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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä toukokuuta 1999,
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopaan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön
kuuluvalle määräykselle ja päätökselle
(1999/436/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

toimii Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan Schengenin
säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn
pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen pohjalta (jäljempänä Schengen-pöytäkirja),
sekä katsoo, että
1) Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen

alakohdan mukaisesti Schengenin säännöstöä sellaisena
kuin se on määritelty pöytäkirjan liitteessä sovelletaan välittömästi Amsterdamin sopimuksen voimaantulopäivästä
alkaen pöytäkirjan 1 artiklassa lueteltuihin kolmeentoista
jäsenvaltioon, tämän kuitenkaan rajoittamatta pöytäkirjan
2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista,

yleisen järjestyksen ylläpmitämiseksi sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi,

6) perussopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisen oi-

keusperustan vahvistaminen kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle tai sen toteaminen, ettei oikeusperustaa jollekin määräykselle tai päätökselle tarvita, ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen tehdä tavaroille sellaisia tarkastuksia, jotka ovat yhteydessä jäsenvaltioiden antamiin kieltoihin tai asettamiin rajoituksiin ja
jotka ovat yhdenmukaisia yhteisön oikeuden kanssa, ja

7) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisen oike-

2) tämä päätös ei vaikuta vuoden 1990 yleissopimuksen mu-

usperustan vahvistaminen niille Schengenin sopimuksen
soveltamisesta tehdyn vuoden 1990 yleissopimuksen määräyksille, jotka koskevat erityisesti sopimusvaltioiden alueelle saapumisen ehtoja tai viisumien myöntämistä, ei vaikuta nykyisiin matkustusasiakirjojen tunnustamista tai voimassaoloa koskeviin sääntöihin,

3) Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakoh-

8) Tanskan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Schengenin

kaisten oikeudellisten velvoitteiden jatkuvuuteen,

dassa neuvostolle annetaan valtuudet vahvistaa yksimielisesti perustamissopimusten asiaankuuluvien määräysten
mukaisesti kaikkien Schengenin säännöstöön kuuluvien
määräysten ja päätösten oikeusperusta. Kyseisen valtuutuksen yhtenä tavoitteena on oikeusperustan määrittäminen
Schengen-pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetuille Schengenin säännöstöä muuttaville tai täydentäville ehdotuksille ja aloitteille, joiden on
oltava perussopimusten asiaankuuluvien määräysten, myös
annettavan säännöksen muotoa ja sen antamismenettelyä
koskevien määräysten mukaisia,

4) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn vuoden

1990 yleissopimuksen joissakin määräyksissä määrätään
sopimusvaltiot ottamaan käyttöön seuraamuksia kyseisten
määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi
vaatimatta kuitenkaan seuraamusten yhdenmukaistamista.
Siksi näille määräyksille vahvistettavan oikeusperustan olisi
oltava sama kuin niille säännöille vahvistettava perusta,
joiden rikkomisesta aiheutuu seuraamuksia, tämän kuitenkaan vaikuttamatta rangaistusten yhtenäistämiseen tähätäävien tulevien toimenpiteiden oikeusperustaan,

5) perussopimusten assiaankuuluvien määräysten mukaisen

oikeusperustan vahvistaminen kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle ei vaikuta
ei rajoita niitä velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 64 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti

säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan sekä Tanskan asemaa koskevan
pöytäkirjan 15 artiklan mukaisesti,

9) Sisällytettäessä Schengenin säännöstö osaksi Euroopan

unionia on otettava huomioon Tanskan asemasta tehdyn
pöytäkirjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan, joka liittyy Euroopan yhteisön
perustamissopimusta ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskeviin tiettyihin kysymyksiin, sekä Schengenin
säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan, jonka perusteella Schengenin säännöstön
omaksumista sekä siihen osallistumista ja edelleen kehittämistä varten on määrätty erilaisia menettelyjä,

10) Varsinaisen Schengen-pöytäkirjan mukaan Islannin tasavalta

ja Norjan kuningaskunta osallistuvat Schengenin säännöstön toteuttamiseen ja sen tulevaan kehittämiseen Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetun sopimuksen perusteella,

