
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1342/2011 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu 
kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dzięki unijnym przepisom dotyczącym małego ruchu 
granicznego, wprowadzonym rozporządzeniem (WE) nr 
1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiającym przepisy dotyczące 
małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach 
lądowych państw członkowskich i zmieniającym posta
nowienia Konwencji z Schengen ( 2 ), obowiązującym od 
2007 r., uniknięto tworzenia barier dla handlu, wymiany 
społecznej i kulturalnej oraz współpracy regionalnej 
z państwami sąsiadującymi, zapewniając przy tym 
bezpieczeństwo całej strefy Schengen. 

(2) Położenie geograficzne obwodu kaliningradzkiego jest 
wyjątkowe – jest to stosunkowo niewielki obszar, 
otoczony ze wszystkich stron dwoma państwami człon
kowskimi, stanowiący jedyną enklawę w Unii Europej
skiej; kształt obwodu i rozmieszczenie populacji spra
wiają, że stosowanie standardowych zasad dotyczących 
definicji strefy przygranicznej spowodowałoby sztuczny 
podział enklawy, której tylko niektórzy mieszkańcy 
korzystaliby z ułatwień w ramach małego ruchu granicz
nego, podczas gdy większość, w tym mieszkańcy miasta 
Kaliningrad, nie miałaby takiej możliwości. Ze względu 
na jednorodny charakter obwodu kaliningradzkiego oraz 
w celu zintensyfikowania handlu, wymiany społecznej 
i kulturalnej oraz współpracy regionalnej należy 
w rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 wprowadzić 
szczególne odstępstwo umożliwiające uznanie całego 
obwodu kaliningradzkiego za strefę przygraniczną. 

(3) Do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną należy 
także włączyć określoną strefę przygraniczną po polskiej 
stronie, aby stosowanie rozporządzenia (WE) nr 
1931/2006 przyniosło w tym regionie rzeczywiste skutki 
w postaci zwiększonych możliwości handlu, wymiany 

społecznej i kulturalnej oraz współpracy regionalnej 
między obwodem kaliningradzkim a głównymi ośrod
kami północnej Polski. 

(4) Niniejsze rozporządzenie nie narusza ogólnej definicji 
strefy przygranicznej i w pełni respektuje zasady 
i warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 
1931/2006, w tym w zakresie sankcji, jakie państwa 
członkowskie zobowiązane są nakładać na mieszkańców 
strefy przygranicznej, którzy nadużywają zasad małego 
ruchu granicznego. 

(5) Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do rozwoju part
nerstwa strategicznego między Unią Europejską 
a Federacją Rosyjską, zgodnie z priorytetowymi celami 
określonymi w planie działania dotyczącym wspólnej 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
i wpisuje się w ogólne stosunki między Unią Europejską 
a Federacją Rosyjską. 

(6) Ze względu na fakt, że cel niniejszego rozporządzenia, tj. 
włączenie obwodu kaliningradzkiego i niektórych 
powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę 
przygraniczną, nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie, a możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 
może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
ustanowioną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, 
co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. 

(7) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze 
rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę 
Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo 
Norwegii dotyczącą włączenia tych dwóch państw we 
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen ( 3 ), które wchodzą w zakres obszaru, 
o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 
1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektó
rych warunków stosowania tej umowy ( 4 ). 

(8) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie 
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen 
w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącą włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro
wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen ( 5 ), które wchodzą w zakres obszaru, 
o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE 
w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE ( 6 ).
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. 
( 4 ) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31. 
( 5 ) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. 
( 6 ) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1.



(9) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze 
rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa 
Liechtensteinu do Umowy zawartej między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we 
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen ( 1 ), które wchodzą w zakres obszaru, 
o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE 
w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE ( 2 ). 

(10) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stano
wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 
i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania 
nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, 
nie jest nim związana ani go nie stosuje. Biorąc pod 
uwagę, że niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie 
dorobku Schengen, Dania, zgodnie z art. 4 tego proto
kołu, w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia przez 
Radę niniejszego rozporządzenia, podejmuje decyzję 
o jego ewentualnej transpozycji do swojego prawa krajo
wego. 

(11) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów 
dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo 
nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE 
z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów 
dorobku Schengen ( 3 ); dlatego też Zjednoczone Króle

stwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia, nie jest nim związane ani go nie stosuje. 

(12) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów 
dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy 
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 ); Irlandia nie uczestniczy zatem 
w jego przyjęciu, nie jest nim związana ani go nie 
stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) na końcu art. 3 pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Obszary wymienione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia uznawane są za część strefy przygranicznej.”; 

2) tekst zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia 
dodaje się jako załącznik. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

M. SZPUNAR 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19. 
( 3 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. ( 4 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

1. Obwód kaliningradzki 

2. Powiaty województwa pomorskiego w Polsce: pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, gdański, nowo
dworski, malborski 

3. Powiaty województwa warmińsko-mazurskiego w Polsce: miasto Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, 
miasto Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.”
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