
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/450 

z dnia 16 marca 2015 r. 

ustanawiająca wymagania dotyczące testów przeprowadzanych w państwach członkowskich, 
które zostają włączone do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) lub które 

zasadniczo zmieniają bezpośrednio powiązane systemy krajowe 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1612) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w 
szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 3, art. 22 lit. a), art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 7, 

uwzględniając decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 
użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2), w szczególności jej art. 8 ust. 4, art. 9 
ust. 1, art. 20 ust. 4, art. 22 lit. a), art. 51 ust. 4 oraz art. 52 ust. 7, 

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  System informacyjny Schengen został ustanowiony na mocy postanowień tytułu IV konwencji wykonawczej z 
dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między rządami państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach (3). System ten stanowił podstawowe narzędzie do stosowania 
przepisów dorobku Schengen włączonego do ram prawnych Unii. 

(2)  W dniu 9 kwietnia 2013 r., wraz z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji 
2007/533/WSiSW, system informacyjny Schengen został zastąpiony systemem informacyjnym Schengen drugiej 
generacji (SIS II). SIS II stanowi – podobnie jak poprzedzający go system – istotny czynnik na rzecz znoszenia 
kontroli na granicach wewnętrznych, a ponadto w decydujący sposób przyczynia się do zachowania wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

(3)  Struktura techniczna SIS II obejmuje system centralny (centralny SIS II), aplikacje krajowe oraz infrastrukturę 
łączności między centralnym SIS II i aplikacjami krajowymi. 

(4)  Koniecznym było w i dalszym ciągu konieczne jest przeprowadzanie testów w celu dokonania oceny, czy SIS II 
może funkcjonować zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 1987/2006 i w decyzji 2007/533/WSiSW. 

(5)  Wymagania dotyczące testów, które mają zastosowanie do głównych faz badania technicznego rozwoju SIS II, 
zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 189/2008 (4) oraz decyzji Rady 2008/173/WSiSW (5), jak 
również w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1104/2008 (6) i w decyzji Rady 2008/839/WSiSW (7). W 
wymienionych instrumentach określono podstawowe wymagania i organizację testów centralnego systemu SIS II, 
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(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4. 
(2) Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63. 
(3) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 19. 
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji 

(SIS II) (Dz.U. L 57 z 1.3.2008, s. 1). 
(5) Decyzja Rady 2008/173/WSiSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 

(Dz.U. L 57 z 1.3.2008, s. 14). 
(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen 

(SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 1). 
(7) Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 

systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 43). 



krajowych systemów SIS II, interakcji między nimi, jak również testów dotyczących infrastruktury łączności. W 
związku z tym, że instrumenty te dotyczyły technicznego rozwoju SIS II, wyczerpały one swoje skutki prawne 
wraz z rozpoczęciem funkcjonowania SIS II w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 i 
decyzja 2008/839/WSiSW wygasły dnia 8 maja 2013 r., a ponadto zostały uchylone odpowiednio rozporzą
dzeniem Rady (UE) nr 1273/2012 (1) i rozporządzeniem Rady (UE) nr 1272/2012 (2). Wniosek dotyczący 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 189/2008 i decyzji 2008/173/WE złożono w 2014 r. (3). 

(6)  Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 189/2008, decyzji 2008/173/WSiSW, rozporządzenia (WE) nr 1104/2008 
i decyzji 2008/839/WSiSW państwa członkowskie migrujące z systemu SIS 1+ do systemu SIS II miały 
obowiązek przeprowadzenia testów infrastruktury łączności, testów zgodności systemów krajowych, testów 
kompleksowych oraz testów wymiany informacji uzupełniających. Pomyślne zakończenie testowania centralnego 
systemu SIS II, testów zgodności systemów krajowych oraz testów związanych z infrastrukturą łączności było 
niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia realizacji testu kompleksowego. Niezbędnym warunkiem dla 
zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW było oświadczenie Komisji o 
pomyślnym zakończeniu testu kompleksowego. 