11) Schengenin säännöstön edelleen kehittämiseksi tehtyjen eh-

dotusten tai aloitteiden perusteella annettavien säädösten
johdanto-osassa on oltava viittaus Schengen-pöytäkirjaan,
jotta taataan oikeusvarmuus ja Schengen-pöytäkirjaan kuuluvien määräysten soveltaminen jatkuvasti,
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12) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopi-

muksen 134 artikla huomioon ottaen Schengenin säännöstön sisällyttäminen Euroopan yhteisön puitteisiin ei vaikuta
jäsenvaltioiden toimivaltaan siltä osin, kun se koskee valtioiden ja alueellisten yksiköiden ja niiden viranomaisten
sekä näiden antamien matkustus- ja muiden asiakirjojen
tunnustamista.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tällä päätöksellä vahvistetaan oikeusperusta liitteissä AD esitetyille Schengenin säännöstöön kuuluville määräyksille ja päätöksille, lukuun ottamatta niitä määräyksiä ja päätöksiä, joista
neuvosto on päättänyt Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen perusteella, ettei
oikeusperusta ole tarpeen.
2 artikla
Vahvistetaan liitteen A mukaisesti oikeusperusta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan
välisen, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 allekirjoitetun
sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta
1990 allekirjoitetun yleissopimuksen (jäljempänä Schengenin
yleissopimus) määräyksille ja siihen liittyvälle päätösasiakirjalle.
3 artikla
Vahvistetaan liitteen B mukaisesti oikeusperusta määräyksille,
joita on niissä sopimuksissa päätösasiakirjoineen ja julistuksineen, joilla Italian tasavalta (allekirjoitettu Pariisissa 27 päivänä
marraskuuta 1990), Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta (allekirjoitettu Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991), Helleenien tasavalta (allekirjoitettu Madridissa 6 päivänä marraskuuta 1992), Itävallan tasavalta (allekirjoitettu Brysselissä 28
päivänä huhtikuuta 1995) sekä Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta (allekirjoitettu Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996) liittyivät Schengenin
yleissopimukseen.

10.7.1999
5 artikla

Vahvistetaan liitteen D mukaisesti oikeusperusta niiden elinten
Schengenin yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi antamille
säädöksille, joille toimeenpaneva komitea on siirtänyt päätösvaltaa.
6 artikla
Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 1 artiklassa mainittujen jäsenvaltioiden
osalta on niiden Schengenin säännöstön muodostavien määräysten tai päätösten alueellinen soveltamisala, joiden oikeusperustan neuvosto on edellä mainitun pöytäkirjan 2 artiklan 1
kohdan toisen virkkeen perusteella päättänyt olevan EY:n perustamissopimuksen kolmannen osan IV osastossa, ja niidn toimenpiteiden alueellinen soveltamisala, jotka perustuvat sellaisille määräyksille tai päätöksille tai muuttavat niitä, sama
kuin Schengenin sopimuksen soveltamisesta vuonna 1990 tehdyn yleissopimuksen 138 artiklassa sekä kyseisen yleissopimuksen liittymisasiakirjojen vastaavissa säännöksissä määrätty soveltamisala.
7 artikla
Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa
valtioita ja alueita sekä näiden viranomaisten myöntämiä passeja, matkustus- ja henkilöasiakirjoja.
8 artikla
Schengenin säännöstön edelleen kehittämiseksi tehtyjen ehdotusten tai aloitteiden perusteella annettavien johdanto-osaan on
sisällytettävä viittaus Schengen-pöytäkirjaan.
9 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan välittömästi.
Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä .
Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 1999.

4 artikla

Neuvoston puolesta

Vahvistetaan liitteen C mukaisesti oikeusperusta Schengenin
yleissopimuksen mukaisesti perustetun toimeenpanevan komitean tekemille päätöksille ja sen antamille julistuksille.

E. BULMAHN

Puheenjohtaja
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LIITE A
2 artikla
Schengenin säännöstö

1. Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasvallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välinen
sopimus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla, tehty 14. kesäkuuta 1985

EU:n oikeusperusta

Schengen-pöytäkirjan 2 artikla

2. Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty
yleissopimus, siihen liittyvät päätösasiakirja ja
yhteiset julistukset:
1 artikla, lukuun ottamatta turvapaikkahakemusta,
turvapaikanhakijaa ja turvapaikkahakemusten käsittelyä koskevia määritelmiä

Määritelmiä sovelletaan kaikkiin Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen artikloihin, joille on vahvistettu EU:n oikeusperusta tämän päätöksen nojalla

