
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 81/2009

z dnia 14 stycznia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu
informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

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 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) (2) określa wa-
runki, kryteria i szczegółowe zasady regulujące kontrole na
przejściach granicznych i nadzór graniczny, w tym kon-
trole w systemie informacyjnym Schengen.

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego
systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych mię-
dzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkotermi-
nowych (rozporządzenie VIS) (3) ma na celu poprawę
realizacji wspólnej polityki wizowej. Przewiduje ono rów-
nież, że cele VIS obejmują usprawnienie zarówno kontroli
na przejściach na granicach zewnętrznych, jak i zwalcza-
nia nadużyć.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 określa kryteria
wyszukiwania i warunki dostępu właściwych organów —
w celu przeprowadzenia odpraw w przejściach granicz-
nych na granicach zewnętrznych — do danych w celu
sprawdzenia tożsamości posiadacza wizy, autentyczności
wizy lub w celu sprawdzenia, czy spełniono warunki wjaz-
du, jak również zidentyfikowania każdej osoby, która
może nie spełniać lub przestała spełniać warunki wjazdu,
pobytu lub zamieszkania na terytorium państw
członkowskich.

(4) Ponieważ jedynie sprawdzanie odcisków palców może dać
pewność, że osoba zamierzająca wjechać do strefy Schen-
gen jest osobą, której została wydana wiza, należy ustano-
wić przepis dotyczący stosowania VIS na granicach
zewnętrznych.

(5) W celu weryfikacji, czy spełnione są warunki wjazdu dla
obywateli krajów trzecich określone w art. 5 rozporządze-
nia (WE) nr 562/2006 oraz w celu odpowiedniego wypeł-
niania powierzonych zadań straż graniczna powinna
wykorzystywać wszelkie niezbędne dostępne informacje,
w tym dane, które mogą być przeglądane w VIS.

(6) Aby zapobiec omijaniu przejść granicznych, na których
stosowany jest VIS, oraz zagwarantować pełną efektyw-
ność VIS, szczególnie niezbędne jest zharmonizowane ko-
rzystanie z tego systemu w trakcie kontroli wjazdowej na
granicach zewnętrznych.

(7) Ponieważ w przypadku kolejnych wniosków wizowych
dane biometryczne należy ponownie wykorzystać i kopio-
wać z pierwszego wniosku znajdującego się w VIS, stoso-
wanie VIS podczas kontroli wjazdowej na granicach
zewnętrznych powinno być obowiązkowe.

(8) Stosowanie VIS powinno prowadzić do systematycznych
sprawdzeń w VIS za pomocą numeru naklejki wizowej,
łącznie z weryfikacją odcisków palców. Biorąc jednak pod
uwagę ewentualny wpływ takich sprawdzeń na czas ocze-
kiwania w przejściach granicznych, w okresie przejścio-
wym, w drodze odstępstwa, powinno być możliwe,
w ściśle określonych okolicznościach, przeglądanie w VIS
bez systematycznej weryfikacji odcisków palców. Państwa
członkowskie powinny zapewnić, aby odstępstwo to było
stosowane jedynie wtedy, gdy są spełnione warunki do sto-
sowania takiego odstępstwa, a czas trwania i częstotliwość
jego stosowania ograniczone są do niezbędnego minimum
na poszczególnych przejściach granicznych.

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

(10) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie
ustanowienie zasad mających zastosowanie do korzysta-
nia z VIS na granicach zewnętrznych, nie mogą zostać
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon-
kowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na
poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Trak-
tatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym
samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(11) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawo-
wych i pozostaje zgodne z zasadami uznanymi w art. 6
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz odzwierciedlony-
mi w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowie-
ka i podstawowych wolności, jak również w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej.

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 27 listopada 2008 r.

(2) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
(3) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.
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(12) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą-
dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen,
w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europej-
skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii, doty-
czącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), który
należy do dziedziny, o której mowa w art. 1 pkt A decyzji
Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie nie-
których warunków stosowania tej umowy (2).

(13) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie sta-
nowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozu-
mieniu umowy zawartej między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty-
czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa-
dzanie w życie, stosowanie i rozwinięcie przepisów
dorobku Schengen (3), należące do dziedziny, o której
mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE w związku
z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (4).

(14) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w ro-
zumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą
Europejską, Konfederacją Szwajcarską a Księstwem Liech-
tensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu
do umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą
Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włącze-
nia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwinięcie przepisów dorobku Schengen (5),
należące do dziedziny, o której mowa w art. 1 pkt A
decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji
Rady 2008/261/WE (6).

