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I

(Meddelelser)

(Konventioner untertegnet mellem medlemsstater)

KONVENTION

om fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der
indgives i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater
( 97/C 254/01 )
HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,
HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,
PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYKSLAND ,
PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,
PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,
PRÆSIDENTEN FOR IRLAND ,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,
PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG
NORDIRLAND —

SOM TAGER DET MÅL I BETRAGTNING, som Det Europæiske Råd opstillede den 8.-9. december 1989
i Strasbourg om harmonisering af asylpolitikken;

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ, i overensstemmelse med deres fælles humanitære tradition, at sikre
flygtninge en passende beskyttelse i overensstemmelse med Geneve-konventionen af 28 . juli 1951 , ændret
ved New York-protokollen af 31 . januar 1967, om flygtninges retsstilling, i det følgende benævnt
henholdsvis » Geneve-konventionen « og » New York-protokollen «;

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er det fælles mål at etablere et område uden indre grænser, hvor
navnlig fri bevægelighed for personer er sikret i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, som ændret ved den europæiske fælles akt;
SOM ER BEVIDSTE OM nødvendigheden af at træffe foranstaltninger for at undgå, at virkeliggørelsen af
dette mål giver anledning til situationer, hvor en asylansøger i for lang tid nærer uvished om, hvilken
behandling hans asylansøgning vil få, og som tilstræber at give alle asylansøgere sikkerhed for, at deres
ansøgning vil blive behandlet af en af medlemsstaterne, og at undgå at asylansøgere sendes fra den ene
medlemsstat til den anden, uden at nogen af disse stater erklærer sig kompetent til at behandle
asylansøgningen;
SOM TILSTRÆBER at videreføre den dialog, der er indledt med De Forenede Nationers højkomissær for
flygtninge, med henblik på at opfylde ovennævnte mål;

SOM med henblik på denne konventionens gennemførelse ER BESLUTTET PÅ at iværksætte et nært
samarbejde ved hjælp af forskellige midler, bl.a . udveksling af oplysninger —
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HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE KONVENTION OG HAR MED HENBLIK HERPÅ SOM
BEFULDMÆGTIGEDE UDPEGET :

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,
Melchior WATHELET

Vicepremierminister, justitsminister samt minister for små og mellemstore virksomheder
HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,
Hans ENGELL

Justitsminister
PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ,
Dr . Helmut RUCKRIEGEL

Ambassadør for Forbundsrepublikken Tyskland i Dublin

Wolfgang SCHÅUBLE
Forbundsindenrigsminister
PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,
Ioannis VASSILIADES

Minister for offentlig orden
HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,
José Luis CORCUERA

Indenrigsminister
PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK :

Pierre JOXE

Indenrigsminister
PRÆSIDENTEN FOR IRLAND :

Ray BURKE

Justits- og kommunikationsminister
PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK :
Antonio GAVA

Indenrigsminister
HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG :
Marc FISCHBACH

Undervisningsminister, justitsminister, minister for offentligt ansatte
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:
Ernst Maurits Henricus HIRSCH BALLIN

Justitsminister
PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
Manuel PEREIRA

Indenrigsminister
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG
NORDIRLAND,
David WADDINGTON

Indenrigsminister
Nicholas Maxted FENN, KCMG

Ambassadør for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i Dublin
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SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER :

Artikel 3

Artikel 1

1.

I denne konvention forstås ved

a ) udlænding: enhver person, der ikke er statsborger i en
medlemsstat

1 . Medlemsstaterne forpligter sig til at sørge for, at
enhver udlænding, der ved grænsen eller på deres område
indgiver en asylansøgning til en af dem, får denne ansøg
ning behandlet.

b ) asylansøgning: ansøgning, ved hvilken en udlænding
anmoder en medlemsstat om beskyttelse i henhold til
Geneve-konventionen under påberåbelse af at have
status som flygtning efter artikel 1 i Geneve-konven
tionen, ændret ved New York-protokollen

Denne ansøgning behandles af en enkelt medlems
stat, der bestemmes efter kriterierne i denne konvention.
Kriterierne, som er defineret i artikel 4-8 , finder anven
delse i den anførte rækkefølge .

c ) asylansøger: en udlænding, der har indgivet en asylan
søgning, som der endnu ikke er taget endelig stilling

3 . Denne ansøgning behandles af medlemsstaten i
overensstemmelse med dens nationale lovgivning og dens
internationale forpligtelser.

til

d ) behandling af en asylansøgning: samtlige foranstalt
ninger vedrørende behandling samt afgørelser truffet
eller domme afsagt af de kompetente myndigheder i
forbindelse med en asylansøgning, med undtagelse af
procedurerne til fastsættelse af hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning i hen

2.