2 artiklan 1 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 ja 3 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 1 kohta noudattaen
EY:n perustamissopimuksen 64 artiklan 1 kohdan määräyksiä

3 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta;
todetaan samalla, että tämän artiklan edellyttämien seuraamusten luonteen, sääntöjen ja ankaruuden määritteleminen kuuluu
jäsenvaltioiden toimivaltaan

4 artiklan 13 kohta (1)

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta
siinä laajuudessa kuin nämä määräykset käsittelevät henkilöiden
tarkastuksia kansalaisuuden toteamiseksi maahantulon yhteydessä ja rajoittamatta tarkistusten suorittamista tarvittaessa kansallisen turvallisuuden tai verotukseen liittyvien syiden takia

5 artikla, lukuun ottamatta 1 kohdan e alakohtaa

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan e alakohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta
noudattaen samalla täysin EY:n perustamissopimuksen 64 artiklan 1 kohdan määräyksiä; todetaan, että kyseinen määräys on
ymmärrettävä vuoden 1996 hallitustenvälisen konferenssin antaman julistuksen perusteella, joka liittyy EY:n perustamissopimuksen 64 artiklan 1 kohtaan (ent. 73 l artiklan 1 kohta) (julistus N:o 19)

6 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta:
sovelletaan 4 artiklan 13 kohdan mukaista lausumaa

7 artikla

EY:n perustamissopimuksen 66 artikla: sikäli kuin nämä määräykset käsittelevät henkilöiden tarkastuksia kansallisuuden toteamiseksi maahantulon yhteydessä ja rajoittamatta tarkistusten
suorittamista tarvittaessa maan turvallisuuteen tai verotukseen
liittyvien syiden takia, ja sikäli kuin nämä määräykset eivät
koske vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen III osastoon
kuuluvia poliisiyhteistyön muotoja

8 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan a alakohta: 4
artiklan 13 kohtaa koskeva huomautus pätee myös tähän

9 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta
samalla täysin noudattaen EY:n perustamissopimuksen 64 artiklan 2 kohdan määräyksiä

10 artiklan 1 ja 3 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

11 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

12 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

13 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

14 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta,
hyväksyen, että nykyisiin matkustusasiakirjojen tunnustamista
koskeviin sääntöihin ei puututa

15 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta
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16 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

17 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 3 kohdan af alakohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan b alakohta

17 artiklan 3 kohdan g alakohta

EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohta

18 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohta ja 63 artiklan 3
kohta

19 artiklan 1 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

19 artiklan 3 ja 4 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

20 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

21 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

22 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

23 artiklan 1 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta

23 artiklan 2, 3, 4, ja 5 kohta

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta ja 63 artiklan 3
kohta

24 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta ja 63 artiklan 3
kohta

25 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 3 kohta ja 63 artiklan 3
kohta

26 artikla

EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohta; todetaan samalla, että 26 artiklan 2 kohdan edellyttämien seuraamusten
luonteen, sääntöjen ja ankaruuden määritteleminen kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan

27 artiklan 1 kohta

EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohta; todetaan samalla, että 27 artiklan 1 kohdan edellyttämien seuraamusten
luonteen, sääntöjen ja ankaruuden määritteleminen kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan

27 artiklan 2 ja 3 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta, 31, ja 34 artikla

39 artikla

SEU:n 34 ja 30 artikla

40 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

41 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

42 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

43 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

44 artikla

SEU:n 34 artikla ja 30 artiklan 1 kohta

45 artikla

SEU:n 34 artikla ja 30 artiklan 1 kohta

46 artikla

SEU:n 34 artikla ja 30 artiklan 1 kohta

47 artikla

SEU:n 34 artikla ja 30 artiklan 1 kohta

48 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

49 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

50 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

51 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

52 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

53 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

54 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

55 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

56 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

57 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

58 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

59 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

61 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

62 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta
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63 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

