
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 

w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie 
wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia europejskiej 
agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi 

w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

(2010/779/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając art. 4 Protokołu (nr 19) włączającego dorobek 
Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej (zwanego dalej „protokołem Schengen”), 

uwzględniając wniosek Rządu Zjednoczonego Królestwa Wiel
kiej Brytanii i Irlandii Północnej złożony w piśmie do przewod
niczącego Rady z dnia 5 października 2010 r. dotyczący stoso
wania niektórych przepisów dorobku Schengen, jak określono 
w tym piśmie, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2000/365/WE ( 1 ) Rada upoważniła Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stoso
wania niektórych przepisów dorobku Schengen zgodnie 
z warunkami określonymi w tej decyzji. 

(2) Dnia 24 czerwca 2009 r. Komisja Europejska przedsta
wiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego europejską agencję 
ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi syste
mami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości (zwanego dalej „propono
wanym rozporządzeniem”). 

(3) Zgodnie z postulowanym rozporządzeniem europejskiej 
agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi 
systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zwanej dalej „agencją”) 
ma zostać powierzona odpowiedzialność za zarządzanie 
operacyjne systemem informacyjnym Schengen drugiej 
generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym 
(VIS) i systemem Eurodac, a także może ona być odpo
wiedzialna za przygotowywanie i rozwijanie innych wiel
koskalowych systemów informatycznych w przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz za 
zarządzanie operacyjne tymi systemami, na podstawie 
stosownych instrumentów ustawodawczych, w oparciu 
o tytuł V trzeciej części Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

(4) SIS II stanowi część dorobku Schengen. Utworzenie 
i funkcjonowanie SIS II reguluje rozporządzenie Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1987/2006 ( 2 ) 
oraz decyzja Rady 2007/533/WSiSW ( 3 ). Zjednoczone 
Królestwo uczestniczyło jednak tylko w przyjęciu decyzji 
2007/533/WSiSW, która rozwija przepisy dorobku 
Schengen, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt (ii) 
decyzji 2000/365/WE. 

(5) System VIS jest również częścią dorobku Schengen. Zjed
noczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu decyzji 
2004/512/WE ( 4 ), rozporządzenia (WE) nr 767/2008 ( 5 ) 
oraz decyzji 2008/633/WSiSW ( 6 ) regulujących ustano
wienie, funkcjonowanie lub użytkowanie systemu VIS, 
ani nie jest związane tymi aktami. 

(6) Eurodac nie stanowi części dorobku Schengen. Zjedno
czone Królestwo uczestniczyło w przyjęciu rozporzą
dzenia (WE) nr 2725/2000 ( 7 ) regulującego ustanowienie, 
funkcjonowanie i użytkowanie systemu Eurodac i jest 
związane tym rozporządzeniem. 

(7) Zważywszy na udział w systemie Eurodac oraz częściowy 
udział w systemie SIS II, Zjednoczone Królestwo ma 
prawo uczestniczyć w działalności agencji w takim 
zakresie, w jakim agencja będzie odpowiedzialna za 
zarządzanie operacyjne – zgodnie z decyzją 
2007/533/WSiSW – systemem SIS II oraz systemem 
Eurodac.
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( 1 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. 

( 2 ) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4. 
( 3 ) Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63. 
( 4 ) Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.U. L 213 
z 15.6.2004, s. 5). 

( 5 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyj
nego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkow
skimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie 
VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60). 

( 6 ) Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. 
w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich 
i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów 
jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrory
stycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania 
i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129). 

( 7 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 
2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 
odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dubliń
skiej (Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1).



(8) Proponowana agencja powinna być pojedynczą osobą 
prawną oraz posiadać jednolitą strukturę organizacyjną 
i finansową. W tym celu agencja powinna zostać powo 
łana na podstawie pojedynczego aktu prawnego, którego 
przyjęcie wymaga głosowania Rady w pełnym składzie. 
Ponadto gdy proponowane rozporządzenie zostanie 
przyjęte, powinno ono mieć zastosowanie w całości 
w państwach członkowskich nim związanych. Wyklucza 
to możliwość częściowego stosowania tego aktu 
w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. 

(9) Aby zapewnić zgodność z Traktatami i mającymi 
zastosowanie protokołami, a jednocześnie zadbać o 
jednolitość i spójność proponowanego rozporządzenia, 
Zjednoczone Królestwo złożyło wniosek o objęcie go 
przepisami proponowanego rozporządzenia na mocy 
art. 4 Protokołu Schengen, w zakresie w jakim agencja 
będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne 
systemem SIS II, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 1987/2006, oraz systemem VIS. 

(10) Rada uznaje prawo Zjednoczonego Królestwa do 
złożenia – zgodnie z art. 4 protokołu Schengen – 
wniosku o objęcie go przepisami proponowanego rozpo
rządzenia w zakresie, w jakim Zjednoczone Królestwo 
nie zostanie objęte przepisami proponowanego rozporzą
dzenia z innych powodów. 

(11) Uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w 
proponowanym rozporządzeniu pozostałoby bez 
uszczerbku dla faktu, że aktualnie Zjednoczone Króle
stwo nie jest i nie może być objęte przepisami dorobku 
Schengen odnoszącymi się do swobodnego przemiesz
czania się obywateli państw trzecich, polityki wizowej 
i przekraczania przez osoby zewnętrznych granic państw 
członkowskich. Sytuacja ta uzasadniałaby włączenie do 
proponowanego rozporządzenia przepisów szczególnych 
odzwierciedlających tę szczególną sytuację Zjednoczo
nego Królestwa, w szczególności w odniesieniu do ogra
niczonych praw głosu w zarządzie agencji. 

(12) Komitet Mieszany, ustanowiony na podstawie art. 3 
Umowy zawartej między Radą Unii Europejskiej 

i Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie 
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, 
stosowanie i rozwój dorobku Schengen ( 1 ), został poin
formowany o przygotowaniu niniejszej decyzji, zgodnie 
z art. 5 tej umowy. 

(13) Komitet Mieszany, ustanowiony na podstawie art. 3 
Umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą 
Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie 
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie 
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen ( 2 ), 
został poinformowany o przygotowaniu niniejszej 
decyzji, zgodnie z art. 5 tej umowy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W związku z decyzją Rady 2000/365/WE Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uczestniczy 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jącym europejską agencję ds. zarządzania operacyjnego wielkos
kalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w zakresie, w jakim odnosi się 
ono do zarządzania operacyjnego Wizowym Systemem Infor
macyjnym (VIS) i częściami systemu informacyjnego Schengen 
drugiej generacji (SIS II), w którego realizacji Zjednoczone 
Królestwo nie uczestniczy. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

S. VANACKERE 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. 
( 2 ) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.


