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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 81/2009/EK RENDELETE
(2009. január 14.)
az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni határ-ellenőrzési kódex
keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(5)

Annak ellenőrzése érdekében, hogy teljesülnek-e a beutazásnak a harmadik országok állampolgárai számára az
562/2006/EK rendelet 5. cikkében megállapított feltételei,
illetve azért, hogy sikeresen lássák el feladataikat, a határőröknek valamennyi rendelkezésre álló, szükséges információt fel kell használniuk – ideértve a VIS-ben
hozzáférhető adatokat.

(6)

Annak érdekében, hogy megelőzzék a VIS-t vélhetőleg
alkalmazó határátkelőhelyek megkerülését, illetve garantálják a VIS teljes mértékű hatékonyságát, különösen szükséges, hogy a külső határokon végzett beutazási ellenőrzések
során összehangolt módon alkalmazzák a VIS-t.

(7)

Tekintettel arra, hogy az ismételten benyújtott vízumkérelmek esetén szükséges az első vízumkérelemben szereplő,
a VIS-ben tárolt biometrikus adatok másolása és újrafelhasználása, a beutazási ellenőrzések során kötelezővé kell
tenni a VIS külső határokon történő alkalmazását.

(8)

A VIS alkalmazásának magában kell foglalnia a VIS-ben a
vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével
történő szisztematikus keresést. Az ilyen kereséseknek a
határátkelőhelyeken való várakozás időtartamára gyakorolt lehetséges hatása miatt azonban ettől eltérően, átmeneti időszakra, szigorúan meghatározott körülmények
között, lehetővé kell tenni a VIS-ből való lekérdezést az ujjlenyomatok szisztematikus ellenőrzése nélkül is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezt az eltérést csak a
feltételek maradéktalan fennállása esetén alkalmazzák, és
hogy az eltérés alkalmazásának időtartamát és gyakoriságát a lehető legalacsonyabb szinten tartsák az egyes
határátkelőhelyeken.

(9)

Az 562/2006/EK rendeletet ezért módosítani kell.

(10)

Mivel e rendelet céljait, azaz a VIS-nek a külső határokon
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és
ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a
Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében
foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett
cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(11)

E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert, és az emberi
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezésre jutó alapvető jogokat és elveket.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése a) pontjára,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
a Szerződés 251.
megfelelően (1),

cikkében

megállapított

eljárásnak

mivel:
(1)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi
kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) határozza meg a külső
határátkelőhelyeken történő ellenőrzésekre és a határőrizetre vonatkozó feltételeket, kritériumokat és részletes szabályokat; ideértve a schengeni információs rendszerben
történő ellenőrzést.

(2)

A vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i,
767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(VIS-rendelet) (3) a közös vízumpolitika végrehajtásának
fejlesztésére irányul. A VIS-rendelet arról is rendelkezik,
hogy a VIS célja a külső határátkelőhelyeken végzett határellenőrzések megkönnyítése, valamint a csalás elleni küzdelem elősegítése.

(3)

A 767/2008/EK rendelet meghatározza a keresési kritériumokat, illetve azokat a feltételeket, amelyek mellett az
illetékes hatóságok a külső határátkelőhelyeknél történő
ellenőrzések elvégzése céljából hozzáférhetnek a vízumbirtokos személyazonosságának, a vízum eredetiségének és a
beutazási feltételek teljesülésének vizsgálatához, illetve a
tagállamok területére történő beutazás, tartózkodás és ottlakás feltételeinek nem, vagy már nem megfelelő személyek azonosításához szükséges adatokhoz.

(4)

Mivel kizárólag az ujjlenyomatok ellenőrzése erősítheti
meg teljes bizonyossággal, hogy a schengeni térségbe belépni kívánó személy azonos azzal, aki számára a vízumot
kiállították, rendelkezni kell a VIS-nek a külső határokon
történő alkalmazásáról.

(1) Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. november 27-i határozata.
(2) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.
(3) HL L 218., 2008.8.13., 60. o.
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(12)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai
Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég
Királyság között megkötött, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodás (1) értelmében
a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május
17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (2) 1. cikkének A.
pontjában említett területet érintik.

(13)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról
szóló megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok
azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek
az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett területet érintik, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat (4) 3. cikkével.

