
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/281 

z dnia 26 lutego 2016 r. 

określająca datę uruchomienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) na zewnętrznych 
przejściach granicznych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz 
krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 48 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Komisji 2010/49/WE (2) zewnętrzne przejścia graniczne, określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), stanowią oddzielny region, w którym należy rozpocząć 
gromadzenie i przekazywanie danych do wizowego systemu informacyjnego (VIS) w odniesieniu do wszystkich 
wniosków wizowych. 

(2)  Państwa członkowskie powiadomiły Komisję o zakończeniu prawnych i technicznych przygotowań do 
gromadzenia i przekazywania do VIS danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 767/2008, 
w odniesieniu do wszystkich wniosków wizowych w tym regionie. 

(3)  Warunki ustanowione w art. 48 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 767/2008 zostały tym samym 
spełnione, konieczne jest zatem określenie daty uruchomienia VIS na zewnętrznych przejściach granicznych. 

(4)  Zważywszy, że rozporządzenie (WE) nr 767/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, Dania, zgodnie 
z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawia
jącego Wspólnotę Europejską, postanowiła wdrożyć rozporządzenie (WE) nr 767/2008 do swojego prawa 
krajowego. W związku z powyższym na mocy prawa międzynarodowego Dania ma obowiązek wprowadzenia 
w życie przepisów niniejszej decyzji. 

(5) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (4); Zjednoczone Królestwo nie jest zatem związane 
przepisami niniejszej decyzji, ani nie ma ona do niego zastosowania. 

(6)  Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (5); Irlandia nie jest zatem związana przepisami niniejszej decyzji ani nie 
ma ona do niej zastosowania. 

(7)  W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen 
w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii 
dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6), 
które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE (7). 
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(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60. 
(2) Decyzja Komisji 2010/49/WE z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy 

system informacyjny (VIS) (Dz.U. L 23 z 27.1.2010, s. 62). 
(3) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad 

regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1). 
(4) Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43). 
(5) 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). 
(6) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. 
(7) 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). 



(8)  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 (1), które 
wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji 
Rady 2008/146/WE (2). 

(9)  W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen 
w rozumieniu protokołu podpisanego 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 (3), które wchodzą w zakres obszaru określonego 
w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (4). 

(10)  Niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany odpowiednio 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. oraz art. 4 
ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r. 

(11)  Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z uwagi na konieczność wyznaczenia daty rozpoczęcia funkcjonowania VIS na zewnętrznych przejściach 
granicznych w bardzo bliskiej przyszłości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W dniu 29 lutego 2016 r. wizowy system informacyjny rozpoczyna funkcjonowanie w regionie, w którym znajdują się 
zewnętrzne przejścia graniczne, określonym decyzją 2010/49/WE. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 3 

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. 
(2) Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią 

Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, 
stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1). 

(3) Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21. 
(4) 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). 
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