(7) W świetle rozszerzenia Unii, a przede wszystkim rozszerzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawied
liwości, niezbędne jest określenie testów, które wykażą gotowość techniczną poszczególnych państw 
członkowskich do połączenia się z systemem SIS II. Dla wzmocnienia pewności prawa konieczne jest 
zdefiniowanie wymagań dotyczących testów. Testy te powinny dowieść, że dane państwo członkowskie może 
dokonywać wymiany informacji uzupełniających, jego krajowy system jest w pełni zgodny z centralnym SIS II, że 
jest ono w stanie wprowadzać, aktualizować, usuwać i przeszukiwać dane, załączać fotografie i odciski palców 
wymaganej jakości oraz przetwarzać dane dotyczące przywłaszczenia tożsamości. 

(8)  Państwa członkowskie, które zamierzają dokonać znaczącej zmiany w swoich systemach krajowych SIS II (N.SIS 
II) lub aplikacjach SIRENE, jak stanowi rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzja 2007/533/WSiSW, również 
powinny zostać poddane testom, określonym przez organ zarządzający, i wykazać pełną zgodność z centralnym 
SIS II lub wykazać zdolność do wymiany informacji uzupełniających. Na podstawie rozporządzenia (WE) 
nr 1987/2006 i decyzji 2007/533/WSiSW w połączeniu z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1077/2011 (4) uprawnienia organu zarządzającego nadano Europejskiej Agencji ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości. 

(9)  Biorąc pod uwagę zasadę, w myśl której do wszystkich państw członkowskich zastosowanie powinny mieć te 
same wymagania techniczne, wskazane jest zastosowanie w przypadku państw członkowskich planujących 
podłączenie do SIS II tych samych faz testów, które musiały zostać przeprowadzone w państwach członkowskich 
migrujących z SIS 1+ do SIS II. 

(10)  Należy również skorzystać z doświadczeń zgromadzonych na etapie rozwoju SIS II i dodać testy, których 
wprawdzie nie przewidziano w żadnych instrumentach prawnych, lecz które zostały dodane przez państwa 
członkowskie działające w ramach organów przygotowawczych Rady, w szczególności testy dotyczące wymiany 
formularzy SIRENE. 

(11)  Testy powinny być organizowane, definiowane i przeprowadzane przez organ zarządzający, przy wsparciu 
państw członkowskich. 

(12)  Ze względu na fakt, że rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie z 
art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawia
jącego Wspólnotę Europejską, Dania pismem z dnia 15 czerwca 2007 r. notyfikowała transpozycję tego dorobku 
do swojego prawa krajowego. Dania uczestniczy w decyzji Rady 2007/533/WSiSW. W związku z powyższym 
ma ona obowiązek wprowadzenia w życie przepisów niniejszej decyzji. 

(13)  Zjednoczone Królestwo uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji 
uzupełniających w związku z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, zgodnie z art. 5 Protokołu w 
sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE (5). 
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1273/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 
systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 32). 

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1272/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 
systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 21). 

(3) COM(2014) 713 final oraz COM(2014) 714 final. 
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję 

ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawied
liwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1). 

(5) Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43). 



(14)  Irlandia uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji uzupełniających 
w związku z art. 24 i 25 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie dorobku 
Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE (1). 

(15)  W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim 
związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. 

(16)  W odniesieniu do Chorwacji niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim 
związany w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2012 r. 

(17)  W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w 
rozumieniu układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej, Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii 
dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), 
które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE (3). 

(18)  W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu 
umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej 
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), które 
wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 
decyzji Rady 2004/860/WE (5). 

(19)  W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie przepisów dorobku Schengen w 
rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i 
Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu 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 (6), które wchodzą w zakres obszaru, o którym 
mowa w art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (7). 

(20) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 51 rozporzą
dzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 67 decyzji 2007/533/WSiSW, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

(1) Przed włączeniem do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) państwa członkowskie przepro
wadzają testy i poddają się procedurze testów, które określono w załączniku do niniejszej decyzji. 

