenia zostaną poinformowani o tym fakcie za 
pośrednictwem automatycznej wiadomości elektronicznej. 

13.3. Wycofywanie ostrzeżenia 

Pomimo wbudowanych zabezpieczeń nadal możliwa jest sytuacja, w której państwo 
członkowskie wyśle ostrzeżenie na podstawie informacji lub dowodów, które były 
niepoprawne lub niedokładne, i wykryje błąd dopiero na późniejszym etapie. Jeżeli 
okaże się, że właśnie taka sytuacja miała miejsce, inicjujące państwo członkowskie 
powinno wycofać ostrzeżenie. Jest to możliwe na każdym etapie procedury ostrzegania. 
Podobnie jak wysyłanie ostrzeżenia, wycofywanie go jest procesem dwuetapowym. 
Organ inicjujący przedkłada propozycję wycofania ostrzeżenia, którego status zmienia 
się wtedy na „Wycofanie do rozpowszechnienia”. 

Koordynator ds. ostrzeżeń rozpowszechnia wycofanie (przycisk „Rozpowszechnij” 
można znaleźć w zakładce „Zarządzanie wycofaniem”). Od tego momentu ostrzeżenie 
nie jest już aktywne. Nie można dodawać żadnych nowych informacji, a dla odbiorców 
dostępny jest jedynie ograniczony widok ostrzeżenia. Ostrzeżenie ma status 
„Ostrzeżenie wycofano”. 

13.4. Zarządzanie odbiorcami ostrzeżenia 

13.4.1. Potwierdzenie odbioru ostrzeżenia 

Rozpowszechnione ostrzeżenia przekazywane są do skrzynki pocztowej do odbioru 
ostrzeżeń każdego państwa członkowskiego, które jest odbiorcą ostrzeżenia, oraz do 
Komisji Europejskiej8.  

                                                 
7  Jest to możliwe jedynie, jeżeli w międzyczasie nie zgłoszono propozycji zamknięcia. 
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Potwierdzenie odbioru przychodzących ostrzeżeń jest obowiązkiem nadawców 
ostrzeżeń w instytucjach pełniących funkcję skrzynki pocztowej do odbioru ostrzeżeń. 
Osoby te są informowane o pojawieniu się nowego ostrzeżenia za pośrednictwem 
generowanych automatycznie wiadomości elektronicznych. Ostrzeżenie takie ma status 
„Ostrzeżenie oczekuje na potwierdzenie odbioru”. 

13.4.2. Przekazywanie ostrzeżenia 

Pierwsze przekazanie odebranego ostrzeżenia również jest zadaniem nadawców 
ostrzeżeń w instytucji pełniącej funkcję skrzynki pocztowej do odbioru ostrzeżeń. 
Wybierają oni koordynatorów ds. ostrzeżeń oraz właściwe organy ds. ostrzeżeń, do 
których ostrzeżenie się odnosi, a następnie przekazują im ostrzeżenie. Jeżeli inicjujące 
państwo członkowskie wytypowało organy, do których – jego zdaniem – ostrzeżenie 
powinno być skierowane, nadawcy ostrzeżeń weryfikują te informacje oraz, jeżeli się z 
nimi zgadzają, dołączają powyższe organy do listy odbiorców. 

Nadawcy ostrzeżeń w ramach wybranych koordynatorów ds. ostrzeżeń mogą następnie 
dodać innych odbiorców. 

Po przekazaniu ostrzeżenia tylko nadawcy ostrzeżeń w instytucjach pełniących funkcję 
skrzynek pocztowych do odbioru ostrzeżeń mogą usuwać odbiorców. Odbiorców można 
usunąć tylko wtedy, gdy nie podjęli oni jeszcze żadnych działań w związku z 
ostrzeżeniem. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy odbiorca stwierdzi, że ostrzeżenie 
nie dotyczy jego instytucji, i przekaże taką informację do skrzynki pocztowej do odbioru 
ostrzeżeń. Jeżeli organ zostanie usunięty z listy odbiorców, nie będzie otrzymywać 
żadnych informacji na temat dalszych kroków podejmowanych w odniesieniu do 
procedury ostrzegania. 