(15) Zgodnie z art. 1 i 2 protokołu w sprawie stanowiska Da-
nii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie bierze
udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest
nim związana i nie ma ono do niej zastosowania. Biorąc
pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinię-
cie dorobku Schengen na mocy postanowień części trze-
ciej tytuł IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu Da-
nia, w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu niniejszego
rozporządzenia, powinna zdecydować, czy dokona jego
transpozycji do prawa krajowego.

(16) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów
prawnego dorobku Schengen, które nie mają zastosowa-
nia do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją
Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą
wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir-
landii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych
przepisów dorobku Schengen (7). Zjednoczone Królestwo
nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniejszego rozporzą-
dzenia, nie jest nim związane i nie ma ono do niego
zastosowania.

(17) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postano-
wień dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestni-
czy 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 (8). Irlandia nie bierze zatem udziału w przyjęciu
niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana i nie ma
ono do niej zastosowania.

(18) W odniesieniu do Cypru niniejsze rozporządzenie stano-
wi akt rozwijający dorobek Schengen lub w inny sposób
powiązany z tym dorobkiem w rozumieniu art. 3 ust. 2
Aktu przystąpienia z 2003 r.

(19) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt rozwijający dorobek
Schengen lub w inny sposób powiązany z tym dorobkiem
w rozumieniu art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana

W art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 wprowadza się
następujące zmiany:

1) po lit. a) dodaje się litery w brzmieniu:

„aa) jeżeli obywatel państwa trzeciego posiada wizę, o której
mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), szczegółowa odprawa przy
wjeździe obejmuje także weryfikację tożsamości posia-
dacza wizy oraz autentyczności wizy, poprzez spraw-
dzenie w wizowym systemie informacyjnym (VIS)
zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz
wymiany danych między państwami członkowskimi na
temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie VIS) (*);

ab) w drodze odstępstwa, jeżeli:

(i) natężenie ruchu osiągnęło taki stopień, że czas
oczekiwania na przejściu granicznym nadmiernie
się wydłuża;

(ii) wyczerpane zostały wszystkie zasoby w zakresie
personelu, urządzeń i organizacji; oraz

(1) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.
(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.
(3) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.
(4) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.
(5) Dokument Rady 16462/06; dostępny na
http://register.consilium.europa.eu.

(6) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3.
(7) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (8) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
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(iii) z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, że nie
istnieje zagrożenie w odniesieniu do bezpieczeń-
stwa wewnętrznego ani nielegalnej imigracji,

we wszystkich przypadkach sprawdzenie w VIS można
przeprowadzić tylko za pomocą numeru naklejki wizo-
wej oraz — wybiórczo — za pomocą numeru naklejki
wizowej łącznie z weryfikacją odcisków palców.

Jednakże w każdym przypadku zaistnienia jakichkol-
wiek wątpliwości w odniesieniu do tożsamości posiada-
cza wizy lub autentyczności wizy w VIS należy
systematycznie dokonywać sprawdzeń za pomocą nu-
meru naklejki wizowej łącznie z weryfikacją odcisków
palców.

Odstępstwo to może być stosowane jedynie na odno-
śnym przejściu granicznym i tak długo, jak długo speł-
nione są powyższe warunki;

ac) decyzja o sprawdzeniu w VIS zgodnie z lit. ab) jest
podejmowana przez komendanta placówki straży gra-
nicznej w przejściu granicznym lub na wyższym
szczeblu.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje inne
państwa członkowskie oraz Komisję o takiej decyzji;

ad) każde z państw członkowskich przekazuje raz w roku
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji sprawozdanie
ze stosowania lit. ab), które zawiera liczbę obywateli
państw trzecich sprawdzonych w VIS tylko za pomocą
numeru naklejki wizowej, a także czas oczekiwania,
o którym mowa w lit. ab) ppkt (i);

ae) lit. ab) oraz ac) mają zastosowanie przez okres maksi-
mum trzech lat, rozpoczynający się trzy lata po rozpo-
częciu funkcjonowania VIS. Przed końcem drugiego
roku stosowania lit. ab) oraz ac) Komisja przekazuje Par-
lamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ich wdrożenia.
Na podstawie tej oceny Parlament Europejski lub Rada
mogą zwrócić się do Komisji o zaproponowanie odpo-
wiednich zmian do niniejszego rozporządzenia.

(*) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.”;

2) na końcu lit. c) ppkt (i) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„taka weryfikacja może obejmować sprawdzenie w VIS zgod-
nie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 767/2008;”;

3) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) w celu identyfikacji osób, które mogą nie spełniać lub
przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamiesz-
kania na terytorium państw członkowskich, możliwe
jest sprawdzenie w VIS zgodnie z art. 20 rozporządze-
nia (WE) nr 767/2008.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dwudziestego dnia nastę-
pującego po dniu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządze-
nia (WE) nr 767/2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon-
kowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 stycznia 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczący

W imieniu Rady
A. VONDRA
Przewodniczący
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