(2) Państwa członkowskie, które zamierzają dokonać znaczącej zmiany w swoich systemach N.SIS II lub aplikacjach 
SIRENE, zwracają się organu zarządzającego z wnioskiem o określenie, które testy – spośród testów określonych w 
załączniku do niniejszej decyzji – muszą zostać przeprowadzone, a następnie poddają się procedurze testów określonej 
w załączniku do niniejszej decyzji. Zainteresowane państwa członkowskie nie wdrażają zmian przed pomyślnym 
zakończeniem testów. 
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(1) Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów 
dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20). 

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. 
(3) 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 (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31). 

(4) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. 
(5) Decyzja Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz 

tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 370 z 
17.12.2004, s. 78). 

(6) Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21. 
(7) Decyzja Rady 2011/350/UE 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 (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Dimitris AVRAMOPOULOS 

Członek Komisji  
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ZAŁĄCZNIK 

„TESTY SIS II 

1.  CELE 

Testy SIS II, których wykaz znajduje się poniżej, służą wykazaniu, że krajowy system (N.SIS II), infrastruktura 
łączności i interakcje między centralnym SIS II (C.SIS II) a systemami N.SIS II funkcjonują zgodnie z 
wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 i w decyzji 
2007/533/WSiSW. 

Ponadto wspomniane testy SIS II mają również wykazać, że N.SIS II, infrastruktura łączności i interakcje między 
C.SIS II a N.SIS II mogą funkcjonować zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi, takimi jak odporność, 
dostępność i wydajność, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 i w decyzji 2007/533/WSiSW. 

2.  PRZEBIEG, SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I ORGANIZACJA TESTÓW SIS II 

Poniżej przedstawiono przebieg testów, ich cel, zakres (w zależności od wdrożenia na szczeblu krajowym) i 
sposób organizacji. 

2.1. W pierwszej fazie testów przewidziano testy łączności, podczas których badana jest łączność i odporność infras
truktury łączności SIS II. 

2.2.  W drugiej fazie testów przewidziano testy zgodności systemów krajowych, podczas których badana jest zgodność 
N.SIS II ze specyfikacjami opisanymi w wersji referencyjnej dokumentu kontroli interfejsu (ICD). 

2.3.  W trzeciej fazie testów przewidziano testy lokalnych interfejsów krajowych (LNI)/ rezerwowych lokalnych 
interfejsów krajowych (BLNI), podczas których badana jest łączność i odporność infrastruktury łączności SIS II, 
na potrzeby sprawdzenia poprawności funkcjonowania i odporności N.SIS II w tle LNI oraz BLNI, jeżeli państwo 
członkowskie dysponuje BLNI. 

2.4.  W czwartej fazie testów przewidziano testy globalne, podczas których badane jest prawidłowe funkcjonowanie 
N.SIS II w kontekście obowiązującej specyfikacji ICD, w podobnych warunkach oraz z udziałem innych państw 
podłączonych do SIS II, jak to ma miejsce podczas codziennego funkcjonowania. Testy podzielono na dwa 
odrębne etapy: 

2.4.1.  Testy państwa członkowskiego 

Podczas tej fazy testów wszystkie państwa członkowskie, które są już podłączone do SIS II, muszą wykazać, że są 
w stanie wykorzystywać komunikaty pochodzące z przystępującego państwa członkowskiego. Przepływ danych 
przystępującego państwa członkowskiego może zostać wygenerowany z zastosowaniem symulatorów. 

2.4.2.  Testy kompleksowe 

Podczas tej fazy testowany system (SUT) zostanie skonfrontowany z przepływem danych (nominalny, napięty 
oraz o wartościach najwyższych) jakiego można oczekiwać w warunkach normalnej eksploatacji. Państwa 
członkowskie (z wyjątkiem państwa poddawanego testowi) są zastępowane symulatorami. Celem tej fazy jest 
dopilnowanie, aby SUT mógł wykorzystywać i przetwarzać wszystkie napływające komunikaty i realizować 
normalne czynności, w tym sprawdzenie odporności. 

2.5.  Piątym etapem testów są testy ITSM, podczas których sprawdzona zostanie organizacja zarządzania usługami 
informatycznymi, w tym procedury operacji i łączności za pośrednictwem systemów łączności, takich jak SIS II 
SPoC mail, eOPM, SM7. 