Należy zauważyć, że przekazywanie ostrzeżenia odbywa się również w państwie 
członkowskim, które zainicjowało ostrzeżenie. Skrzynka pocztowa do odbioru 
ostrzeżeń w tym państwie członkowskim automatycznie otrzymuje wszystkie wysyłane 
ostrzeżenia. Po rozpowszechnieniu ostrzeżenia instytucja pełniąca funkcję skrzynki 
pocztowej do odbioru ostrzeżeń w inicjującym państwie członkowskim może wybrać 
dodatkowych odbiorców w swoim kraju i przekazać im ostrzeżenie. 

13.5. Zamieszczanie dodatkowych informacji dotyczących ostrzeżenia oraz 
zwracanie się o ich udzielenie 

W dowolnym momencie procedury ostrzegania każde uczestniczące w niej państwo 
członkowskie może dodać do ostrzeżenia informacje, np. poinformować inne państwa 
członkowskie będące odbiorcami o działaniach, jakie zostały podjęte w odniesieniu do 
usługodawcy, którego dotyczy ostrzeżenie (aby zapoznać się z dalszymi przykładami, 
zob. część 1 niniejszego dokumentu). Państwo członkowskie, jeśli samo nie odpowiada 
za zamknięcie ostrzeżenia, może również skorzystać z funkcji informacji dodatkowych, 
aby poinformować państwo członkowskie, które za to odpowiada, że jego zdaniem 
ostrzeżenie powinno zostać zamknięte. Analogicznie państwa członkowskie będące 

                                                                                                                                                 
8  Z uwagi na ochronę danych Komisja nie ma wglądu do żadnych danych osobowych zawartych w 

ostrzeżeniu.  
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odbiorcami ostrzeżenia mogą zwracać się o dodatkowe informacje do inicjującego 
państwa członkowskiego lub innego państwa członkowskiego z listy odbiorców, które 
wcześniej udzieliło informacji w odniesieniu do ostrzeżenia. 

Zarówno proces udzielania informacji, jak i zwracania się o nie dzielą się na dwa etapy. 
Manager ostrzeżeń lub nadawca ostrzeżeń przedkładają informacje koordynatorowi ds. 
ostrzeżeń, a nadawca ostrzeżeń w instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń 
weryfikuje takie informacje, a następnie je rozpowszechnia. 

Wszyscy managerowie ostrzeżeń i nadawcy ostrzeżeń we wszystkich organach 
zaangażowanych w procedurę ostrzegania będą informowani o pojawieniu się nowych 
informacji dotyczących ostrzeżenia za pomocą automatycznie generowanych 
wiadomości elektronicznych. 

13.6. Zamykanie ostrzeżenia 

Jak wyjaśniono w „Wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu ostrzegania”, za 
uruchomienie procedury zamknięcia ostrzeżenia odpowiada państwo członkowskie, w 
którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo. Zamknięcie powinno nastąpić, jak 
tylko zostanie wyeliminowane ryzyko. 

W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, nie jest znane, za procedurę zamknięcia odpowiada państwo 
członkowskie, które zainicjowało ostrzeżenie. 

Procedura zamykania ostrzeżenia składa się z dwóch etapów: 

• Na pierwszym etapie wszystkie właściwe organy w państwie 
członkowskim, w którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, mają 
możliwość uzgodnienia, czy innym państwom członkowskim należy 
zaproponować zamknięcie ostrzeżenia (=okres zgłaszania uwag). 