64 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

65 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

66 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

67 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

68 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

69 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

71 artikla

SEU:n 34, 30 ja 31 artikla

72 artikla

SEU:n 34 ja 31 artikla

73 artikla

SEU:n 34 artikla, 30 artiklan 1 kohta ja 31 artikla

75 artikla

EY:n perustamissopimuksen 95 artikla

76 artikla

EY:n perustamissopimuksen 95 ja 152 artikla siltä osin kuin
nämä määräykset koskevat pelkästään toimenpiteitä, jotka liittyvät valvottujen huumausaineiden lailliseen kaupankäyntiin ja
joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden toiminta, sekä SEU:n
30 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 34 artikla siltä osin kuin
näissä määräyksissä käsitellään jäsenvaltioiden valvontaa tai täytäntöönpanoa koskevia järjestelmiä laillisten tai laittomien huumausaineiden osalta ottaen samalla huomioon jäsenvaltioiden
asiaa koskeva toimivalta

82 artikla

EY:n perustamissopimuksen 95 artikla (2)

91 artikla

EY:n perustamissopimuksen 95 artikla

92119 artikla

p.m.

126 artiklan 1 ja 2 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla

126 artiklan 3 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, silloin kun on kyse henkilötiedoista, joita
vaihdetaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 16 ja 25 artiklan määräysten nojalla tai yhteisten
konsulaateille annettujen viisumiohjeiden perusteella

126 artiklan 4 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla

127 artikla

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla; 127 artiklan 1 kohdan osalta sikäli kuin
asianomaisten jäsenvaltioiden suhteen direktiiviä 95/46/EY ei
vielä sovelleta manuaalisissa arkistojärjestelmissä säilytettävien
henkilötietojen käsittelyyn

128 artiklan 1 ja 3 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla

128 artiklan 2 kohta

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla

129 artikla

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla

130 artikla

SEU:n 30 artiklan 1 kohta ja 34 artikla

136 artikla

EY:n perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohta (ottaen huomioon EY:n perustamissopimukseen Amsterdamin sopimuksen mukaisesti liitetty pöytäkirja jäsenvaltioiden ulkosuhteista ulkorajojen ylittämisen osalta)

Päätösasiakirja: julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

Päätösasiakirja: julistus 3

SEU:n 30, 31 ja 34 artikla

(1) Matkatavaroiden tarkastusten osalta 4 artiklan on korvannut yhteisön sisäisen lentomatkan suorittavien henkilöiden käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden matkatavaroihin kohdistuvien
tarkastusten ja muodollisuuksien lakkauttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) 3925/91 (EYVL L
374, 31.12.1991, s. 4).
(2) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen artiklat 7781 ja artiklat 8390 on korvattu aseiden hankinnan ja
hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä. Jäsenvaltioiden toimivalta sota-aseiden osalta
määräytyy EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
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LIITE B
3 artikla

Schengenin säännöstö

EU:n oikeusperusta

Pariisissa 27.11.1990 allekirjoitettu sopimus Italian tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä Schengenissä 14.6.1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta
Schengenissä 19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen
ja siihen liittyvät päätösasiakirja ja julistukset:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

II osa julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

Liitymissopimuksen 2 ja 3 artiklaa koskeva yhteinen julistus

SEU:n 32 artikla

Bonnissa 25.6.1991 allekirjoitettu sopimus Espanjan kuningaskunnan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden,
Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten
välillä Schengenissä 14.6.1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19.6.1990 tehtyyn yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa 27.11.1990
allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvät päätösasiakirja ja yhteiset julistukset:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

III osa, julistus 2

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

Bonnissa 25.6.1991 allekirjoitettu sopimus Portugalin tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä
Schengenissä 14.6.1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa
27.11.1990 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvät
päätösasiakirja ja yhteiset julistukset:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

5 artikla

SEU:n 34 artikla 31 artiklan b alakohta
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SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

FI

10.7.1999

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Schengenin säännöstö

L 176/23

EU:n oikeusperusta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

III osa, julistus 1

SEU:n 62 artiklan 3 kohta

Madridissa 6.11.1992 allekirjoitettu sopimus Kreikan tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan
liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä
Schengenissä 14.6.1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa
27.11.1990 allekirjoitetulla sopimuksella ja Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta Bonnissa 25.6.1991
allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvät päätösasiakirja ja yhteiset julistukset:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

5 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan a alakohta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

III osa, julistus 2

SEU:n 31 artiklan a alakohta

Brysselissä 28.4.1995 allekirjoitettu sopimus Itävallan tasavallan liittymisestä Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä
Schengenissä 14.6.1985 tehdyn sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen, johon Italian tasavalta liittyi Pariisissa
27.11.1990 allekirjoitetulla sopimuksella ja Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta Bonnissa 25.6.1991
allekirjoitetulla sopimuksella ja Kreikan tasavalta
6.11.1992 allekirjoitetulla sopimuksella, ja siihen liittyvä
päätösasiakirja:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

