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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 81/2009
af 14. januar 2009
om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet
(VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(5)

Grænsevagterne bør anvende alle de oplysninger, der er til
rådighed, herunder oplysninger, der kan søges i VIS, med
henblik på at verificere, om de indrejsebetingelser for tredjelandsstatsborgere, som er fastsat i artikel 5 i forordning
(EF) nr. 562/2006, er opfyldt, og for at sikre, at de kan forvalte deres opgaver effektivt.

(6)

For at undgå omgåelse af de grænseovergangssteder, hvor
VIS kan anvendes, og for at sikre dets effektivitet er der et
særligt behov for at anvende VIS på en ensartet måde, når
der foretages indrejsekontrol ved de ydre grænser.

(7)

Da det i tilfælde af gentagne ansøgninger er hensigtsmæssigt at genanvende og kopiere biometriske oplysninger fra
den første ansøgning i VIS, bør anvendelsen af VIS ved indrejsekontrollen ved de ydre grænser være obligatorisk.

(8)

Anvendelse af VIS bør medføre en systematisk søgning i
VIS med brug af visummærkatens nummer kombineret
med verifikation af fingeraftryk. Da sådanne søgninger kan
få konsekvenser for ventetiderne ved grænseovergangsstederne, bør det imidlertid i en overgangsperiode undtagelsesvis være muligt under nøje definerede omstændigheder
at søge i VIS uden systematisk verifikation af fingeraftryk.
Medlemsstaterne bør sikre, at denne undtagelsesbestemmelse kun anvendes, når betingelserne herfor er opfyldt
fuldt ud, og at undtagelsesbestemmelsen anvendes med en
varighed og en hyppighed, der begrænses til det strengt
nødvendige ved det enkelte grænseovergangssted.

(9)

Forordning (EF) nr. 562/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Målene for denne forordning, nemlig indførelse af regler
for anvendelsen af VIS ved de ydre grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne og kan derfor bedre
nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne
forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå
disse mål.

(11)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og principper, som anerkendes i artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og som er afspejlet i den
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (2) opstiller betingelser, kriterier og
nærmere regler for ind- og udrejsekontrollen ved grænseovergangsstederne og for overvågningen ved grænserne,
herunder kontrol i Schengeninformationssystemet.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VISforordningen) (3) sigter mod at forbedre gennemførelsen af
den fælles visumpolitik. Den fastsætter tillige, at formålet
med VIS er at lette kontrollen ved de ydre grænseovergangssteder samt bekæmpelsen af svig.

(3)

I forordning (EF) nr. 767/2008 fastsættes der søgekriterier
og betingelser for, hvornår de kompetente myndigheder i
forbindelse med deres kontrol ved de ydre grænseovergangssteder har adgang til oplysninger med henblik på at
verificere visumindehaverens identitet, visummets ægthed,
og hvorvidt betingelserne for indrejse er opfyldt, og med
henblik på at identificere en person, som eventuelt ikke
eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse til
eller ophold eller bopæl på medlemsstaternes område.

(4)

Da kun verifikation af fingeraftryk med sikkerhed kan
bekræfte, at en person, som ønsker at indrejse i Schengenområdet, er den person, som visummet er udstedt til, bør
der fastsættes bestemmelse om anvendelsen af VIS ved de
ydre grænser.

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 2.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i
EUT) og Rådets afgørelse af 27.11.2008.
(2) EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
(3) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.
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(12)

(13)

(14)
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For Islands og Norges vedkommende er denne forordning
et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne,
jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union
og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to
staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og
udviklingen af Schengenreglerne (1), der falder ind under
det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale (2).

For Schweiz’ vedkommende er denne forordning et led i
udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske
Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og
udviklingen af Schengenreglerne (3), der falder ind under
det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets
afgørelse 2008/146/EF (4).

For Liechtensteins vedkommende er denne forordning et
led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf.
protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins
tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det
Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om
Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), der
falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A,
i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i
Rådets afgørelse 2008/261/EF (6).
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derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er
bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede
Kongerige.