• Na drugim etapie, po rozpowszechnieniu propozycji zamknięcia, 
wszystkie pozostałe zaangażowane w procedurę państwa członkowskie 
mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zamknięcia, jeżeli uważają, 
że ostrzeżenie powinno pozostać aktywne (= okres zgłaszania 
sprzeciwu). 

13.6.1. Zgłaszanie propozycji zamknięcia 

Managerowie ostrzeżeń w dowolnej instytucji będącej odbiorcą ostrzeżenia w państwie 
członkowskim, w którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, mogą zgłosić 
propozycję zamknięcia, jeżeli stwierdzą, że ryzyko już nie występuje. Propozycja 
zamknięcia może zostać przedłożona dowolnemu koordynatorowi związanemu z tą 
instytucją, który wówczas staje się „koordynatorem proponującym zamknięcie”. 

Po przedłożeniu propozycji (i przy braku jakichkolwiek działań ze strony koordynatora 
proponującego zamknięcie!) wszystkie pozostałe właściwe organy, które otrzymały 
ostrzeżenie w państwie członkowskim, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, otrzymują również automatycznie generowaną wiadomość 
elektroniczną informującą o możliwości zgłaszania uwag odnośnie do propozycji 
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zamknięcia. Jeżeli jednak koordynator proponujący zamknięcie dysponuje ustawieniem 
ostatecznego zatwierdzenia, może w dowolnej chwili zmienić lub usunąć propozycję 
zamknięcia. 

 

Status ostrzeżenia zmienia się na „Propozycja zamknięcia otwarta na uwagi” 

13.6.2. Uwagi odnośnie do propozycji zamknięcia 

Propozycja zamknięcia pozostaje otwarta na uwagi w państwie członkowskim, w 
którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, przez określony czas, uzgodniony 
wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie. W tym okresie propozycja może być 
edytowana lub zostać anulowana przez właściwy organ ds. ostrzeżeń, który przedłożył 
ostrzeżenie, lub przez koordynatora proponującego zamknięcie (w zależności od 
ustawienia „ostateczne zatwierdzenie”).  

Pod koniec okresu zgłaszania uwag nadawcy ostrzeżeń w instytucji pełniącej funkcję 
koordynatora proponującego zamknięcie otrzymują wiadomość informującą o 
zakończeniu okresu zgłaszania uwag. Od tego momentu nie ma możliwości dodawania 
dalszych uwag. Jednak sama propozycja zamknięcia wciąż może być edytowana lub 
zostać anulowana. Status ostrzeżenia zmienia się na „Propozycja zamknięcia oczekuje 
na rozpowszechnienie”. 

13.6.3. Rozpowszechnienie propozycji zamknięcia 

Następnie nadawca ostrzeżeń w instytucji pełniącej funkcję koordynatora proponującego 
zamknięcie ocenia wszystkie zgłoszone uwagi i na ich podstawie podejmuje decyzję, 
czy propozycję zamknięcia należy rozpowszechnić w innych państwach członkowskich.  

Jeżeli zadecyduje o utrzymaniu aktywnego statusu ostrzeżenia, może anulować 
propozycję zamknięcia (jeżeli jego instytucja dysponuje, jako koordynator ds. 
ostrzeżeń, ustawieniem ostatecznego zatwierdzenia) lub zwrócić się do organu, który 
zgłosił propozycję zamknięcia, o jej anulowanie. 

Jeżeli stwierdzi, że ostrzeżenie należy zamknąć, przystępuje do rozpowszechnienia 
propozycji (przycisk „Rozpowszechnij” znajduje się w zakładce „Zarządzanie 
zamknięciem”). Może zdecydować się również na dołączenie do propozycji 
wybranych lub wszystkich uwag otrzymanych w jego państwie członkowskim. W 
ramach rozpowszechnienia, do wszystkich managerów ostrzeżeń i nadawców ostrzeżeń, 
którzy odebrali ostrzeżenie we wszystkich zaangażowanych w procedurę państwach 
członkowskich, generowana jest automatyczna wiadomość informująca ich o propozycji 
zamknięcia. Status ostrzeżenia zmienia się na „Propozycja zamknięcia otwarta na 
sprzeciw”. 