2.6. Szósty etap testów to testy łączności SIRENE, podczas których sprawdzona zostanie łączność i odporność infras
truktury SIRENE oraz skontrolowane zostanie podstawowe funkcjonowanie skrzynek poczty elektronicznej za 
pośrednictwem symulacji podstawowego przepływu danych. 

2.7.  Siódmy etap testów to testy funkcjonalne SIRENE, podczas których sprawdzane będzie funkcjonowanie krajowych 
rozwiązań technicznych SIRENE oraz wymiana informacji między biurami SIRENE za pośrednictwem formularzy 
przesyłanych z wykorzystaniem infrastruktury poczty elektronicznej SIRENE – zgodnie ze specyfikacjami 
określonymi w podręczniku SIRENE ustanowionym decyzją wykonawczą (UE) 2015/219 (1) – w celu 
wprowadzania, modyfikowania, dodawania zastrzeżeń, usuwania powiązanych wpisów w SIS II oraz załączania/ 
usuwania istotnych informacji uzupełniających dotyczących wpisów SIS II. 
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(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w 
sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 
(Dz.U. L 44 z 18.2.2015, s. 75). 



Można przewidzieć inne rodzaje testów, w zależności od ram prawnych w danym państwie członkowskim 
zamierzającym podłączyć się do SIS II. 

2.8.  Koordynacja testów 

Koordynowaniem wszystkich testów, jako organ zarządzający, zajmuje się Europejska Agencja ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawied
liwości (eu-LISA); eu-LISA sporządza specyfikacje na potrzeby testów, harmonogramy testów oraz przygotowuje 
ostateczne wyniki testów. Ponadto określi ona, sklasyfikuje i opisze wszelkie napotkane problemy, a także 
zaproponuje możliwe rozwiązania. 

Państwa członkowskie będą wspierać agencję eu-LISA w realizacji wszystkich zadań związanych z przeprowa
dzaniem testów. 

2.9.  Dokumentacja testów 

Agencja eu-LISA określi szczegółowe specyfikacje na potrzeby testów. Udostępni ona zaangażowanym państwom 
członkowskim wstępną i ostateczną wersję specyfikacji na potrzeby testów. 

2.10.  Przeprowadzenie testów 

Agencja eu-LISA przeprowadzi testy razem z zaangażowanym państwem członkowskim i innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami na podstawie specyfikacji na potrzeby testów oraz zgodnie z harmonogramem 
określonym wspólnie z ekspertami danego państwa członkowskiego, a następnie wykaże, że osiągnięte zostały 
przewidywane wyniki testów, zgodnie z założeniami specyfikacji na potrzeby testów. Agencja eu-LISA stworzy 
środowisko testowe C.SIS II na potrzeby testów, w tym testów funkcjonalnych SIRENE, w którym przeprowadzane 
mogą być testy funkcjonalne SIRENE oraz powiązane z nimi zmiany wpisów. 

2.11.  Akceptacja testów 

Ocena testu przeprowadzonego dla danego państwa członkowskiego może być następująca: »pozytywna«, 
»pozytywna z zastrzeżeniem«, »niejednoznaczna«, »negatywna« lub »nie przeprowadzono testu«/»nie dotyczy«. 

a)  Ocena »pozytywna«: 

(i)  bieżące wyniki są zgodne z założeniami określonymi w opisie »przewidywanych wyników«; 

(ii)  spełniono wszystkie założenia i zrealizowano plan testów; 

(iii)  żadne z kryteriów nie wskazuje na niejednoznaczne wyniki. 

b)  Ocena »pozytywna z zastrzeżeniem« 

Założenia określone w lit. a) zostały spełnione, jednak szczególne okoliczności lub dostatecznie uzasadnione 
przyczyny spowodowały nieoczekiwany wynik lub zdarzenie w trakcie testu, w związku z czym test uznaje się 
za zakończony pozytywnie z zastrzeżeniem. 

c)  Ocena »niejednoznaczna«: podczas przeprowadzanego testu wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia niezależne od 
SUT. 

d)  Ocena »negatywna«: jedno z kryteriów niezbędnych dla przeprowadzenia testu nie zostało spełnione. 

e)  »Nie przeprowadzono testu«/»nie dotyczy« 

Agencja eu-LISA sporządzi sprawozdanie z wyników testów SIS II. Określi ona, sklasyfikuje i opisze wszelkie 
napotkane problemy, a także zaproponuje możliwe rozwiązania. Eksperci państwa członkowskiego dostarczą 
wszelkich informacji, jakich grupa koordynująca testy (TCG) potrzebuje dla realizacji swoich zadań. 

