
DECYZJA RADY 

z dnia 7 marca 2011 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą 
Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia 
Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską 
i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie 
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na 

granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób 

(2011/350/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 16, art. 74, art. 77 ust. 2 i art. 79 
ust. 2 lit. a) i c), w związku z art. 218 ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy upoważnienia otrzymanego w dniu 27 lutego 
2006 r. Komisja przeprowadziła negocjacje z Księstwem 
Liechtensteinu i Konfederacją Szwajcarską w sprawie 
Protokołu w sprawie przystąpienia Liechtensteinu do 
Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską 
i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfe
deracji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso
wanie i rozwój dorobku Schengen. 

(2) Zgodnie z decyzjami Rady 2008/261/WE ( 1 ) 
i 2008/262/WSiSW ( 2 ) oraz z zastrzeżeniem zawarcia 
protokołu w późniejszym terminie protokół ten został 
podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 
28 lutego 2008 r. 

(3) W wyniku wejścia w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. 
Traktatu z Lizbony Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(4) Protokół powinien zostać zatwierdzony. 

(5) W przypadku przepisów rozwijających dorobek 
Schengen, wchodzących w zakres części trzeciej tytuł 
V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, celowe 
jest, aby decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 
1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania 
Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej 
i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego 
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, 
stosowanie i rozwój dorobku Schengen ( 3 ) miała odpo
wiednie zastosowanie w stosunkach z Liechtensteinem. 

(6) Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, 
które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Króle
stwa 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 niektórych przepisów 
dorobku Schengen ( 4 ); Zjednoczone Królestwo nie uczest
niczy zatem w jej przyjęciu, nie jest nią związane ani jej 
nie stosuje. 

(7) Niniejsza decyzja rozwija przepisy dorobku Schengen, 
które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie 
z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 
2002 r. w sprawie wniosku Irlandii o zastosowanie 
wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen ( 5 ); 
Irlandia nie uczestniczy zatem w jej przyjęciu, nie jest nią 
związana ani jej nie stosuje. 

(8) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stano
wiska Danii na mocy Protokołu w sprawie stanowiska 
Danii, który jest załączony do Traktatu o Unii Europej
skiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Protokół 
między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia 
Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej
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( 1 ) Decyzja Rady 2008/261/WE z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 
podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego 
stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu 
do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską 
i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwaj
carskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen (Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 3). 

( 2 ) Decyzja Rady 2008/262/WSiSW z dnia 28 lutego 2008 r. 
w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego 
stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu 
do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską 
i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwaj
carskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen (Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 5). 

( 3 ) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31. 
( 4 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. 
( 5 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.



włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, 
stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz powiązane z nim 
dokumenty. 

Teksty protokołu oraz powiązanych z nim dokumentów są 
dołączone do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do obszarów objętych prze
pisami wymienionymi w art. 2 ust. 1 i 2 protokołu oraz do ich 
rozwinięcia w zakresie, w jakim przepisy te nie są wymienione 
w decyzjach 2000/365/WE i 2002/192/WE. 

Artykuł 3 

Przepisy art. 1–4 decyzji 1999/437/WE stosuje się odpowiednio 
do włączenia Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stoso
wanie i rozwój dorobku Schengen. 

Artykuł 4 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Unii 
Europejskiej dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa 
w art. 9 Protokołu, w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej 
na związanie się postanowieniami protokołu, oraz do złożenia 
następującej notyfikacji: 

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 
1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym i od tej daty wykonuje 
wszelkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. 
W związku z tym odniesienia w protokole oraz w umowie 
do »Wspólnoty Europejskiej« należy traktować, w stosownych 
przypadkach, jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.” 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r. 

W imieniu Rady 

CZOMBA S. 
Przewodniczący
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