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BESLUT

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 september 2009
om fastställande av datum för slutförandet av migreringen från Schengens informationssystem
(SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
[delgivet med nr K(2009) 6910]
(Endast de bulgariska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska,
polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är
giltiga)

(2009/720/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(3)

Eftersom migreringen från SIS 1+ till SIS II kommer att
försenas bör det nya datumet för slutförandet av migre
ringen fastställas så att det sammanfaller med det slut
giltiga datum då förordning (EG) nr 1104/2008 upphör
att gälla, så att förberedelserna inför driftsstarten för
SIS II kan fortsätta.

(4)

I enlighet med artikel 2 i protokollet om Danmarks ställ
ning, som fogats till fördraget om Europeiska unionen
och EG-fördraget, har Danmark inte deltagit i antagandet
av förordning (EG) nr 1104/2008, som därför inte är
bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom förord
ning (EG) nr 1104/2008 bygger på Schengenregelverket
enligt avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget, medde
lade Danmark, i enlighet med artikel 5 i ovannämnda
protokoll, att landet hade genomfört förordningen i na
tionell rätt. Danmark är därför enligt internationell rätt
skyldigt att genomföra detta beslut.

(5)

Detta beslut är ett led i utvecklingen av bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte del
tar enligt rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj
2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestäm
melser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket del
tar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är
bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket. Detta
beslut riktar sig därför inte till Förenade kungariket.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den
24 oktober 2008 om migrering från Schengens informations
system (SIS 1+) till andra generationen av Schengens infor
mationssystem (SIS II) (1), särskilt artikel 11.2, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1104/2008 ska
de medlemsstater som deltar i SIS 1+ med stöd från
Frankrike och kommissionen senast den 30 september
2009 migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den
provisoriska migreringsstrukturen. Detta datum får vid
behov ändras i enlighet med det förfarande som fastställs
i artikel 17.2 i förordningen.
Problem i samband med testningen av SIS II har lett till
att genomförandet av den verksamhet som anges i för
ordning (EG) nr 1104/2008 har försenats. Enligt rådets
slutsatser av den 26 och 27 februari 2009 är datumet för
migreringen från SIS 1+ till SIS II, fastställt till september
2009, inte längre realistiskt med tanke på den tid som
krävs för att lösa de kvarstående frågorna.

(1) EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

(2) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
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(6)

Detta beslut är ett led i utvecklingen av bestämmelser i
Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar enligt rådets
beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands
begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengen
regelverket (1). Irland deltar därför inte i antagandet av
detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i
Irland. Detta beslut riktar sig därför inte till Irland.

(7)

När det gäller Island och Norge innebär detta beslut, i
enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd,
Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
vidareutvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling
av bestämmelser i Schengenregelverket (2) vilka omfattas
av det område som avses i artikel 1 G i rådets beslut
1999/437/EG (3) beträffande vissa tillämpningsföreskrifter
för det avtalet.

(8)

(9)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

När det gäller Schweiz innebär detta beslut, i enlighet
med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska ge
menskapen och Schweiziska edsförbundet om Schwei
ziska edsförbundets associering till genomförandet, till
lämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket,
en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket
vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i
beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets be
slut 2008/146/EG (4) om ingående av det avtalet på Eu
ropeiska gemenskapens vägnar.
När det gäller Liechtenstein innebär detta beslut, i enlig
het med protokollet mellan Europeiska unionen, Europe
iska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furs
tendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins
anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Euro
peiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
Schweiziska edsförbundets associering till genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelver
ket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket
vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i
beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets be
slut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om under
tecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och pro
visorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet
mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen,
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Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till av
talet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenska
pen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska eds
förbundets associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (5).
(10)

De åtgärder som föreslås i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1987/2006 (6) och artikel 17.1 i förordning (EG) nr
1104/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska med stöd från Frank
rike och kommissionen senast det datum då förordning (EG) nr
1104/2008 upphör att gälla slutföra migreringen från N.SIS till
N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken
Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland,
Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spa
nien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cy
pern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet
Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungari
ket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Re
publiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken
Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige i en
lighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2009.
På kommissionens vägnar
Jacques BARROT

Vice ordförande

(5) EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.
(6) EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

