
 

PROTOKÓŁ W SPRAWIE STANOWISKA DANII 
 
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, 
 
PRZYWOŁUJĄC decyzję szefów państw lub rządów, zebranych w ramach Rady Europejskiej w 
Edynburgu 12 grudnia 1992 roku, dotyczącą niektórych problemów poruszonych przez Danię w kwestii 
Traktatu o Unii Europejskiej, 
 
PRZYJĄWSZY DO WIADOMOŚCI stanowisko Danii w sprawie obywatelstwa, Unii Gospodarczej i 
Walutowej, polityki obronnej oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, ustalone w decyzji z Edynburga, 
 
BIORĄC POD UWAGĘ artykuł 3 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, 
 
UZGODNIŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej: 
 
 CZĘŚĆ I 
 
 

Artykuł 1 
 
Dania nie uczestniczy w przyjęciu przez Radę środków zaproponowanych na podstawie tytułu IIIa Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 148 ustęp 2 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, kwalifikowana większość oznacza taki sam udział głosów 
ważonych danych członków Rady, jak ustalony w artykule 148 ustęp 2.  Do decyzji Rady, w odniesieniu do 
których wymagana jest jednomyślność, konieczna jest zgoda wszystkich członków Rady, z wyjątkiem 
przedstawiciela rządu Danii. 
 

Artykuł 2 
 
Danii nie wiążą ani nie mają do niej zastosowania inne postanowienia tytułu IIIa Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, środki przyjęte na podstawie tego tytułu, postanowienia jakiejkolwiek umowy 
międzynarodowej zawartej przez Wspólnotę w wykonaniu tego tytułu, ani orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości interpretujące te postanowienia lub środki. Postanowienia te, środki lub orzeczenia w 
niczym nie naruszają kompetencji, praw i obowiązków Danii. Postanowienia te, środki lub orzeczenia w 
niczym nie zmieniają dorobku wspólnotowego i nie stanowią części prawa wspólnotowego w zakresie, w 
jakim stosują się do Danii. 
 

Artykuł 3 
 
Danii nie obciążają skutki finansowe środków określonych w artykule 1, inne niż koszty administracyjne 
ponoszone przez instytucje. 
 

Artykuł 4 
 
Artykułów 1, 2 i 3 nie stosuje się do środków określających państwa trzecie, których obywatele muszą mieć 
wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych Państw Członkowskich ani do środków odnoszących się 
do jednolitego wzorca wiz. 
 

Artykuł 5 
 
1. Dania podejmuje decyzję, w terminie sześciu miesięcy po podjęciu przez Radę decyzji w sprawie 
propozycji lub inicjatywy mającej na celu rozwój dorobku Schengen, stosownie do postanowień tytułu IIIa 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy dokona transpozycji tej decyzji do swego prawa 
krajowego. Jeżeli podejmie taką decyzję, to decyzja ta tworzy zobowiązanie prawa międzynarodowego 
między Danią i innymi Państwami Członkowskimi wymienionymi w artykule 1 Protokołu włączającego 



 

dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej oraz Irlandią lub Zjednoczonym Królestwem, jeżeli te 
Państwa Członkowskie uczestniczą w stosownych dziedzinach współpracy. 
 
2. Jeżeli Dania podejmie decyzję, że nie dokona transpozycji decyzji Rady w rozumieniu ustępu 1, Państwa 
Członkowskie wymienione w artykule 1 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii 
Europejskiej rozważą, jakie właściwe środki należy podjąć. 
 

CZĘŚĆ II 
 

Artykuł 6 
 
W odniesieniu do środków przyjętych przez Radę w dziedzinie objętej artykułem J.3 ustęp 1 i artykułem J.7 
Traktatu o Unii Europejskiej Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i 
działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne, nie będzie jednak zakłócać rozwoju 
ściślejszej współpracy między Państwami Członkowskimi w tej dziedzinie. Dania nie uczestniczy zatem w 
ich przyjęciu. Dania nie jest zobowiązana do współfinansowania wydatków operacyjnych wynikających z 
tych środków. 

CZĘŚĆ III 
 

Artykuł 7 
 
Dania może w każdej chwili, zgodnie ze swymi odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi powiadomić 
pozostałe Państwa Członkowskie, że nie zamierza już korzystać ze wszystkich lub niektórych postanowień 
niniejszego Protokołu. W tym przypadku Dania będzie w pełni stosować wszystkie obowiązujące w tym 
momencie właściwe środki podjęte w ramach Unii Europejskiej. 
 


