
A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 14.)

a „SISNET” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő
kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött
szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok
pénzügyi szabályozásának megállapításáról szóló, 2000. március 27-i 2000/265/EK határozat

módosításáról

(2008/319/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmá-
nyoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló
jegyzőkönyvre és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése
második albekezdésének első mondatára,

mivel:

(1) A Tanács főtitkárhelyettesét az 1999/870/EK határozat (1)
és a 2007/149/EK határozat (2) feljogosítja arra, hogy a
schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe
történő beillesztésével összefüggésben a schengeni
környezet kommunikációs infrastruktúrájának (SISNET)
kiépítésére és működtetésére vonatkozó szerződések
megkötése és kezelése céljából egyes tagállamok képvise-
letében eljárjon e kommunikációs infrastruktúrának az
Európai Közösség költségvetését terhelő kommunikációs
infrastruktúrába történő beépítéséig.

(2) Az ezen szerződésekből eredő pénzügyi kötelezettségeket
az említett tanácsi határozatokban említett kommuniká-
ciós infrastruktúra finanszírozására szolgáló külön költ-
ségvetés (a továbbiakban: a SISNET-költségvetés) fedezi.

(3) A Svájci Államszövetség az Európai Unió, az Európai
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtá-
sára, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról
szóló megállapodás 15. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban a Tanács által meghatározott időponttól kezdve
részt vesz a schengeni vívmányoknak a Schengeni Infor-
mációs Rendszerrel kapcsolatos rendelkezéseiben (3).

(4) Az említett időponttól kezdődően a Svájci Államszövet-
ségnek is részt kell vennie a költségvetésben,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000/265/EK tanácsi határozat (4) az alábbiak szerint
módosul:

1. a 25. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) A költségvetési bevételek az alábbi tagállamok pénz-
ügyi hozzájárulásaiból állnak: Ausztria, Belgium, a Cseh
Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszor-
szág, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia,
Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolor-
szág, Svédország, Egyesült Királyság, valamint Izland,
Norvégia és Svájc.”;

2. a 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26.cikk

A 25. cikkben említett államok pénzügyi hozzájárulásaikat
az alábbi képlet szerint bocsátják a főtitkárhelyettes rendel-
kezésére.

Az egyrészről a 25. cikkben említett tagállamok, másrészről
Izland, Norvégia és Svájc által fizetendő hozzájárulások
mértéke évenként az egyes érintett tagállamoknak, valamint
Izlandnak, Norvégiának és Svájcnak a 25. cikkben említett
valamennyi állam által elért előző évi bruttó hazai termékben
(GDP) való részesedése alapján kerül kiszámításra. Az érintett
tagállamok hozzájárulásának mértéke évenként kerül kiszá-
mításra, Izland, Norvégia és Svájc hozzájárulásának levoná-
sával az említett tagállamok által fizetett HÉA-forrásoknak az
Európai Közösségek összes HÉA-forrásához viszonyított
aránya alapján, az előző pénzügyi év során az Unió költség-
vetésének utolsó módosításában meghatározottak szerint.

A kommunikációs infrastruktúrának a Cseh Köztársaságra,
Észtországra, Magyarországra, Lettországra, Litvániára,
Máltára, Lengyelországra, Szlovákiára és Szlovéniára történő
kiterjesztéséből adódó többletköltségek Írországot és az
Egyesült Királyságot nem terhelik.”;
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3. a 28. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdéstől eltérve és a 49. cikk sérelme nélkül Svájc az első hozzájárulását 2008. július
1-jéig teljesíti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 14-én.

a Tanács részéről
az elnök
I. JARC
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