4.
Hver medlemsstat har ret til at behandle en asylan
søgning, som den får forelagt af en udlænding, selv om
behandlingen af ansøgningen ikke påhviler den efter
kriterierne i denne konvention, såfremt asylansøgeren
samtykker heri .

hold til bestemmelserne i denne konvention

e) opholdstilladelse : enhver tilladelse udstedt af en med
lemsstats myndigheder, hvorefter en udlænding kan
opholde sig på medlemsstatens område, bortset fra
visa og tilladelser til at blive i landet udstedt under
behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse
eller asyl

f) indrejsevisum : tilladelse eller afgørelse fra en med
lemsstat med henblik på, at en udlænding kan
indrejse på dens område med forbehold af, at de
øvrige indrejsebetingelser er opfyldt
g ) transitvisum: tilladelse eller afgørelse fra en medlems
stat med henblik på, at en udlænding kan gennem
rejse dens område eller passere gennem transitområ
det i en havn eller lufthavn med forbehold af, at de

øvrige transitbetingelser er opfyldt.
2 . Arten af visummet bestemmes på baggrund af de i
stk. 1 , litra f) og g), opstillede definitioner .

Artikel 2

Medlemsstaterne bekræfter på ny deres forpligtelser i
henhold til Geneve-konventionen, ændret ved New York
protokollen, uden nogen som helst geografisk begræns

ning af disse instrumenters anvendelsesområde, og deres
tilsagn om at samarbejde med tjenestegrenene under De
Forenede Nationers højkommissær for flygtninge med
henblik på anvendelsen af disse retsakter .

Den medlemsstat, der er ansvarlig efter ovennævnte krite
rier , bliver herefter frigjort for sine forpligtelser, der
overgår til den medlemsstat, der ønsker at behandle
asylansøgningen. Sidstnævnte stat underretter den med
lemsstat, der er ansvarlig efter nævnte kriterier, hvis
denne har fået forelagt ansøgningen.
5.
Enhver medlemsstat bevarer muligheden for i med
før af sin nationale lovgivning at sende en asylansøger til
et tredjeland under overholdelse af bestemmelserne i
Geneve-konventionen, ændret ved New York-protokol
len .

6.

Proceduren til fastsættelse af, hvilken stat der efter

denne konvention er ansvarlig for behandlingen af en
asylansøgning, indledes, så snart en asylansøgning indgi
ves for første gang i en medlemsstat.
7. Den medlemsstat, asylansøgningen er indgivet til,
skal på de i artikel 13 fastsatte betingelser og for at
afslutte proceduren til fastsættelse af, hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen, tilbage
tage en asylansøger, der befinder sig i en anden medlems
stat og dér har indgivet en asylansøgning efter at have
trukket sin ansøgning tilbage under proceduren til fast
sættelse af, hvilken stat der er ansvarlig.
Denne forpligtelse ophører, hvis asylansøgeren i mellemti
den har forladt medlemsstaternes område i en periode på
mindst tre måneder eller af en medlemsstat har fået

udstedt en opholdstilladelse med en varighed på mere end
tre måneder .
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Artikel 4

Hvis et medlem af asylansøgerens familie i en medlems
stat er blevet anerkendt som flygtning i henhold til
Geneve-konventionen, ændret ved New York-protokol
len, og opholder sig lovligt der, er denne stat ansvarlig
for behandlingen af ansøgningen, hvis de interesserede
parter ønsker det.

Det pågældende familiemedlem kan kun være asylansøge
rens ægtefælle eller hans ugifte mindreårige barn på
under 18 år eller, hvis asylansøgeren selv er et ugift
mindreårigt barn på under 18 år, hans far eller mor.
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c ) I tilfælde af visa af forskellig art, den stat, der har
udstedt det visum, som har den længste varighed,
eller i tilfælde af samme varighed den stat, som har
udstedt det visum, der udløber senest. Denne bestem

melse finder ikke anvendelse, hvis ansøgeren er i
besiddelse af et eller flere transitvisa, der er udstedt
ved forevisning af et indrejsevisum til en anden med
lemsstat . I dette tilfælde er det sidstnævnte medlems

stat, der er ansvarlig.
4.
Er asylansøgeren kun i besiddelse af en eller flere
opholdstilladelser, der har været forældet i under to år,
eller et eller flere visa, der har været forældet i under seks

måneder, og hvormed han faktisk har kunnet rejse ind på
en medlemsstats område, finder stk. 1 , 2 og 3 anvendelse,
så længe udlændingen ikke har forladt medlemsstaternes

Artikel 5

1 . Er asylansøgeren i besiddelse af en gyldig opholds
tilladelse, er den medlemsstat, der har udstedt denne,
ansvarlig for behandling af asylansøgningen.
2.
Er asylansøgeren i besiddelse af et gyldigt visum, er
den medlemsstat, der har udstedt dette, ansvarlig for
behandling af asylansøgningen, undtagen i følgende til

område .

