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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Σεπτεμβρίου 2009
για τον καθορισμό της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της μετάβασης από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
(SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6910]
(Τα κείμενα στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική,
μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και
φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2009/720/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημειωθείσα καθυστέρηση στη μετά
βαση από το SIS 1+ στο SIS II, η νέα ημερομηνία για την
ολοκλήρωση της εν λόγω μετάβασης πρέπει να οριστεί κατά
τρόπο που να συμπίπτει με την τελική ημερομηνία λήξης
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008, προκειμένου
να παρασχεθεί η δυνατότητα συνέχισης των ενεργειών που
απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία το SIS II μέχρι την εν
λόγω ημερομηνία.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της
Δανίας, που έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρω
παϊκή Ένωση και στη συνθήκη ΕΚ, η Δανία δεν συμμετείχε
στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και δεν
δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.
Εντούτοις, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1104/2008 αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγ
κεν δυνάμει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου μέρους
της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Δανία γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω
πρωτοκόλλου, τη μεταφορά του εν λόγω κεκτημένου στο
εθνικό της δίκαιο. Συνεπώς, η Δανία οφείλει βάσει του διε
θνούς δικαίου να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση.

(5)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου Σένγκεν, στο οποίο δεν συμμετέχει το Ηνωμένο
Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμ
βουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις δια
τάξεις του κεκτημένου Σένγκεν (2). Ως εκ τούτου, το Ηνω
μένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας
απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται
στην εφαρμογή της. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση
δεν πρέπει να απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πλη
ροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
δεύτερης γενιάς (SIS II) (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1104/2008 προβλέπεται, στα κράτη μέλη που
συμμετέχουν στο SIS 1+, η μετάβαση από το N.SIS στο
N.SIS II, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009,
χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης,
με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής. Εφόσον
απαιτείται, η ημερομηνία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με τη
διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισμού.
Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των δοκιμών
του SIS II καθυστέρησαν την υλοποίηση των ενεργειών που
περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2008. Στα
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης και 27ης
Φεβρουαρίου 2009 αναφερόταν ότι, λόγω του απαιτούμε
νου χρόνου για την επίλυση εκκρεμούντων θεμάτων, δεν
ήταν πλέον ρεαλιστική η ορισθείσα για τον Σεπτέμβριο
του 2009 ημερομηνία για τη μετάβαση από το SIS 1+
στο SIS II.

(1) ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 1.

(2) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
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Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν, στο οποίο η Ιρλανδία δεν συμμε
τέχει σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις
του κεκτημένου του Σένγκεν (1). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία
δεν συμμετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσμεύεται από
αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Ως εκ τούτου,
η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να απευθύνεται στην Ιρλαν
δία.

(6)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα
απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου
του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συνα
φθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας
σχετικά με τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλο
ποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου
Σένγκεν (2), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται
στο άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του
Συμβουλίου (3), σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμο
γής της συμφωνίας αυτής.

(7)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση αποτελεί
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά
την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβε
τικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και
την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες εμπί
πτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Ζ
της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3
της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (4) για τη
σύναψη της συμφωνίας αυτής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.

(8)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση αποτελεί
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προ
σχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρ
μογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι
οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1
σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το
άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου, της
28ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και για την προσωρινή εφαρ

(9)
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μογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβε
τικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν
για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη
σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση,
την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (5).
(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (6) και αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ ολοκληρώνουν, μέχρι
την ημερομηνία λήξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1104/2008, τη διαδικασία μετάβασης από το N.SIS στο N.SIS
II, χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με
την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη
Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας,
την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική
Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη
Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Ουγγα
ρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη
Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορ
τογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας,
τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το
Βασίλειο της Σουηδίας σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος

(5) ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.
(6) ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.