Należy zauważyć, że ze względu na fakt, iż okres zgłaszania uwag dotyczy 
działalności tylko w jednym państwie członkowskim, na tym poziomie koordynator 
ds. ostrzeżeń nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności. 
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13.6.4. Sprzeciw wobec propozycji zamknięcia 

Wszystkie pozostałe państwa członkowskie mogą na tym etapie zgłosić sprzeciw wobec 
zamknięcia ostrzeżenia, w przypadku gdy dysponują informacjami potwierdzającymi, że 
ryzyko dalej występuje. 

Okres, w którym można zgłaszać sprzeciw, również jest ustalany w drodze porozumienia 
wszystkich państw członkowskich. W tym okresie managerowie ostrzeżeń i nadawcy 
ostrzeżeń w instytucjach pełniących funkcję właściwych organów ds. ostrzeżeń i 
koordynatorów ds. ostrzeżeń mogą zgłaszać sprzeciw do koordynatora ds. ostrzeżeń. 
Mogą to zrobić, korzystając z funkcji „Informacje dodatkowe”, która zawiera 
nagłówek „Sprzeciw wobec propozycji zamknięcia ostrzeżenia”. 

Zgłoszenie i rozpowszechnienie sprzeciwu jest procesem dwuetapowym, podobnie jak 
wysyłanie wszelkich informacji dodatkowych innego rodzaju. Nadawca ostrzeżeń w 
instytucji pełniącej funkcję koordynatora ds. ostrzeżeń podejmuje decyzję, czy sprzeciw 
należy rozpowszechnić w innych państwach członkowskich. Po jego rozpowszechnieniu 
wszyscy odbiorcy ostrzeżenia we wszystkich państwach członkowskich otrzymują 
informację o zgłaszanym sprzeciwie za pośrednictwem automatycznej wiadomości 
elektronicznej.  

Po zakończeniu okresu zgłaszania sprzeciwu nadawcy ostrzeżeń w instytucji pełniącej 
funkcję koordynatora proponującego zamknięcie w państwie członkowskim, w którym 
usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo, otrzymują informację o jego zakończeniu za 
pośrednictwem generowanych automatycznie wiadomości elektronicznych. 

13.6.5. Zamknięcie ostrzeżenia 

Uwzględniając ewentualne sprzeciwy pozostałych państw członkowskich, koordynator 
proponujący zamknięcie w państwie członkowskim, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, podejmuje następnie decyzję, czy należy zamknąć ostrzeżenie. 
Ostrzeżenie może zostać zamknięte tylko przez tych użytkowników, którzy są 
nadawcami ostrzeżeń w instytucji, która pełni funkcję koordynatora proponującego 
zamknięcie.  

Status ostrzeżenia zmienia się na „Ostrzeżenie zamknięto”. 

Po zamknięciu ostrzeżenia tylko niektóre informacje pozostają widoczne dla wszystkich 
użytkowników. Są to: 

• ogólne informacje na temat ostrzeżenia bez jakichkolwiek danych osobowych, 

• lista odbiorców, 

• historia zdarzeń. 

Sześć miesięcy po zamknięciu wszystkie dane osobowe są automatycznie usuwane z 
systemu. 

