
IV 

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom) 

DECYZJA RADY 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją 
Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających 

zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 

(2010/374/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 62 ust. 2, w związku z art. 300 
ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 11 decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawia
jącej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 
jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie 
przepływami migracyjnymi” ( 1 ), państwa trzecie włączone 
we wdrażanie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 
uczestniczą w Funduszu w zgodzie z jej postanowie
niami. Dokonuje się ustaleń określających przepisy 
uzupełniające niezbędne do takiego uczestnictwa, 
w tym przepisy zapewniające ochronę interesów finanso
wych Wspólnoty oraz uprawnienia kontrolne Trybunału 
Obrachunkowego. 

(2) Po uzyskaniu przez Komisję upoważnienia w dniu 
20 grudnia 2007 r. zakończono negocjacje z Republiką 
Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu oraz parafowano w dniu 
30 czerwca 2009 r. Umowę między Wspólnotą Euro
pejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfe
deracją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu 
w sprawie przepisów uzupełniających mających zastoso
wanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007- 
2013 (zwaną dalej „umową”). 

(3) Umowa powinna zostać podpisana i tymczasowo stoso
wana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym 
terminie. 

(4) 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 nie jest nią związana, ani jej nie stosuje. Ponieważ 
niniejsza decyzja jest oparta na dorobku Schengen 
w rozumieniu przepisów tytułu IV części trzeciej Trak
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie 
z art. 5 wspomnianego protokołu, Dania podejmuje 
decyzję o wprowadzeniu niniejszej decyzji do prawa 
krajowego w okresie sześciu miesięcy od daty przyjęcia 
niniejszej decyzji. 

(5) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen, które nie mają zastosowania wobec Zjedno
czonego 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 ( 2 ) oraz późniejszą 
decyzją 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 ( 3 ). W związku z tym Zjednoczone 
Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji 
i nie jest nią związane, ani jej nie stosuje. 

(6) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen, które nie mają zastosowania wobec 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 ( 4 ). W związku z tym Irlandia nie 
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią 
związana, ani jej nie stosuje,
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( 1 ) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 22. 

( 2 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. 
( 3 ) Dz.U. L 395 z 31.12.2004, s. 70. 
( 4 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.



STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej 
podpisanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką 
Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz 
Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających 
mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na 
lata 2007-2013 (zwanej dalej „umową”) oraz deklaracji do niej, 
z zastrzeżeniem zawarcia umowy. 

Teksty umowy oraz deklaracji do niej dołącza się do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

Artykuł 3 

Do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia, 
umowę stosuje się tymczasowo zgodnie z jej art. 13 ust. 5. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

B. ASK 
Przewodniczący
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