(17)

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets
afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (8). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af
denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder
anvendelse i Irland.

(18)

For Cyperns vedkommende udgør denne forordning en
retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden
måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(19)

Denne forordning udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf.
artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring

I artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 562/2006 foretages følgende ændringer:
(15)

(16)

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

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke
finder anvendelse i Danmark. Da denne forordning udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i
tredje del i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, bør Danmark inden seks måneder efter vedtagelsen af denne forordning træffe afgørelse om, hvorvidt det
vil gennemføre forordningen i sin nationale lovgivning, jf.
artikel 5 i ovennævnte protokol.

Denne forordning er et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke
deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000
om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i
Schengenreglerne (7). Det Forenede Kongerige deltager

EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.
Rådets dokument 16462/06;
tilgængeligt på http://register.consilium.europa.eu.
(6) EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.
(7) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

1) Efter litra a) indsættes følgende litraer:

»aa) Hvis tredjelandsstatsborgeren er i besiddelse af et visum,
jf. artikel 5, stk. 1, litra b), skal den indgående indrejsekontrol også omfatte verifikation af visumindehaverens
identitet og visummets ægthed ved hjælp af en søgning
i visuminformationssystemet (VIS) i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold
(VIS-forordningen) (*).

ab) Såfremt:

i)

der opstår en tæt rejsetrafik, der gør ventetiderne
ved grænseovergangsstedet urimeligt lange

ii)

alle ressourcer med hensyn til personale, midler og
organisation allerede er opbrugt, og

(8) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
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iii) der ikke vurderes at være en risiko for så vidt angår
indre sikkerhed og ulovlig indvandring
kan søgning i VIS undtagelsesvis udføres i alle tilfælde
ved hjælp af nummeret på visummærkaten og stikprøvevis ved hjælp af nummeret på visummærkaten kombineret med verifikation af fingeraftryk.
I alle tilfælde, hvor der hersker tvivl om visumindehaverens identitet og/eller visummets ægthed, skal søgningen
i VIS dog udføres med systematisk brug af visummærkatens nummer kombineret med verifikation af
fingeraftryk.
Denne undtagelsesbestemmelse kan kun anvendes på
det pågældende grænseovergangssted, så længe ovennævnte betingelser er opfyldt.
ac) Afgørelsen om at udføre søgning i VIS i henhold til
litra ab) træffes af den overordnede grænsevagt på det
pågældende grænseovergangssted eller på højere niveau.
Den pågældende medlemsstat underretter straks de
øvrige medlemsstater og Kommissionen om en sådan
afgørelse.
ad) Hver medlemsstat fremsender en gang om året en rapport om anvendelsen af litra ab) til Europa-Parlamentet
og Kommissionen med angivelse af antallet af tredjelandsstatsborgere, der er blevet kontrolleret i VIS udelukkende med brug af visummærkatens nummer, og
oplysning om længden af de ventetider, der er omhandlet i litra ab), nr. i).
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ae) Litra ab) og ac) finder anvendelse i en periode på højst
tre år, der begynder tre år efter, at VIS er sat i drift. Kommissionen sender inden udgangen af det andet år, hvor
litra ab) og ac) finder anvendelse, en evaluering af gennemførelsen af disse bestemmelser til EuropaParlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet eller Rådet
kan på grundlag af evalueringen opfordre Kommissionen til at foreslå passende ændringer af denne
forordning.
(*) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.«
2) I slutningen af litra c), nr. i), tilføjes følgende sætning:
»Sådan kontrol kan omfatte søgning i VIS i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 767/2008.«
3) Som litra d) tilføjes følgende:
»d) Med henblik på at identificere en person, som eventuelt
ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne
for indrejse til, ophold eller bopæl på medlemsstaternes
område, kan der foretages en søgning i VIS i henhold til
artikel 20 i forordning (EF) nr. 767/2008.«
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra tyvendedagen efter den dato, der er
nævnt i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat i
overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Udfærdiget i Strasbourg, den 14. januar 2009.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

Formand

Formand

