
DECYZJA RADY

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen
dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

(2008/421/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Umowę zawartą przez Unię Europejską, Wspól-
notę Europejską i Konfederację Szwajcarską w sprawie
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwaną dalej
„Umową”) (1), która została podpisana dnia 26 października
2004 r. (2) i weszła w życie dnia 1 marca 2008 r., (3)
w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 1 Umowy stanowi, że przepisy dorobku
prawnego Schengen mają zastosowanie do Konfederacji
Szwajcarskiej wyłącznie na podstawie stosownej decyzji
Rady po stwierdzeniu, że warunki niezbędne do zastoso-
wania tego dorobku zostały spełnione.

(2) Rada sprawdziła, czy Konfederacja Szwajcarska zapewnia
odpowiednie poziomy ochrony danych, podejmując
następujące kroki:

Konfederacji Szwajcarskiej przekazano kompleksowy
kwestionariusz, a jej odpowiedzi zostały zarejestrowane;
w Konfederacji Szwajcarskiej przeprowadzono także –

zgodnie z obowiązującymi procedurami oceny Schengen
przedstawionymi w decyzji Komitetu Wykonawczego
ustanawiającej Stały Komitet ds. Oceny i Wprowadzania
w Życie Dorobku Schengen (zwanej dalej „SCH/Com-ex
(98) 26 def.”) (4) – wizytacje sprawdzające i oceniające
w zakresie ochrony danych.

(3) W dniu 5 czerwca 2008 r. Rada stwierdziła, że Konfe-
deracja Szwajcarska spełniła warunki w tym zakresie.
Możliwe jest zatem ustalenie terminu, od którego
można do niej stosować dorobek prawny Schengen doty-
czący Systemu Informacyjnego Schengen (zwanego dalej
„SIS”).

(4) Wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozwolić na
przekazywanie rzeczywistych danych SIS do Konfederacji
Szwajcarskiej. Faktyczne wykorzystanie tych danych
powinno umożliwić Radzie – dzięki obowiązującym
procedurom oceny Schengen przedstawionym
w SCH/Com-ex (98) 26 def. – sprawdzenie, czy stoso-
wanie przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczą-
cych SIS jest w Konfederacji Szwajcarskiej prawidłowe.
Po przeprowadzeniu tych ocen Rada powinna podjąć
decyzję o zniesieniu kontroli na wewnętrznych granicach
z Konfederacją Szwajcarską.

(5) Umowa między Konfederacją Szwajcarską, Republiką
Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca wprowadzania
w życie, stosowania i rozwoju dorobku prawnego
Schengen i dotycząca kryteriów i metod ustalania
państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku
o azyl złożonego w Szwajcarii, Islandii lub Norwegii
stanowi, że w zakresie wprowadzania w życie, stoso-
wania i rozwoju dorobku prawnego Schengen zaczyna
ona obowiązywać w tym samym dniu, w którym
zaczyna obowiązywać Umowa.

(6) Rada powinna podjąć osobną decyzję, w której wyzna-
czona zostanie data zniesienia kontroli osób na granicach
wewnętrznych. Do dnia zniesienia kontroli określonej
w tej decyzji należy wprowadzić pewne ograniczenia
w korzystaniu z SIS,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Przepisy dorobku prawnego Schengen dotyczące SIS,
wymienione w załączniku I, mają zastosowanie do Konfederacji
Szwajcarskiej w jej stosunkach z Królestwem Belgii, Republiką
Czeską , Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Repu-
bliką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Repu-
bliką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Łotewską, Repu-
bliką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką
Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Repu-
bliką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii
i Królestwem Szwecji od dnia 14 sierpnia 2008 r.

PLL 149/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.6.2008

(1) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.
(2) Decyzja Rady 2004/849/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 26)

i 2004/860/WE (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 78).
(3) Decyzja Rady 2008/146/WE (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1)

i 2008/149/WSiSW (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 50).
(4) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 138.



2. Przepisy dorobku prawnego Schengen dotyczące SIS,
wymienione w załączniku II, mają zastosowanie do Konfederacji
Szwajcarskiej w jej stosunkach z Królestwem Belgii, Republiką
Czeską , Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Repu-
bliką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Repu-
bliką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Łotewską, Repu-
bliką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką
Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Repu-
bliką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii
i Królestwem Szwecji od daty przewidzianej w tych przepisach.

3. Od dnia 9 czerwca 2008 r. Konfederacji Szwajcarskiej
można przekazywać rzeczywiste dane SIS.

Od dnia 14 sierpnia 2008 r. Konfederacja Szwajcarska będzie
mogła wprowadzać dane do systemu SIS i wykorzystywać dane
SIS, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Do dnia zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych
z Konfederacją Szwajcarską państwo to:

a) nie jest zobowiązane do wydania decyzji o odmowie wjazdu
na swoje terytorium obywatelom państw trzecich, wobec

których państwo członkowskie dokonało wpisu do SIS do
celów odmowy wjazdu ani nie jest zobowiązane do wyda-
lenia tych obywateli;

b) powstrzymuje się od wprowadzania danych objętych prze-
pisami art. 96 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca
1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku
między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu,
Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej
w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych
granicach (zwanej dalej „konwencją z Schengen”) (1).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2008 r.

W imieniu Rady
D. MATE

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Wykaz przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących systemu SIS, które mają mieć zastosowanie do
Konfederacji Szwajcarskiej

1. W odniesieniu do postanowień konwencji z Schengen:

artykuł 64 i art. 92–119 konwencji z Schengen.

2. Inne przepisy dotyczące SIS:

a) w odniesieniu do przepisów następującej decyzji Komitetu Wykonawczego ustanowionego na mocy konwencji
z Schengen:

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniająca rozporządzenie finansowe w sprawie
systemu C.SIS (SCH/Com-ex (97)35) (1);

b) w odniesieniu do przepisów następującej deklaracji Komitetu Wykonawczego ustanowionego na mocy konwencji
z Schengen:

deklaracja Komitetu Wykonawczego z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji cudzoziemca (SCH/Com-ex
(96) decl. 5) (2);

c) inne instrumenty:

(i) dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3)
w zakresie, w jakim ma zastosowanie do przetwarzania danych w ramach SIS;

(ii) decyzja Rady 2000/265/WE z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego
regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawar-
tymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania
infrastruktury łączności dla środowiska Schengen, „Sisnet” (4);

(iii) rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyj-
nego Schengen drugiej generacji (SIS II) (5);

(iv) decyzja Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II) (6);

(v) podręcznik SIRENE (7);

(vi) rozporządzenie Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia niektórych
nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem (8); oraz wszelkie kolejne
decyzje w sprawie daty zastosowania tych funkcji;

(vii) decyzja Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotycząca wprowadzenia kilku nowych funkcji,
w tym związanych z walką z terroryzmem, do Systemu Informacyjnego Schengen (9), oraz wszelkie kolejne
decyzje w sprawie daty zastosowania tych funkcji;

(viii) rozporządzenie (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające
Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia
kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za
wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen (10).
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ZAŁĄCZNIK II

Wykaz przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących SIS, które mają mieć zastosowanie do
Konfederacji Szwajcarskiej od dnia przewidzianego w tych przepisach:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu
służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1).

2. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utwo-
rzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2).

3. Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (3).
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