
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 21 marca 2011 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem 
Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu 

Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007–2013 

(2011/305/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. d) w związku 
z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

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 wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen uczestniczą w funduszu zgodnie z przepisami 
tej decyzji; należy ponadto dokonać ustaleń, które spre
cyzują przepisy uzupełniające niezbędne do uregulowania 
kwestii takiego uczestnictwa w funduszu, w tym przepisy 
zapewniające ochronę interesów finansowych Wspólnoty 
oraz uprawnienia kontrolne Trybunału Obrachunko
wego. 

(2) Po uzyskaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. przez Komisję 
upoważnienia, zakończono negocjacje z Republiką 
Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską 
oraz Księstwem Liechtensteinu w dniu 30 czerwca 
2009 r. 

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2010/374/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. ( 2 ) Umowa między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, 
Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu 
w sprawie przepisów uzupełniających mających zastoso
wanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego 
na lata 2007–2013 (zwana dalej „Umową”) została 
podpisana w dniu 19 marca 2010 r. w imieniu Unii 
i jest stosowana tymczasowo w oczekiwaniu na jej 
zawarcie w późniejszym terminie. 

(4) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 
1 grudnia 2009 r., przy podpisaniu Umowy Strony 
uzgoniły i załączyły do Umowy Wspólną deklarację 
Unii Europejskiej i Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, 
Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu 
w sprawie Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Lichtensteinu w sprawie prze
pisów uzupełniających mających zastosowanie do 
Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013, 
w której stwierdza się, że Unia Europejska zastąpiła 
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(5) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska 
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania 
nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest 
nią związana, ani jej nie stosuje. Ponieważ niniejsza 
decyzja jest oparta na dorobku Schengen, zgodnie 
z art. 4 tego protokołu, Dania podejmuje, w okresie 
sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez 
Radę, decyzję dotyczącą wprowadzenia niniejszego aktu 
do swojego prawa krajowego.
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(6) 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 ( 1 ). W związku z tym 
Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w przyjęciu 
niniejszej decyzji, nie jest nią związane, ani jej nie stosuje. 

(7) 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 ( 2 ). W związku z tym Irlandia nie 
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią 
związana, ani jej nie stosuje. 

(8) Umowa powinna zostać zawarta, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem 

Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechten
steinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastoso
wanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na 
lata 2007–2013 (zwaną dalej „Umową”) ( 3 ) wraz 
z załączonymi do niej deklaracjami. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Unii 
Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa 
w art. 13 ust. 2 Umowy, w celu wyrażenia zgody Unii na 
związanie się postanowieniami Umowy. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2011 r. 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. 
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( 3 ) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 169 z 3.7.2010, s. 24, 
wraz z decyzją o jej podpisaniu.