Jeżeli jedno z państw członkowskich – mimo zamknięcia ostrzeżenia przez państwo 
członkowskie, w którym usługodawca prowadzi przedsiębiorstwo – uważa, że ryzyko nie 
zostało wyeliminowane, może zgłosić nowe ostrzeżenie. 
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14. ŚLEDZENIE OSTRZEŻEŃ 

14.1. Automatyczne wiadomości elektroniczne 

System IMI wysyła generowane automatycznie wiadomości elektroniczne do wszystkich 
zaangażowanych w procedurę podmiotów w sytuacji, gdy mogą one podjąć pewne 
działania w odniesieniu do ostrzeżenia lub gdy pojawiają się nowe informacje w tym 
zakresie. Tego rodzaju wiadomości elektroniczne wysyłane są tylko na poszczególne 
adresy e-mail wszystkich użytkowników posiadających właściwy profil użytkownika w 
zakresie ostrzeżeń. Dlatego też zaleca się częste sprawdzanie skrzynek elektronicznych, 
których adresy są zarejestrowane w systemie IMI. 

Wszystkie wiadomości elektroniczne są standardowe i nie zawierają żadnych informacji 
dotyczących treści ostrzeżenia ani danych osobowych usługodawcy. 

14.2. Listy ostrzeżeń 

Każdy użytkownik z dostępem do procedury mechanizmu ostrzegania w systemie IMI 
ma również dostęp do listy ostrzeżeń, w przypadku których jego instytucja jest jednym z 
uczestników procedury. Lista ta zawiera następujące informacje: 

• numer ostrzeżenia, 

• rodzaj działalności usługowej, 

• państwo członkowskie, w którym usługodawca prowadzi 
przedsiębiorstwo, 

• właściwy organ, który zainicjował ostrzeżenie, 

• bieżący status ostrzeżenia, 

• data rozpowszechnienia. 

Listę można przeszukiwać według szeregu różnych kryteriów. Dostęp do niej można 
również uzyskać, wybierając w menu opcję „Szukaj ostrzeżeń”. 

W zależności od profilu użytkownika, użytkownicy mogą otwierać zamieszczone na 
liście ostrzeżenia i podejmować w odniesieniu do nich działania. 

14.3. Drukowanie ostrzeżeń 

Właściwe organy ds. ostrzeżeń i koordynatorzy ds. ostrzeżeń mają możliwość 
prowadzenia rejestru ostrzeżeń wysłanych i odebranych za pośrednictwem systemu 
IMI. W tym celu mogą generować w systemie, a następnie drukować zestawienia 
informacji na każdym etapie procedury ostrzegania, nawet gdy ostrzeżenie ma dopiero 
status projektu. 

Każdy użytkownik może wydrukować ostrzeżenia o takim poziomie szczegółowości, 
jaki jest dla niego widoczny. Użytkownicy podstawowi mogą zatem wydrukować 
jedynie informacje ogólne (w tym listę odbiorców i historię ostrzeżenia), natomiast 



38 

odbiorcy ostrzeżeń i managerowie ostrzeżeń mogą wydrukować wszystkie informacje 
szczegółowe zawarte w ostrzeżeniu. 

Jeżeli ostrzeżenie wycofano lub zamknięto i widoczna jest jedynie ograniczona część 
informacji, można wydrukować wyłącznie te informacje, które pozostają widoczne. 

Uwaga! Dalsze przetwarzanie wydrukowanych danych musi być zgodne z krajowymi i 
europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 

15. OSTRZEŻENIA I OCHRONA DANYCH 

Wymiana informacji związanych z ostrzeżeniami w systemie IMI jest konieczna w celu 
zastosowania się do wymogów prawnych. Jest więc w pełni zgodna z prawem pod 
względem ochrony danych. Komisja jest jednak świadoma konsekwencji korzystania z 
takiego systemu, jeśli chodzi o ochronę danych. Dlatego też zachowała odpowiednią 
ostrożność przy opracowywaniu systemu, aby ułatwiał on ochronę danych i umożliwiał 
państwom członkowskim, które odpowiadają za przestrzeganie przepisów w zakresie 
ochrony danych podczas wysyłania i odbierania ostrzeżeń, czuwanie nad odpowiednim 
stosowaniem przepisów w tym zakresie.  