Når asylansøgeren er i besiddelse af en eller flere
opholdstilladelser, der har været forældet i over to år,
eller et eller flere visa, der har været forældet i over seks
måneder, og hvormed han faktisk har kunnet indrejse på
en medlemsstats område, og hvis udlændingen ikke har
forladt EF-området, er den medlemsstat, i hvilken ansøg
ningen er indgivet, ansvarlig.

fælde :

Artikel 6

a ) Er det pågældende visum udstedt med skriftlig til
ladelse fra en anden medlemsstat, er det denne, der er

ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen . Når
den medlemsstat, navnlig af sikkerhedshensyn, ^ forud
hører den centrale myndighed i en anden medlems
stat, udgør dennes samtykke ikke en skriftlig tilladelse
i henhold til denne bestemmelse .

Flår en asylansøger ulovligt overskredet grænsen til en
medlemsstat ad land-, sø- eller luftvejen fra en stat, der
ikke er medlem af EF, og kan det bevises, at den
pågældende er indrejst i denne medlemsstat, er den
nævnte medlemsstat ansvarlig for behandlingen af asylan
søgningen.

b ) Indgiver en asylansøger, der er i besiddelse af et
transitvisum, sin ansøgning i en anden medlemsstat,
hvor han ikke er underlagt visumpligt, er det denne
stat, som er ansvarlig for behandlingen af asylansøg
ningen .

c ) Indgiver en asylansøger, der er i besiddelse af et
transitvisum, sin ansøgning i den statr som har
udstedt visummet, og som har fået skriftlig bekræf
telse fra konsulat- eller diplomattjenesten i bestem
melsesmedlemsstaten om, at den visumfritagne udlæn
ding opfylder betingelserne for indrejse i denne stat,
er sidstnævnte stat ansvarlig for behandlingen af
asylansøgningen.

3 . Er asylansøgeren i besiddelse af flere gyldige
opholdstilladelser eller visa, der er udstedt af forskellige
medlemsstater, er følgende medlemsstat ansvarlig for
behandlingen af asylansøgningen :
a ) Den stat, der har udstedt den opholdstilladelse, som
giver ret til det længste ophold, eller hvis opholdstilla
delserne giver ret til ophold af samme varighed, den
stat, som har udstedt den opholdstilladelse, der udlø
ber senest.

b ) Den stat, som har udstedt det visum, der udløber
senest, når de forskellige visa er af samme art.

Denne medlemsstats ansvar ophører imidlertid, hvis det
kan bevises, at asylansøgeren har ophold sig i den med
lemsstat, hvor han har indgivet sin ansøgning, i mindst
seks måneder forud for indgivelsen af ansøgningen. Det
er i så fald sidstnævnte medlemsstat, der er ansvarlig for
behandling af asylansøgningen .

Artikel 7

1.
Det er den medlemsstat, der er ansvarlig for kon
trollen med udlændingens indrejse på medlemsstaternes
område, der er ansvarlig for behandlingen af asylansøg
ningen, undtagen hvis udlændingen efter lovligt at være
indrejst i en medlemsstat, hvor han er fritaget for visum,
indgiver sin asylansøgning i en anden medlemsstat, hvor
han ligeledes er fritaget for visum ved indrejse på statens
område . I så fald er sidstnævnte stat ansvarlig for
behandlingen af asylansøgningen.
2.

Indtil ikrafttrædelsen af en aftale mellem medlems

staterne om de nærmere regler for overskridelse af de
ydre grænser, anses en medlemsstat, der tillader transit
uden visum i transitzonen i sine lufthavne, ikke som
ansvarlig for indrejsekontrollen for så vidt angår rejsende,
der ikke forlader transitzonen .
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3 . Indgives asylansøgningen under transit i en lufthavn
i en medlemsstat, er denne stat ansvarlig for behand
lingen.

Nr. C 254/5

af asylansøgningen, som følge af tilbagekaldelse af ansøg
ningen eller afslag på denne, har truffet og faktisk
iværksat de nødvendige foranstaltninger for at udlæn
dingen kan vende tilbage til sit hjemland eller til et andet
land, hvori han lovligt kan rejse ind.