Luxemburgissa 19.12.1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan
kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta
lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 tehdyn
Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä
19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen ja sen päätösasiakirja sekä siihen liittyvä julistus:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

5 artiklan 2 kohta

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohta

6 artikla

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohta

FI

L 176/24

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Schengenin säännöstö

10.7.1999

EU:n oikeusperusta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

II osa, julistus 3

SEU:n 34 ja 31 artiklan b alakohta

Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu
sopimus Suomen tasavallan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä
kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen ja sen päätösasiakirja sekä siihen liittyvä julistus:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

5 artikla

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

II osa, julistus 3

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

Luxemburgissa 19.12.1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin
kuningaskunnan liittymisestä tarkastusten asteittaisesta
lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14.6.1985 tehdyn
Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä
19.6.1990 allekirjoitettuun yleissopimukseen ja sen päätösasiakirja sekä siihen liittyvä julistus:
2 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

3 artikla

SEU:n 34 ja 32 artikla

4 artikla

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta

5 artikla

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohta

II osa, julistus 1

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohta (tarkasteltava
myös yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa)

II osa, julistus 3

SEU:n 34 artikla ja 31 artiklan b alakohta
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4 artikla
TOIMEENPANEVAN KOMITEAN PÄÄTÖSTEN JA JULISTUSTEN RYHMITTELY
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Päätös

Asia

EU:n oikeusperusta

SCH/Com-ex (93) 10
14.12.1993

Ministereiden ja valtiosihteerien 19.6.1992 ja
30.6.1993 antamien, voimaansaattamista koskevien julistusten vahvistaminen

Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan
2 kohta yhdessä Schengen-pöytäkirjan 8 artiklan kanssa, jos
julistukset eivät ole tulleet tarpeettomiksi ajan myötä tai tapahtuneen kehityksen takia

SCH/Com-ex (93) 14
14.12.1993

Käytännön oikeudellisen yhteistyön tehostaminen laittoman huumausainekaupan torjumiseksi

SEU:n 31 artikla(n) a kohta ja
34 artikla(n)

SCH/Com-ex (93) 16
14.12.1993

Schengenin tietojärjestelmän keskusyksikön perustamis- ja käyttökustannuksia koskeva rahoitusasetus

p.m.

SCH/Com-ex (93) 21
14.12.1993

Viisumien voimassaolon pidentäminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (93) 22 rev.
14.12.1993

Tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuus

EY:n
perustamissopimuksen
207 artikla(n) ja SEU 41 artikla(n)

SCH/Com-ex (93) 24
14.12.1993

Yhtenäisen viisumin peruuttamista, kumoamista
tai sen voimassaoloajan lyhentämistä koskevat
yhteiset menettelyt

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2
26.4.1994

Mukauttamistoimenpiteet liikennevirtoja koskevien esteiden ja rajoitusten poistamiseksi maanteiden rajanylityspaikoilla sisärajoilla

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 1 kohta

SCH/Com-ex (94) 2
26.4.1994

Yhtenäisten viisumien myöntäminen rajoilla

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (94) 15 rev.
21.11.1994

Sähköisen järjestelmän käyttöönotto yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa määrättyä keskusviranomaisen kuulemista varten

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (94) 16 rev.
21.11.1994

Yhteisten maanhantulo- ja maastapoistumisleimojen hankkiminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohta

SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4
22.12.1994

Schengenin järjestelmän käyttöönotto ja soveltaminen lentoasemilla ja laskeutumispaikoilla

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan a alakohta

SCH/Com-ex (94) 25
22.12.1994

Viisumien myöntämistä koskevien tilastotietojen
vaihto

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta
yhdessä EY:n perustamissopimuksen 66 artiklan kanssa

SCH/Com-ex (94) 28 rev.
22.12.1994

75 artiklan mukainen todistus huumausaineiden
ja/tai psykotrooppisten aineiden kuljetusta varten

EY:n perustamissopimuksen 95
artikla(n)

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2
22.12.1994

19.6.1990 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen voimaan saattaminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 1 kohta EY:n perustamissopimuksen 64 artikla(n) 1
kohta huomioon ottaen

SCH/Com-ex (95) PV 1 rev.
(kohta N:o 8)