W przypadkach, w których w dokumentacji przewiduje się rozbicie testów na kilka oddzielnych faz, agencja 
eu-LISA powiadomi państwa członkowskie o wynikach każdej fazy przed rozpoczęciem kolejnej. 

Akceptacja testów będzie oparta na sprawozdaniach zawierających szczegółową analizę wyników testów oraz 
wnioski dotyczące zatwierdzenia krajowego systemu danego państwa członkowskiego (N.SIS II lub aplikacja 
SIRENE). Jeżeli państwo członkowskie, które zostało poddane testom, lub agencja eu-LISA uznają, że testy nie 
mogą zostać pomyślnie zakończone, należy odnotować to w sprawozdaniu. Agencja eu-LISA sporządzi opinię w 
sprawie pomyślnego zakończenia testów SIS II, uwzględniając opinie wyrażone przez ekspertów danego państwa 
członkowskiego, a następnie przedstawi wyniki testów wraz ze swoją opinią odpowiedniemu zespołowi SIS/VIS 
do ostatecznego zatwierdzenia. 

3.  DOKUMENT KONTROLI INTERFEJSU (ICD) ORAZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (DTS) NA POTRZEBY 
TESTÓW 

W każdym państwie, które będzie integrowane z SIS II, zostanie przeprowadzony test N.SIS II pod kątem 
najnowszych specyfikacji. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne (DTS), przygotowane przez agencję eu-LISA, określają funkcjonalne i 
niefunkcjonalne specyfikacje C.SIS II. 

W przygotowanym przez agencję eu-LISA dokumencie kontroli interfejsu zdefiniowany zostanie interfejs między 
C.SIS II a N.SIS II. Zawiera on specyfikacje techniczne dotyczące interakcji między systemami w kontekście 
przekazywanych danych i komunikatów, wykorzystywanych protokołów oraz harmonogramu i kolejności 
zdarzeń. 

Specyfikacje określone w ICD oraz w DTS będą niezmienne w danym okresie, a harmonogram aktualizacji obu 
systemów zostanie określony w planie wprowadzania w życie, w którym określona zostanie wersja referencyjna 
dla danej fazy testów. Problemy napotkane podczas testów będą zgłaszane, analizowane i rozwiązywane zgodnie 
z ustalonymi procedurami operacyjnymi, z uwzględnieniem opinii ekspertów państwa członkowskiego, w którym 
przeprowadzane są testy. 

4.  SPRAWOZDANIA OKRESOWE I KOŃCOWE Z WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH FAZ TESTÓW 

Agencja eu-LISA będzie przygotowywać regularne sprawozdania z postępu testów. W sprawozdaniach będzie 
zawarta informacja, która faza testów jest obecnie przeprowadzana, oraz czy dane państwo członkowskie 
zakończyło lub rozpoczęło fazę testów czy też jeszcze jej nie rozpoczęło. Jeżeli zachodzą konsekwencje istotne ze 
względu na harmonogram testów, należy je uwzględnić w sprawozdaniu i podać ich przyczynę. 

Po zakończeniu każdej fazy testów agencja eu-LISA przygotuje sprawozdanie z jej wyników, wszelkich 
napotkanych problemów i możliwości ich rozwiązania. W przypadkach, w których państwo członkowskie, w 
którym przeprowadzane są testy, lub agencja eu-LISA uznają, że niemożliwe jest pomyślne zakończenie testów, 
odnotują ten fakt wraz z przyczynami w oddzielnej nocie.”  
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	DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/450 z dnia 16 marca 2015 r. ustanawiająca wymagania dotyczące testów przeprowadzanych w państwach członkowskich, które zostają włączone do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) lub które zasadniczo zmieniają bezpośrednio powiązane systemy krajowe (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 1612) 

