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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

(2008/903/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
Schengen mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcar
skiej wyłącznie na mocy decyzji Rady podjętej w tym
celu po sprawdzeniu, czy niezbędne warunki stosowania
tego dorobku zostały spełnione.

(2) Po sprawdzeniu, czy niezbędne warunki stosowania prze
pisów dorobku Schengen dotyczących ochrony danych
zostały spełnione przez Konfederację Szwajcarską, Rada,
swoją decyzją 2008/421/WE (4), wprowadziła w życie
w odniesieniu do Konfederacji Szwajcarskiej przepisy
dorobku Schengen dotyczące systemu informacyjnego
Schengen z dniem 14 sierpnia 2008 r.

(3) Zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny
Schengen określonymi w decyzji Komitetu Wykonaw
czego z dnia 16 września 1998 r. ustanawiającej Stały
Komitet ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku
Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (5) Rada sprawdziła,
czy niezbędne warunki stosowania dorobku Schengen
zostały spełnione w Konfederacji Szwajcarskiej
w pozostałych obszarach tego dorobku: granice lądowe,
współpraca policyjna, system informacyjny Schengen
oraz wizy.

(4) W dniu 27 listopada 2008 r. Rada stwierdziła, że
warunki dotyczące każdego z wyżej wymienionych
obszarów zostały spełnione przez Konfederację Szwaj
carską.

(5) W odniesieniu do oceny i wprowadzenia w życie
dorobku Schengen na granicach powietrznych,
w późniejszym terminie należy przeprowadzić kolejne
wizytacje.

(6) Możliwe jest zatem określenie terminów pełnego stoso
wania dorobku Schengen, to jest terminów zniesienia
kontroli osób na granicach wewnętrznych
z Konfederacją Szwajcarską. Gdyby te kolejne wizytacje
na granicach powietrznych nie wypadły pomyślnie,
należy ponownie rozpatrzyć ustalone terminy stosowania
dorobku Schengen dotyczącego zniesienia kontroli osób
na granicach powietrznych.
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(7) Począwszy od najwcześniejszego z tych terminów,
powinny zostać zniesione ograniczenia dotyczące stoso
wania systemu informacyjnego Schengen określone
w decyzji 2008/421/WE.

(8) Zgodnie z art. 15 ust. 4 umowy i art. 14 ust. 1 Umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwaj
carską dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania
państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku
o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim
lub w Szwajcarii (1), ta druga umowa powinna być wpro
wadzona w życie od dnia 12 grudnia 2008 r.

(9) Umowa między Konfederacją Szwajcarską a Królestwem
Danii dotycząca wzajemnych praw i obowiązków Danii
i Konfederacji Szwajcarskiej w odniesieniu do przepisów
dorobku Schengen wchodzących w zakres tytułu IV
Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi,
że w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania
i rozwoju dorobku Schengen zaczyna ona obowiązywać
w tym samym dniu, w którym zaczyna obowiązywać
wspomniana umowa.

(10) Zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi umowy oraz
w wyniku częściowego stosowania dorobku Schengen
przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o czym mowa w decyzji Rady 2004/926/WE
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2), a w
szczególności art. 1 akapit pierwszy tej decyzji, jedynie
część przepisów dorobku Schengen mająca zastosowanie
do Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach
z państwami członkowskimi stosującymi w pełni
dorobek Schengen powinna mieć zastosowanie
w stosunkach Konfederacji Szwajcarskiej ze Zjedno
czonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.

(11) Zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit trzeci umowy oraz
w wyniku częściowego stosowania dorobku Schengen
przez Cypr oraz Bułgarię i Rumunię, przewidzianego
odpowiednio w art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia z 2003
r. i w art. 4 ust. 2 aktu przystąpienia z 2005 r., jedynie ta
część przepisów dorobku Schengen, która obowiązuje
w tych państwach członkowskich, powinna mieć także
zastosowanie w stosunkach Konfederacji Szwajcarskiej
z tymi państwami członkowskimi.

(12) Umowa między Konfederacją Szwajcarską, Republiką
Islandii i Królestwem Norwegii dotycząca wprowadzania
w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen
i dotycząca kryteriów i metod ustalania państwa odpo
wiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego
w Szwajcarii, Islandii lub Norwegii stanowi, że w zakresie
wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku
Schengen zaczyna ona obowiązywać w tym samym
dniu, w którym zaczyna obowiązywać wspomniana
umowa,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Wszystkie przepisy, o których mowa w załącznikach A i
B do umowy, oraz wszelkie akty stanowiące rozwinięcie tych
przepisów mają zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej
w jej stosunkach z Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Króle
stwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską,
Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską,
Republiką Włoską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską,
Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Repu
bliką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii,
Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką
Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii
i Królestwem Szwecji od dnia 12 grudnia 2008 r.

W zakresie, w jakim przepisy te regulują zniesienie kontroli
osób na granicach wewnętrznych, mają one zastosowanie do
granic powietrznych od dnia 29 marca 2009 r. Rada może
postanowić o odroczeniu tego terminu, stanowiąc zwykłą więk
szością głosów członków Rady reprezentujących rządy państw
członkowskich, do których mają zastosowanie przepisy
dorobku Schengen regulujące zniesienie kontroli osób na grani
cach wewnętrznych. W takim przypadku Rada ustala nowy
termin, stanowiąc na zasadzie jednomyślności tych członków.

Wszystkie ograniczenia dotyczące stosowania systemu informa
cyjnego Schengen przez zainteresowane państwa członkowskie
zostają zniesione od dnia 8 grudnia 2008 r.

2. Przepisy dorobku Schengen wprowadzone w życie przez
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na
podstawie art. 1 decyzji Rady 2004/926/WE oraz wszelkie akty
stanowiące rozwinięcie tych przepisów mają zastosowanie do
Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach ze Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od dnia
12 grudnia 2008 r.
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3. Przepisy dorobku Schengen mające zastosowanie do
Cypru, z jednej strony, oraz do Bułgarii i Rumunii, z drugiej
strony, na podstawie odpowiednio art. 3 ust. 1 Aktu Przystą
pienia z 2003 r. i art. 4 ust. 1 aktu przystąpienia z 2005 r. oraz
wszelkie akty stanowiące rozwinięcie tych przepisów mają
zastosowanie do Konfederacji Szwajcarskiej w jej stosunkach
z Cyprem, Bułgarią i Rumunią od dnia 12 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od załącznika II rozporządzenia Rady
(WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (1), Szwajcaria jest
upoważniona do utrzymania zwolnienia z obowiązku wizo
wego w odniesieniu do Antigui i Barbudy, Bahamów, Barbadosu

oraz Saint Kitts i Nevis od dnia 12 grudnia 2008 r. do wejścia
w życie umów o zniesieniu wiz między Wspólnotą Europejską
a każdym z tych państw.

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Rady
M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący
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