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Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt), będący najobszerniejszą nowelizacją od czasu uchwalenia tego aktu prawnego w 1997 r. Jako powód tak rozległych zmian
autorzy Projektu wskazali przede wszystkim dysfunkcjonalność obecnie istniejącej regulacji, która generuje wadliwą strukturę orzekanych przez sądy kar.
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Dnia 28 listopada 2013 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (projekt Dyrektywy1). Dyrektywa ta ma zastosowanie do bezprawnego
pozyskiwania, ujawniania i wykorzystywania tajemnic handlowych oraz do środków ogólnych, procedur i środków zaradczych, które powinny być udostępnione na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

8 www.pewp.pl

Spis treœci
¯aneta Rzepczyk
Odszkodowanie za opóŸniony lot w orzecznictwie
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Ujednolicenie prawa unijnego już dawno temu objęło swoim zakresem prawa
przysługujące pasażerom podróżującym samolotem w przypadku zaistnienia
określonych zdarzeń. Na szczególną uwagę zasługuje rozporządzenie nr 261/
2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów,
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, ponieważ dotyczy ono najczęściej spotykanych w praktyce roszczeń, które związane są z opóźnieniem lub
odwołaniem lotu.
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16 października 2014 r. Komisja Europejska wystosowała dwie niezależne
decyzje o złożeniu do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TSUE lub Trybunał) skarg na naruszenie przez Szwecję prawa unijnego poprzez utrzymywanie w krajowym porządku prawnym przepisów regulujących hazard internetowy, które są niezgodne z obowiązującym prawem unijnym.
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Skąd nastolatek uczulony na orzeszki ziemne ma wiedzieć, co może zjeść na
mieście z przyjaciółmi? Czym powinien kierować się ktoś, kto ogranicza spożycie soli, a chciałby wybrać odpowiednią dla siebie przekąskę? W jaki sposób możemy upewnić się co do pochodzenia mięsa, które właśnie kupiliśmy?
M.in. tych kwestii dotyczą przepisy, które będą stosowane w UE od 13 grudnia. Przedstawiamy przewodnik po najważniejszych regulacjach.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
ETO i NIK wspólnie skontroluj¹ unijny program ................... 61
Europejski Trybunał Obrachunkowy zorganizuje szkolenie dla inspektorów NIK
i podzieli się z nimi metodologią kontroli wykonania zadań. Polacy będą mogli
sprawdzić nowe umiejętności w praktyce – razem z audytorami Trybunału wezmą
udział w europejskiej kontroli, która obejmie m.in. woj. małopolskie. ETO chce
sprawdzić, jak kraje Unii radzą sobie ze zwalczaniem chorób zwierzęcych. NIK
jako pierwszy ze wszystkich najwyższych organów kontroli w Europie weźmie
czynny udział w kontroli prowadzonej przez ETO.
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Zgodnie z koncepcją praw człowieka każdej osobie od chwili urodzenia do
śmierci przysługuje pewna wiązka uprawnień, mających na celu zapewnienie mu wysokiej jakości egzystencji. Jednym z podstawowych uprawnień
warunkujących realizację pozostałych praw człowieka jest prawo do zdrowia, powszechnie zaliczane do tak zwanych praw socjalnych, których istota
sprowadza się do zagwarantowania jednostce „(…) godnego życia w społeczeństwie”.
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W dniu 23 lipca 2014 r. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego
rachunku płatniczego. Projektodawcy wskazali, że sprawne funkcjonowanie
rynku wewnętrznego i rozwój nowoczesnej gospodarki sprzyjającej włączeniu
społecznemu zależą w coraz większym stopniu od powszechnego świadczenia usług płatniczych.
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Program Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dalej: IRZ) jest bardzo ważnym
elementem systemu Unii Europejskiej, którego celem jest zagwarantowanie,
że na unijny rynek trafia sprawdzona, bezpieczna i zdrowa żywność. Wprowadzenie restrykcyjnych unormowań w zakresie identyfikacji i rejestracji ogranicza swobodę działania hodowców, ale zabezpiecza obrót zwierzętami oraz
interesy potencjalnych nabywców produktów pochodzenia zwierzęcego.
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