Mechanizm ostrzegania obejmuje szereg zabezpieczeń w zakresie ochrony danych:  

• dostęp do danych jest ograniczony – mają go tylko te właściwe organy, którym 
przyznano dostęp do ostrzeżeń, 

• lista kontrolna na początku procesu sporządzania projektu ostrzeżenia i dwuetapowa 
procedura wysyłania z udziałem koordynatora ds. ostrzeżeń gwarantują, że żadne 
niepotrzebne ostrzeżenia nie są wysyłane, 

• inicjujące państwo członkowskie musi określić, które państwo lub państwa 
członkowskie powinny otrzymać ostrzeżenie. Zarówno to, jak i fakt, iż wyznaczenie 
organów, które powinny otrzymać ostrzeżenie w danym państwie członkowskim, 
należy do instytucji z uprawnieniami skrzynki pocztowej do odbioru ostrzeżeń, 
stanowią gwarancję, że ostrzeżenia nie są rozpowszechniane na większą skalę, niż 
jest to konieczne do spełnienia wymogów dotyczących informacji, 

• jak przewidziano w dyrektywie o usługach, Komisja otrzymuje wszystkie wysyłane 
ostrzeżenia. Nie ma ona jednak dostępu do danych osobowych zawartych w 
ostrzeżeniach i widzi jedynie ograniczoną część informacji, 

• w przypadku gdyby, pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wysłane 
ostrzeżenia okazały się nieuzasadnione, można je szybko wycofać. Nieprawidłowe 
dane można sprostować lub usunąć, 

• ostrzeżenia zamyka się, gdy tylko przestaje występować ryzyko. Dane stają się 
niewidoczne dla wszystkich użytkowników natychmiast, gdy ostrzeżenie zostanie 
zamknięte, a dane osobowe są usuwane 6 miesięcy po zamknięciu ostrzeżenia. 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w kontekście mechanizmu 
ostrzegania i ogólnie systemu IMI znajdują się w sprawozdaniu Komisji dotyczącym 
sytuacji ochrony danych w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym i 



39 

zaleceniu Komisji w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)9. 

16. DODATKOWE INFORMACJE DLA KOORDYNATORÓW – USTANOWIENIE 
NIEZBĘDNYCH STRUKTUR ZWIĄZANYCH Z OSTRZEŻENIAMI W SWOIM PAŃSTWIE 

16.1. Pierwsza rejestracja dokonana przez Komisję 

Jedynym wymogiem związanym z systemem, jaki musi spełnić każde państwo 
członkowskie, aby móc stosować mechanizm ostrzegania w systemie IMI, jest 
posiadanie jednej instytucji zarejestrowanej jako skrzynka pocztowa do odbioru 
ostrzeżeń. Gdy mechanizm ostrzegania zaczął funkcjonować, Komisja zarejestrowała 
skrzynki pocztowe do odbioru ostrzeżeń dla wszystkich państw członkowskich lub, w 
przypadku gdy były one już zarejestrowane w systemie IMI, zapewniła im dostęp do 
ostrzeżeń i przydzieliła im powyższą funkcję. 

Rejestracji kolejnych koordynatorów ds. ostrzeżeń i właściwych organów ds. ostrzeżeń 
dokonują w razie potrzeby państwa członkowskie. 

Krajowi koordynatorzy systemu IMI (NIMIC) i nadzwyczajni koordynatorzy delegowani 
systemu IMI (SDIMIC) są z definicji w pełni odpowiedzialni na poziomie swojego 
regionu za wszystkie dziedziny prawodawstwa i powiązane z nimi procedury w systemie 
IMI. Komisja zapewniła zatem wszystkim koordynatorom NIMIC i SDIMIC dostęp do 
procedury mechanizmu ostrzegania. Dzięki temu dostępowi mogą oni przyznać innym 
właściwym organom w swoich krajach dostęp do tej procedury. 

