
DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 586/2008/WE

z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję nr 896/2006/WE wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na
granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie
niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów

przejazdu tranzytem przez ich terytorium

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (2) wprowadza wspólne przepisy dotyczące jedno-
stronnego uznawania przez państwa członkowskie nie-
których zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwaj-
carię i Liechtenstein oraz uproszczony system kontroli
na granicach zewnętrznych obywateli państw trzecich
posiadających takie dokumenty.

(2) W następstwie dwustopniowego wprowadzania w życie
dorobku Schengen nowe państwa członkowskie, które
przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.,
miały obowiązek od dnia przystąpienia wydawać wizy
krajowe obywatelom państw trzecich, którzy posiadają
zezwolenia na pobyt wydane przez Szwajcarię lub Liech-
tenstein i podlegają obowiązkowi wizowemu zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia
15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie,
których obywatele muszą posiadać wizy podczas prze-
kraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywa-
tele są zwolnieni z tego wymogu (3). Obowiązek ten
nałożył na konsulaty tych państw członkowskich
w Szwajcarii i Lichtensteinie dodatkowe obciążenia admi-
nistracyjne.

(3) Nie wydaje się jednak konieczne, aby państwa członkow-
skie musiały wymagać wiz do celów przejazdu tranzytem
od tej kategorii osób, ponieważ stanowią one niewielkie
ryzyko nielegalnej imigracji dla państw członkowskich.

(4) Biorąc pod uwagę, że te same powody znajdują zastoso-
wanie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii, uproszczony
system wprowadzony decyzją nr 896/2006/WE powi-
nien zostać rozszerzony na Bułgarię i Rumunię.

(5) Taka zmiana decyzji nr 896/2006/WE powinna pozwolić
Bułgarii i Rumunii, o ile państwa te zdecydują się na
wprowadzenie w życie decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na
granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uzna-
waniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych doku-
mentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do
celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria (4), na
jednostronne uznawanie zezwoleń na pobyt wydawanych
przez Szwajcarię i Liechtenstein, wymienionych
w załączniku do decyzji nr 896/2006/WE za równo-
rzędne ze swoimi wizami krajowymi do celów przejazdu
tranzytem.

(6) Uznanie dokumentu powinno ograniczać się do celu
przejazdu tranzytem przez terytorium Bułgarii
i Rumunii i nie powinno mieć wpływu na możliwość
wydawania przez te państwa członkowskie wiz na
pobyt krótkoterminowy.

(7) Możliwość niewprowadzenia w życie decyzji nr
896/2006/WE przez Bułgarię i Rumunię powinna być
ograniczona do okresu przejściowego, do dnia określo-
nego przez Radę zgodnie z art. 4 akapit drugi Aktu
przystąpienia z 2005 r.
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(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 5 czerwca 2008 r.

(2) Dz.U. L 167 z 20.6.2006, s. 8.
(3) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio

rozporządzeniem (WE) nr 1932/2006 (Dz.U. L 405 z 30.12.2006,
s. 23). (4) Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 30.



(8) Warunki dotyczące wjazdu, określone w art. 5 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1), muszą być
spełnione, z wyjątkiem warunku określonego w art. 5
ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, w zakresie, w jakim
niniejsza decyzja ustanawia system równorzędnego
statusu wiz tranzytowych wydawanych przez Bułgarię
i Rumunię oraz zezwoleń na pobyt wydawanych przez
Szwajcarię i Liechtenstein.

(9) Ponieważ cel niniejszej decyzji bezpośrednio dotyczy
dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie granic
zewnętrznych i nie może zostać w wystarczającym
stopniu osiągnięty przez same państwa członkowskie,
natomiast z uwagi na rozmiary i skalę działań może
być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota
może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą propor-
cjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja
nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia
tego celu.

(10) W odniesieniu do Islandii oraz Norwegii niniejsza
decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę
Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo
Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen (2), objętych obszarem, o którym mowa
w art. 1 lit. A. decyzji Rady 1999/437/WE z dnia
17 maja 1999 r. (3) w sprawie niektórych warunków
stosowania tej Umowy.

(11) 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 niniejszej decyzji i w
związku z tym nie jest nią związana, ani jej nie stosuje.
Ponieważ niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku
Schengen w rozumieniu przepisów tytułu IV części trze-
ciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, Dania
w terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszej
decyzji podejmuje decyzję, czy wprowadzi ją do swojego
prawa krajowego.

(12) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczest-
niczy 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 przepisów
dorobku Schengen (4); Zjednoczone Królestwo nie uczest-
niczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią
związane ani jej nie stosuje.

(13) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy zgodnie
z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego
2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (5).
Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej
decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 decyzji nr 896/2006/WE dodaje się następujący akapit:

„W przypadku gdy Bułgaria i Rumunia zdecydują
o stosowaniu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr
582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. wprowadzającej
uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrz-
nych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię,
Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne
z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem
przez ich terytoria (*), państwa te mogą jednostronnie
uznawać zezwolenia na pobyt wymienione w załączniku do
niniejszej decyzji za równorzędne ze swoimi krajowymi
wizami tranzytowymi do dnia określonego przez Radę
zgodnie z art. 4 akapit drugi Aktu przystąpienia z 2005 r.

___________
(*) Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 30”.

Artykuł 2

Jeżeli Bułgaria i Rumunia podejmą decyzję o stosowaniu decyzji
nr 896/2006/WE, państwa te powiadomią o tym Komisję
w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej
decyzji. Komisja publikuje informacje przekazane przez te
państwa w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.
(3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

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



Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspól-
notę Europejską.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący

PL21.6.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162/29


