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RÅDETS BESLUT
av den 5 mars 2007
om ändring av beslut 2000/265/EG om upprättande av en budgetförordning för budgetaspekterna
på rådets ställföreträdande generalsekreterares förvaltning av de avtal som ingås i dennes namn, på
vissa medlemsstaters vägnar, om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för
Schengensammanhang (SISNET)
(2007/155/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det till fördraget om Europeiska unionen och
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade
protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, särskilt artikel 2.1 andra stycket första
meningen, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2000/265/EG (3) skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
av följande skäl:

(1)

(2)

Rådets ställföreträdande generalsekreterare har genom beslut 1999/870/EG (1) och beslut 2007/149/EG (2) bemyndigats att inom ramen för Schengenregelverkets införlivande i Europeiska unionen företräda vissa medlemsstater
i syfte att ingå avtal om installation och drift av kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang
(SISNET) samt att förvalta dessa avtal, i avvaktan på att
denna överförs till en kommunikationsinfrastruktur som
sköts av Europeiska gemenskapen.

De ekonomiska åtaganden som följer av dessa avtal täcks
av en särskild budget (nedan kallad ”SISNETbudgeten”)
för finansiering av den kommunikationsinfrastruktur
som avses i dessa rådets beslut.

”Artikel 1
1.
I denna budgetförordning avses med budget den rättakt
som för varje budgetår redovisar en prognos över och i
förväg godkänner de inkomster och utgifter som är nödvändiga för att uppfylla de skyldigheter som följer av de
avtal som avses i beslut 1999/870/EG och beslut
2007/149/EG (*).

2.
I denna budgetförordning omfattar hänvisningen till
SISNET kommunikationsinfrastrukturen för Schengensammanhang enligt beslut 1999/870/EG och beslut
2007/149/EG.
___________
(*) EUT L 66, 6.3.2007, s. 19.”

2. Artikel 25.1 skall ersättas med följande:
(3)

De nya medlemsstaterna, i den mening som avses i 2003
års anslutningsakt, med undantag för Cypern, skall integreras i den första generationen av Schengens informationssystem (SIS I+) vid en tidpunkt som rådet skall fastställa i enlighet med artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt
(nedan kallat ”SISone4all-projektet”).

(4)

Dessa medlemsstater bör från och med den tidpunkten
bidra till budgeten.

(5)

Två medlemsstater, Irland och Förenade kungariket, som
bidrar till SISNETbudgeten men som inte är anslutna till
Schengens informationssystem, bör inte bidra till extra
kostnader som föranleds av SISone4all-projektet.

(1) EGT L 337, 30.12.1999, s. 41.
(2) EUT L 66, 6.3.2007, s. 19.

”1.
Budgetinkomsterna skall utgöras av finansiella bidrag
från följande medlemsstater: Belgien, Tjeckien, Danmark,
Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt Island och
Norge.”

3. I artikel 26 skall följande nya mening läggas till:

”De extra kostnader som föranleds av att kommunikationsinfrastrukturen utsträcks till Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern skall inte
bäras av Förenade kungariket eller Irland.”
(3) EGT L 85, 6.4.2000, s. 12. Beslutet senast ändrat genom beslut
2003/171/EG (EUT L 69, 13.3.2003, s. 25).
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4. I artikel 28 skall följande nya punkt läggas till:
”3.
Genom undantag från punkt 1, och utan att bestämmelserna i artikel 49 påverkas, skall Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern betala sitt första bidrag i enlighet med en tidtabell som
skall bestämmas av de medlemsstater som avses i artikel 25.”
5. Artikel 29.2 skall ändras på följande sätt:
a) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:
”2.
Alla sådana avtal för vilka det uppskattade värdet
är lika med eller överskrider de tröskelvärden som anges
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster (*) skall ingås i enlighet med bestämmelserna i
det direktivet, (nedan kallat ”direktivet om offentlig upphandling”).
3.
Avtal för vilka det uppskattade värdet av avtalet i
fråga inte överskrider de tröskelvärden som fastställs i
direktivet om offentlig upphandling kan ingås genom
privat överenskommelse. I sådana fall skall de medlemsstater som avses i artikel 25 dock så långt möjligt och
med alla lämpliga medel skapa konkurrens mellan de
leverantörer som skulle kunna leverera de aktuella varorna och tjänsterna.
___________
(*) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363,
20.12.2006, s. 107).”
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7. Artikel 39 a skall ersättas med följande:
”a) om alla föreslagna avtal om varor eller tjänster, inklusive
undersökningar, för vilka det uppskattade värdet är lika
med eller överskrider tröskelvärdena i direktivet om offentlig upphandling,”
8. Artikel 43.4 skall ersättas med följande:
”4.
Bestämmelsen om sådan säkerhet skall vara obligatorisk när värdet på avtalet i fråga är lika med eller överstiger
de tröskelvärden som anges i direktivet om offentlig upphandling.”
9. Artikel 49 c skall ersättas med följande:
”c) en anpassning av bidragen från de stater som avses i
artikel 25 för att fastställa den andra statens andel av
de tidigare kostnaderna för installationen av SISNET.
Denna andel skall beräknas med beaktande av den andra
statens del i Europeiska gemenskapernas totala momsmedel för de tidigare budgetår när utgifter uppstått
som varit nödvändiga för installationen av SISNET. Om
inga uppgifter om momsmedel är tillgängliga, skall anpassningen av bidragen beräknas på grundval av varje
medlemsstats andel av total BNP för alla de medlemsstater som avses i artikel 25. Detta procentuella bidrag skall
bli föremål för en ”kreditnota” till förmån för de stater
som avses i artikel 25 i förhållande till deras andel, beräknad enligt artikel 26. Dessa kan välja att anslå beloppet till sin andel av budgeten eller begära återbetalning.”
Artikel 2

b) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5.
Förfarandena för anbudsinfordran och urvals- och
tilldelningskriterierna skall fastställas och regleras av bestämmelserna i direktivet om offentlig upphandling,
kompletterade med bestämmelser i denna budgetförordning.”

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.

6. I artikel 37 skall femte stycket ersättas med följande:
”Den rådgivande kommittén skall sträva efter att anta sina
yttranden med konsensus. Om konsensus inte kan nås, skall
den rådgivande kommittén anta sina yttranden med enkel
majoritet bland sina företrädare. Minst 19 närvarande skall
krävas för att förfarandena skall vara giltiga. Vid lika röstetal
skall ordföranden ha utslagsröst.”

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2007.

På rådets vägnar
F.-W. STEINMEIER

Ordförande