Yhteinen viisumipolitiikka

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2
20.12.1995

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohdan soveltamismenettelyä koskevan asiakirjan SCH/I (95) 40
rev. 6 hyväksyminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 1 kohta
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SCH/Com-ex (95) 21
20.12.1995

Ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia
koskevien tilasto- ja käytännön tietojen nopea
vaihto Schengen-valtioiden välillä

EY:n perustamissopimuksen 66
artikla(n)

SCH/Com-ex (96) 13 rev.
27.6.1996

Periaatteet Schengen-viisumien myöntämiseksi
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta,
jos kyseessä ei ole Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 30 artikla(n) alaan kuuluvien seikkojen sääntely

SCH/Com-ex (96) 27
19.12.1996

Viisumien myöntäminen rajalla kauttakulkumatkalla oleville merimiehille

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2
25.4.1997

Schengenin tietojärjestelmän (II) alustavaa tutkimusta koskevan tarjouskilpailun ratkaiseminen

p.m.

SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2
24.6.1997

Schengenin käsikirja poliisiyhteistyöstä yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden alalla

SEU:n 30 artikla(n) 1 kohta, 34
artikla(n) 1 kohta

SCH/Com-ex (97) 18
7.10.1997

Norjan ja Islannin osuus Schengenin tietojärjestelmän keskusyksikön perustamis- ja toimintakustannuksista

p.m.

SCH/Com-ex (97) 24
7.10.1997

Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen

p.m.

SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2
7.10.1997

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattaminen Kreikassa

Schengen-pöytäkirjan
tikla(n) 2 kohta

SCH/Com-ex (97) 32
15.12.1997

Viisumipolitiikan yhdenmukaistaminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (97) 34 rev.
15.12.1997

Yhteisen toiminnan täytäntöönpano, yhtenäinen
oleskelulupien kaava

EY:n perustamissopimuksen 63
artikla(n) 3 kohdan a alakohta

SCH/Com-ex (97) 35
15.12.1997

SIS-keskusyksikön rahoitusta koskevien sääntöjen muuttaminen

p.m.

SCH/Com-ex (97) 39 rev.
15.12.1997

Schengen-valtioiden välisen takaisinottoa koskevan sopimuksen mukaiset pääperiaatteet todistuskeinojen ja aihetodisteiden osalta

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 3 kohta, 63 artikla(n)
3 kohta

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2
21.4.1998

Työryhmän toimintakertomus

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan a alakohta

SCH/Com-ex (98) 10
21.4.1998

Sopimuspuolten välinen yhteistyö kolmansista
maista lentoteitse tapahtuvan palauttamisen
osalta

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 3 kohta, 63 artikla(n)
3 kohta

SCH/Com-ex (98) 11
21.4.1998

15 tai 18 linkin SIS-keskusyksikkö

p.m.

SCH/Com-ex (98) 12
21.4.1998

Viisumeja koskevien tilastotietojen paikallinen
vaihto

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla(n) 2 kohdan b alakohta

SCH/Com-ex (98) 17
23.6.1998

Tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuus

SEU:n 41 artikla, EY:n perustamissopimuksen 207 artikla

SCH/Com-ex (98) 18 rev.
23.6.1998

Niihin valtioihin kohdistettavat toimenpiteet, joiden kohdalla Schengenin alueelta poistamisen
edellyttämien asiakirjojen myöntämisessä on ollut ongelmia
TAKAISINOTTO  VIISUMI

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 3 kohta

SCH/Com-ex (98) 19
23.6.1998

Monaco
VIISUMI  ULKORAJAT  SIS

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 3 kohta

SCH/Com-ex (98) 21
23.6.1998

Viisumin hakijoiden passien leimaaminen
VISA

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 2 kohdan b alakohta
EY:n perustamissopimuksen 64
artiklan 2 kohta huomioon ottaen

SCH/Com-ex (98) 26 def.
16.9.1998

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen pysyvän komitean perustaminen

EY:n perustamissopimuksen 66
artikla, SEU:n 30 ja 31 artikla

SCH/Com-ex (98) 29 rev.
23.6.1998

Kaikenkattava lauseke Schengenin teknisen säännöstökokonaisuuden kattamiseksi

p.m.
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SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2
16.9.1998

