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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 zmiany części 1 i 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

(2008/910/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia
24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko
nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów
i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1),
w szczególności jego art. 1 ust. 2,

uwzględniając inicjatywę Republiki Słowenii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sieć Vision została stworzona po to, by organy centralne
zainteresowanych państw mogły konsultować się
w sprawie wniosków wizowych składanych przez
obywateli z krajów o wrażliwej sytuacji.

(2) Ze względów pragmatycznych i aby uniknąć przeciążania
sieci konsultacji Schengen przesyłaniem wielu komuni
katów o błędach w przypadku tymczasowej niedostęp
ności programu do przesyłania wiadomości (MTA)
danego państwa członkowskiego, należy zmienić proce
durę ponownego wysyłania.

(3) Aby uniknąć braku spójności w stosowaniu różnych
kodów kategorii wiz, co mogłoby prowadzić do błęd
nych interpretacji podczas procedury konsultacji
Schengen, potrzebne jest wspólne rozwiązanie dla proce
dury konsultacji w sprawie wiz D+C.

(4) Z uwagi na informacje przekazane przez różne państwa
członkowskie oraz uproszczenie procedury konsulta
cyjnej Schengen należy wprowadzić jeden kod dla każdej
z kategorii wiz.

(5) Należy zaktualizować specyfikacje techniczne sieci
konsultacji Schengen, tak aby zmiany te znalazły
w nich swoje odbicie.

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania
nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest
nią związana ani jej nie stosuje. Przedmiotowa decyzja
uzupełnia dorobek Schengen na mocy tytułu IV część
trzecia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
dlatego zgodnie z art. 5 wyżej wymienionego protokołu
Dania ma w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia
niniejszej decyzji zdecydować, czy przeniesie ją do
swojego prawa krajowego.

(7) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja
stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Euro
pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii
dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen (2), dotyczących obszaru, o którym mowa
w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE (3)
w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.
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(8) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi
rozwinięcie przepisów dorobku Schengen,
w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól
notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), doty
czących obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji
1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady
2008/146/WE (2) w sprawie zawarcia tej umowy
w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(9) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen,
w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księ
stwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa
dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
dotyczących obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A
decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady
2008/261/WE (3) w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania nie
których postanowień tego protokołu.

(10) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień
dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjed
noczonego 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 niektó
rych przepisów dorobku Schengen (4). W związku z tym
Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jej przyjęciu,
nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(11) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień
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 zastosowanie wobec niej niektórych przepisów
dorobku Schengen (5); w związku z tym Irlandia nie
uczestniczy w jej przyjęciu, nie jest nią związana ani jej
nie stosuje.

(12) W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt
oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim
związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia
z 2003 r.

(13) Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku
Schengen lub w inny sposób z nim związany
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W części 1 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje tech
niczne)” wprowadza się zmiany określone w załączniku I.

Artykuł 2

W części 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje tech
niczne)” wprowadza się zmiany określone w załączniku II.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lutego 2009 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich
zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2008 r.

W imieniu Rady
M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

W części 1 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)” wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2. AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the
event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national
application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several
days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to
political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must
meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible break
downs of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload
other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”;

2) punkt 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„1.2.1. Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are
resumed, the following minimum undertakings apply:

— The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of,
hardware and software.

— The Schengen States are required to have a backup system.

— The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate
any power malfunctions.

— The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not
cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as
database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

— The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to
ensure operation of the MTA at the best possible rate.

— The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational
environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

— Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before
being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

— store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

— send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

— receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.
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In addition, each Schengen State must distinguish between »retransmitting« and »resending as a new message«.
The term »re-send« in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must
be made:

— »retransmitting« means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of
the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages
in the system, the first message is just transmitted again.

— »resending as a new message« means that a new message with the same content is prepared. The
destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was
held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unne
cessary multiplying of messages in the system.”.

ZAŁĄCZNIK II

W części 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2.1.4 pozycja nr 026 otrzymuje brzmienie:

„Heading No 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it,
can be used for the visa sticker.

»B« transit visas

»C« short -stay visas

»DC« long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”;

2) w pkt 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F) treść wiersza 026 w piątej kolumnie tabeli („Examples/Com
ments”) otrzymuje brzmienie:

„C {′B|′C′|′DC′}”.
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