
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 296/2008

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień

wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 62 ust. 1 i ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady (2) przewiduje przyjęcie niektórych środków
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerw-
ca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania upraw-
nień wykonawczych przyznanych Komisji (3).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w celu przyjęcia środków o zasięgu
ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż
istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedu-
rą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi
poprzez usunięcie niektórych z tych elementów lub uzu-
pełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Ra-
dy i Komisji (4) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby moż-
na było stosować procedurę regulacyjną połączoną
z kontrolą do aktów prawnych już obowiązujących przy-
jętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251
Traktatu, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie
z obowiązującymi procedurami.

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania
niektórych praktycznych środków ochrony granic i zmia-
ny niektórych załączników. Ponieważ środki te mają za-
sięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż
istotne rozporządzenia (WE) nr 562/2006, między inny-
mi poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami inny-
mi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną
w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 przewiduje czasowe
zawieszenie dotyczące przyznanych Komisji uprawnień
wykonawczych. W oświadczeniu w sprawie decyzji
2006/512/WE Parlament Europejski, Rada i Komisja
stwierdziły, że decyzja 2006/512/WE stanowi rozwiąza-
nie horyzontalne, które spełnia oczekiwania Parlamentu
Europejskiego, przewidując kontrolę wykonania aktów
przyjętych w procedurze współdecyzji, i że w związku
z tym należy przyznać Komisji nieograniczone w czasie
uprawnienia wykonawcze. Parlament Europejski i Rada
oświadczyły również, że zapewnią możliwie jak najszyb-
sze przyjęcie wniosków mających na celu uchylenie prze-
pisów tych aktów prawnych, które przewidują czasowe
ograniczenie uprawnień wykonawczych przyznanych Ko-
misji. W następstwie wprowadzenia procedury regulacyj-
nej połączonej z kontrolą przepis ustanawiający wyżej
wspomniane czasowe zawieszenie uprawnień w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 562/2006 powinien zostać skreślony.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 powinno zatem zostać
odpowiednio zmienione.

(7) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu dotyczącego stanowiska Da-
nii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest-
niczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim
związana ani nie podlega jego stosowaniu. W związku
z tym, że na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską niniejsze
rozporządzenie oparte jest na dorobku Schengen, Dania,
zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, powinna pod-
jąć decyzję, w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia
niniejszego rozporządzenia, czy dokona jego transpozycji
do swojego prawa krajowego.

(8) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą-
dzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schen-
gen, w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii
Europejskiej, Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii
dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadza-
nie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5),
objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji
Rady 1999/437/WE (6) w sprawie niektórych warunków
stosowania tej umowy.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 3 marca 2008 r.

(2) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona
decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).

(4) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.
(5) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.
(6) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.
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(9) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie
stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europej-
ską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 1
pkt A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1
decyzji 2004/849/WE (1) oraz art. 4 ust. 1 decyzji
2004/860/WE (2).

(10) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postano-
wień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania
do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady
2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepi-
sów dorobku Schengen (3). W związku z tym Zjednoczo-
ne Królestwo nie uczestniczy w jego przyjęciu, nie jest nim
związane ani nie podlega jego stosowaniu.

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postano-
wień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do
Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia
28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastoso-
wanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schen-
gen (4). W związku z tym Irlandia nie uczestniczy w jego
przyjmowaniu, nie jest nim związana ani nie podlega jego
stosowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 wprowadza się następują-
ce zmiany:

1) artykuł 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Można przyjąć dodatkowe środki dotyczące ochrony.
Środki te mające na celu zmianę elementów innych niż istot-
ne niniejszego rozporządzenia, poprzez jego uzupełnienie,
przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 33 ust. 2.”;

2) artykuł 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

Zmiany w załącznikach

Zmian w załącznikach III, IV i VIII dokonuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa
w art. 33 ust. 2.”;

3) artykuł 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust.1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”;

4) skreśla się art. 33 ust. 4.

Artykuł 2

Wejście w życie

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 Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczący

W imieniu Rady
J. LENARČIČ
Przewodniczący

(1) Decyzja Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w spra-
wie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego sto-
sowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włącze-
nia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój do-
robku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 26).

(2) Decyzja Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w spra-
wie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowe-
go stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią
Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty-
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 370
z 17.12.2004, s. 78).

(3) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
(4) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
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