(14)

(15)

(16)

(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió,
az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek
az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez való társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (5) értelmében a schengeni
vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett területet érintik, összefüggésben a
2008/261/EK tanácsi határozat (6) 3. cikkével.
Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia
nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá
nézve nem kötelező, és nem alkalmazható. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik
része IV. címének rendelkezései alapján a schengeni vívmányok fejlesztésére irányul, Dánia a fenti jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően a rendelet Tanács általi elfogadásától
számított hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy
azt nemzeti jogában végrehajtja-e.
Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az
Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi
határozatnak (7) megfelelően nem vesz részt. Ennélfogva
az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek
az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem
alkalmazandó.

HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
HL L 53., 2008.2.27., 1. o.
Lásd a 16462/06 tanácsi dokumentumot, amely hozzáférhető a
http://register.consilium.europa.eu honlapon.
(6) HL L 83., 2008.3.26., 3. o.
(7) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
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(17)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában
Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi
határozattal (8) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva
Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(18)

Ciprus tekintetében ez a rendelet a 2003-as csatlakozási
okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében egy schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon
összefüggő jogszabályt képez.

(19)

Ez a rendelet a 2005-ös csatlakozási okmány 4. cikkének
(2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogszabály,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Módosítás

Az 562/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése a következőképpen módosul:

1.

Az a) pontot követően a következő pontok kerülnek
beillesztésre:

„aa) amennyiben a harmadik országbeli állampolgár az
5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vízummal rendelkezik, a beutazáskor végzett alapos ellenőrzések magukban foglalják a vízumbirtokos
személyazonosságának és a vízum eredetiségének a
vízuminformációs rendszer (VIS) adatainak – a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok
közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (VIS-rendelet) (*)
18. cikkének megfelelő – lekérdezésével történő vizsgálatát is;

ab) ettől eltérően, ahol:

i.

a forgalom olyan intenzív, hogy a határátkelőhelyen a várakozási idő túlzott mértékűvé válik;

ii.

már minden személyzeti, eszközbeli és szervezési
erőforrást kimerítettek; és

(8) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
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ae) az ab) és ac) pont legfeljebb három évig alkalmazandó,
a VIS működésének megindulását követő harmadik
évtől számítva. A Bizottság az ab) és ac) pont alkalmazása második évének végén e pontok végrehajtásáról
készült értékelést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az értékelés alapján az Európai Parlament és a
Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot
ezen rendelet megfelelő módosítására.

iii. értékelés támasztja alá, hogy nem áll fenn a belbiztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos
kockázat;
a VIS adatai valamennyi esetben a vízumbélyeg számának megadásával, illetve szúrópróbaszerűen a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével együtt
is lekérdezhetők.
Minden olyan esetben azonban, amikor a vízumbirtokos
személyazonosságával és/vagy a vízum eredetiségével
kapcsolatban bármilyen kétely merül fel, az adatokat
következetesen a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével együtt kell lekérdezni a vízuminformációs rendszerből.
Ez az eltérés csak az érintett határátkelőhelyen alkalmazható mindaddig, ameddig a fenti feltételek fennállnak;
ac) a VIS-ből az ab) ponttal összhangban történő lekérdezéssel kapcsolatos döntést a határátkelőhely parancsnokának vagy ennél magasabb szinten kell meghozni.
Az érintett tagállam azonnal értesíti a többi tagállamot
és a Bizottságot minden ilyen döntésről;

2009.2.4.

(*) HL L 218., 2008.8.13., 60. o.”
2.

A szöveg a c) pont i. alpontját követően a következő mondattal egészül ki:
„az ilyen vizsgálat magában foglalhatja a VIS adatainak a
767/2008/EK rendelet 18. cikkének megfelelő lekérdezését;”.

3.

A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:
„d) a tagállamok területére történő beutazás, tartózkodás és
ottlakás feltételeinek nem vagy már nem megfelelő személyek azonosítása céljából – a 767/2008/EK rendelet
20. cikkének megfelelően – lekérdezhetők a VIS adatai.”
2. cikk
Hatálybalépés

ad) az összes tagállam évente egyszer jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az ab) pont
alkalmazásáról, amely jelentésnek tartalmaznia kell azon
harmadik országbeli állampolgárok számát, akiket a
VIS-ben kizárólag a vízumbélyeg száma alapján ellenőriztek, valamint az ab) pont i. pontjában említett várakozási idő hosszát;

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapban való kihirdetésének
napját követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet a 767/2008/EK rendelet 48. cikkének (1) bekezdésében említett időpontot követő huszadik naptól kell
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az
Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.
Kelt Strasbourgban, 2009. január 14-én.
az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