Powyższa funkcja administracyjna nie przesądza jednak o tym, jaką funkcję pełnią 
koordynatorzy NIMIC i SDIMIC w odniesieniu do treści ostrzeżeń. Można im 
przypisać dowolne funkcje opisane pkt 3.1 w zależności od ich kompetencji i struktury 
administracyjnej w danym kraju. 

16.2. Rejestracja organów i dostęp do procedury mechanizmu ostrzegania 

Koordynatorów ds. ostrzeżeń mogą rejestrować – i udzielać im dostępu do ostrzeżeń – 
następujące instytucje: 

• krajowi koordynatorzy systemu IMI (NIMIC), 

• nadzwyczajni koordynatorzy delegowani systemu IMI (SDMIC), 

• koordynatorzy ds. dziedziny prawodawstwa w systemie IMI10 (LIMIC) w 
zakresie dyrektywy o usługach. 

                                                 
9  C(2009) 2041 wersja ostateczna. Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 12. 

10  Koordynator ds. dziedziny prawodawstwa w systemie IMI (LIMIC) to koordynator posiadający 
ogólne kompetencje w jednej dziedzinie prawodawstwa. W każdym państwie członkowskim może 
być tylko jeden koordynator ds. dziedziny prawodawstwa w zakresie jednej dziedziny prawodawstwa. 
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Właściwe organy ds. ostrzeżeń mogą zostać zarejestrowane przez następujące 
instytucje, które także mogą im przyznać dostęp do ostrzeżeń: 

• krajowych koordynatorów systemu IMI (NIMIC), 

• nadzwyczajnych koordynatorów delegowanych systemu IMI (SDIMIC), 

• koordynatorów ds. dziedziny prawodawstwa w systemie IMI (LIMIC), 

• koordynatorów delegowanych systemu IMI (DIMIC). 

Innymi słowy koordynatorzy delegowani systemu IMI nie mogą rejestrować 
koordynatorów ds. ostrzeżeń. 

Podczas rejestracji koordynatorów ds. ostrzeżeń ważne jest ustalenie, czy dany 
koordynator powinien dysponować ustawieniem „ostateczne zatwierdzenie” w ramach 
procedury mechanizmu ostrzegania (tj. czy powinien mieć możliwość edytowania i 
usuwania treści informacji związanych z ostrzeżeniami, przedkładanych mu przez 
właściwy organ ds. ostrzeżeń). 

 

16.3. Powiązane organy i powiązani koordynatorzy 

Jeżeli organowi przyznano dostęp do procedury mechanizmu ostrzegania jako 
właściwemu organowi ds. ostrzeżeń, organ ten musi być powiązany z co najmniej 
jednym koordynatorem ds. ostrzeżeń w swoim kraju. Później możliwe jest dodawanie 
lub usuwanie kolejnych powiązanych koordynatorów ds. ostrzeżeń. 

Ważne jest, aby właściwe organy ds. ostrzeżeń były powiązane z odpowiednimi 
koordynatorami ds. ostrzeżeń, ponieważ mogą one przekazywać informacje związane z 
ostrzeżeniami wyłącznie koordynatorowi ds. ostrzeżeń, z którym są powiązane.  

Koordynatorzy ds. ostrzeżeń mogą natomiast przekazywać ostrzeżenia do wszelkich 
właściwych organów ds. ostrzeżeń i koordynatorów ds. ostrzeżeń w swoim kraju 
niezależnie od tego, czy są z nimi powiązani. 

 

Należy zauważyć, że dostęp do procedury mechanizmu ostrzegania musi być 
przyznany niezależnie od dostępu do dziedziny prawodawstwa w zakresie usług. 
Dlatego w przypadku gdy nowy właściwy organ ma zostać zarejestrowany z 
dostępem do ostrzeżeń, musi on: 

1. być zarejestrowany w systemie IMI, 

2. mieć dostęp do dziedziny prawodawstwa „Usługi”, 

3. mieć dostęp do procedury mechanizmu ostrzegania. 