Yhteisen käsikirjan toimittaminen EU:n jäsenyyttä hakeneille maille

SEU:n 41 artikla, EY:n perustamissopimuksen 207 artikla

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2
16.9.1998

Toimintasuunnitelma laittoman maahanmuuton
torjumiseksi

EY:n perustamissopimuksen 62
ja 63 artikla, SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (98) 43 rev.
16.9.1998

Ad hoc Kreikka-komitea

2 artikla yhdessä Schengenpöytäkirjan liitteen kanssa

SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3
16.12.1998

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen voimaan saattaminen Kreikan
osalta

2 artikla yhdessä Schengenpöytäkirjan liitteen kanssa

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3
16.12.1998

Pyynnöstä tapahtuva rajat ylittävä poliisiyhteistyö rikosten ehkäisemisessä ja tutkinnassa

SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (98) 52
16.12.1998

Rajat ylittävän poliisiyhteistyön suuntaviivat

SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2
16.12.1998

Viisumipolitiikan yhtenäistäminen  harmaiden
listojen lakkauttaminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 2 kohdan b alakohta
EY:n perustamissopimuksen 64
artiklan 2 kohta huomioon ottaen

SCH/Com-ex (98) 56
16.12.1998

Käsikirja asiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 2 kohdan b alakohdan
ii alakohta

SCH/Com-ex (98) 57
16.12.1998

Yhdenmukaistettujen kutsuselvitysten ja yöpymistodisteiden tai ylöspitoon tarvittavista varoista
vastuun
ottamisen
todisteiden
käyttöönotto

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 2 kohdan b alakohta
EY:n perustamissopimuksen 64
artiklan 2 kohta huomioon ottaen

SCH/Com-ex (98) 59 rev.
16.12.1998

Asiakirja-asiantuntijoiden koordinoitu käyttö

EY:n perustamissopimuksen 62
artiklan 2 kohdan b alakohta ja
63 artiklan 3 kohta

SCH/Com-ex (99) 3
28.4.1999

Talousarvio  Help desk 1999

p.m.

SCH/Com-ex (99) 4
28.4.1999

Schengenin tietojärjestelmän keskusyksikön perustamiskustannukset

p.m.

SCH/Com-ex (99) 5
28.4.1999

SIRENE-käsikirja

p.m.

SCH/Com-ex (99) 6
28.4.1999

Säännöstö televiestintäalalla

SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2
28.4.1999

Yhteyshenkilöt

SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2
28.4.1999

Korvaukset tietojen antajille

SEU:n 30 artikla

SCH/Com-ex (99) 10
28.4.1999

Laiton asekauppa

EY:n perustamissopimuksen 95
artikla

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2
28.4.1999

Päätös liikennerikkomuksia koskevasta yleissopimuksesta

SEU:n 31 artikla

SCH/Com-ex (99) 13
28.4.1999

Yhteisen käsikirjan ja Konsulaattien yhteisten viisumiohjeiden vanhentuneiden laitosten käytöstä
poistaminen ja uusien laitosten hyväksyminen

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla

SCH/Com-ex (99) 14
28.4.1999

Käsikirja asiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi

EY:n perustamissopimuksen 62
artikla

SCH/Com-ex (99) 18
28.4.1999

Poliisiyhteistyön parantaminen rikosten ehkäisemisessä ja tutkinnassa

SEU:n 30 artikla
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SCH/Com-ex (96) decl. 5
18.4.1996

Käsitteen ulkomaalainen määrittely

p.m.

SCH/Com-ex (96) decl. 6
rev. 2
26.6.1996

Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva julistus

SEU:n 31 artikla(n) b alakohta
yhdessä SEU:n 34 artiklan
kanssa

SCH/Com-ex (97) decl. 13
rev. 2
21.4.1998

Alaikäisten kaappaukset

SEU:n 31 artiklan a alakohta ja
34 artikla

SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.
28.4.1999

Schengenin tietojärjestelmän (SIS) rakenne

p.m.
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LIITE D
5 artikla
KESKUSRYHMÄN PÄÄTÖKSET

Päätös

Asia
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SCH/C (98) 117
27.10.1998

Toimintasuunitelma laittoman maahanmuuton
torjumiseksi

EY:n perustamissopimuksen 62
ja 63 artikla, SEU:n 30 artikla

SCH/C (99) 25
22.3.1999

Tietojen antajien korvauksia koskevat yleiset periaatteet

SEU:n 30 artikla

