
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji

(SIS II)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 411 z dnia 30 grudnia 2006 r.)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1988/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 66,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia
2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II) (1) oraz rozporzą-
dzenie (WE) nr 2424/2001 (2) stanowią niezbędną
podstawę prawną umożliwiającą przydzielenie
w budżecie Unii Europejskiej odpowiednich środków na
utworzenie SIS II oraz wykonanie tej części budżetu.
Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 oraz decyzja
2001/886/WSiSW tracą moc z dniem 31 grudnia
2006 r.

(2) Proces opracowywania SIS II będzie trwał dłużej niż
przewidywano, konieczne jest zatem zapewnienie odpo-
wiednich środków finansowych na ten cel po dniu
31 grudnia 2006 r.

(3) Aby umożliwić zakończenie procesu opracowywania
SIS II, który obejmuje zbudowanie infrastruktury łącz-
ności, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania
rozporządzenia (WE) nr 2424/2001, co pozwoli Komisji
na wykonanie budżetu po 2006 r.

(4) W swoich konkluzjach z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada
stwierdziła, iż w fazie rozwojowej SIS II centralna
jednostka systemu zlokalizowana zostanie we Francji,
a system rezerwowy w Austrii, pod warunkiem że

podjęte zostaną tam określone kroki niezbędne to przy-
gotowania tych lokalizacji. Za zapewnienie zarządzania
operacyjnego i odpowiednią komunikację z Komisją
odpowiedzialne są odpowiednio Francja i Austria.

(5) Niezbędne jest także powierzenie Komisji odpowiedzial-
ności za przygotowanie integracji technicznej w ramach
SIS II, w szczególności w odniesieniu do państw człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej
w 2004 r.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 powinno
w związku z tym zostać odpowiednio zmienione.

(7) Niniejsze rozporządzenie nie narusza przyjmowanych
w przyszłości instrumentów prawnych dotyczących
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II.

(8) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporzą-
dzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani nie
podlega jego stosowaniu. Ponieważ niniejsze rozporzą-
dzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen
w rozumieniu postanowień tytułu IV części trzeciej Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie
z art. 5 wspomnianego protokołu, Dania zadecyduje
o wdrożeniu niniejszego instrumentu do swojego prawa
krajowego w okresie sześciu miesięcy po przyjęciu niniej-
szego rozporządzenia.

(9) Niniejsze rozporządzenie i uczestnictwo Zjednoczonego
Królestwa w jego przyjęciu i stosowaniu nie naruszają
uzgodnień dotyczących częściowego uczestnictwa Zjed-
noczonego Królestwa w dorobku Schengen, określonych
w decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r.
dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec
niego niektórych przepisów dorobku Schengen (3).
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(10) Irlandia uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporzą-
dzenia zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek
Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do
Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, oraz zgodnie z art. 5 ust. 1
i art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z 28 lutego
2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1).

(11) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą-
dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Euro-
pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii
dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowa-
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
które wchodzą w zakres obszaru określonego w art. 1
pkt G decyzji 1999/437/WE (2) w sprawie niektórych
warunków stosowania tego układu.

(12) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól-
notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej
włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwój dorobku Schengen, w obszarze
określonym w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE
w związku z art. 4 ust. 1 decyzji 2004/860/WE (3)
w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej
oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień
tej umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2424/2001 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Rozwinięcie obejmuje także przygotowanie integracji tech-
nicznej w ramach SIS II, w szczególności w odniesieniu do
państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europej-
skiej w 2004 r.”;

2) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4A

1. Nie naruszając odpowiedzialności Komisji w zakresie
opracowania systemu SIS II, na czas opracowywania systemu
jego jednostka centralna jest zlokalizowana w Strasburgu
(Francja), a centralna jednostka rezerwowa jest zlokalizowana
w Sankt Johann im Pongau (Austria).

2. Do czasu zakończenia procesu opracowywania Francja
i Austria zapewniają odpowiednią infrastrukturę i środki na
potrzeby funkcjonowania odpowiednio jednostki centralnej
i centralnej jednostki rezerwowej systemu SIS II.

3. Organ krajowy dostarczający infrastrukturę i środki,
o których mowa w ust. 2, może w okresie opracowywania
systemu otrzymać od Wspólnoty dotację na przystosowanie
i utrzymanie miejsca lokalizacji systemu lub na świadczenie
niezbędnych usług wynikających z faktu umiejscowienia
SIS II na terytorium kraju.”;

3) w art. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia
2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon-
kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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