Artikel 8

Kan det ikke afgøres på grundlag af de øvrige kriterier i
denne konvention, hvilken medlemsstat der er ansvarlig
for behandlingen af asylansøgningen, er det den første
medlemsstat, som asylansøgningen er indgivet til, der er
ansvarlig for behandlingen.

Artikel 9

Enhver medlemsstat kan, selv om den ikke er ansvarlig
for behandlingen efter kriterierne i denne konvention, af
humanitære grunde, navnlig af familiemæssige eller kultu
relle hensyn, behandle en asylansøgning på begæring af
en anden medlemsstat under forudsætning af, at asylan
søgeren ønsker dette .

Giver den adspurgte medlemsstat tilsagn om at behandle
asylansøgningen, overgår ansvaret for behandlingen af
ansøgningen til denne stat.

Artikel 10

Artikel 11

1 . En medlemsstat, der har fået forelagt en asylansøg
ning, og som mener, at en anden medlemsstat er ansvarlig
for behandlingen af ansøgningen, kan snarest muligt og i
hvert fald inden seks måneder efter, at asylansøgningen er
indgivet, anmode sidstnævnte medlemsstat om at over
tage asylansøgeren .
Fremsættes der ikke anmodning om overtagelse af sagen
inden for nævnte frist på seks måneder, påhviler ansvaret
for behandling af asylansøgningen den stat, der har fået
forelagt ansøgningen.
2 . Anmodningen om overtagelse skal omfatte tilstræk
kelige oplysninger til, at den adspurgte medlemsstat kan
fastslå sit ansvar under hensyn til de i denne konvention
fastlagte kriterier.

3 . Fastsættelsen af, hvilken stat der er ansvarlig efter
disse kriterier, sker på grundlag af situationen på det
tidspunkt, hvor asylansøgeren første gang indgiver sin
ansøgning til en medlemsstat.

1.

Den medlemsstat, der efter kriterierne i denne kon

vention er ansvarlig for behandlingen af en asylansøg
ning, er forpligtet til
a ) på de i artikel 11 fastsatte betingelser at overtage en
asylansøger, der har indgivet en asylansøgning i en

4 . Medlemsstaten skal tage stilling til anmodningen
om overtagelse senest tre måneder efter anmodningens
forelæggelse . Hvis der ikke foreligger noget svar ved
udløbet af denne frist, anses anmodningen om overtagelse
for imødekommet.

anden medlemsstat

b ) at afslutte behandlingen af asylansøgningen

c ) på de i artikel 13 fastsatte betingelser igen at tillade
indrejse for eller at tilbagetage en asylansøger, hvis
ansøgning er under behandling, og som ulovligt
opholder sig i en anden medlemsstat
d ) på de i artikel 13 fastsatte betingelser at tilbagetage
en asylansøger, som har tilbagekaldt sin ansøgning
under behandlingen, og som har indgivet en asylan
søgning i en anden medlemsstat
e ) på de i artikel 13 fastsatte betingelser at tilbagetage
en udlænding, hvis ansøgning den har afslået, og som
ulovligt opholder sig i en anden medlemsstat.
2 . Udsteder en medlemsstat en opholdstilladelse af en
varighed på over tre måneder til en asylansøger, overgår
de i stk . 1 , litra a)-e ), nævnte forpligtelser til den.

3 . De i stk. 1 , litra a)-d ), nævnte forpligtelser ophører,
hvis den pågældende udlænding har forladt medlemssta
ternes område i mindst tre måneder .

4.
De i stk . 1 , litra d ) og e ), nævnte forpligtelser
ophører, hvis den stat, der er ansvarlig for behandlingen

5 . Overførsel af asylansøgeren fra den medlemsstat,
hvor der er indgivet asylansøgning, til den medlemsstat,
som er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen,
skal ske senest en måned efter, at anmodningen om
overtagelse er blevet imødekommet, eller en måned efter
afslutningen af udlændingens eventuelle appel af afgørel
sen om overførsel, hvis denne procedure har opsættende
virkning.
6.

Der kan inden for rammerne af artikel 18 fastsættes

yderligere bestemmelser om de nærmere enkeltheder med
hensyn til overtagelse .

Artikel 12

Indgiver en asylansøger, der befinder sig på en medlems
stats område, en asylansøgning til en anden medlemsstats
kompetente myndigheder, påhviler det den medlemsstat,
på hvis område ansøgeren befinder sig, at fastsætte,
hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af
asylansøgningen . Den medlemsstat, på hvis område ansø
geren befinder sig, underrettes straks af den medlemsstat,
der har fået forelagt ansøgningen, og betragtes derefter
ved anvendelsen af denne konvention som den medlems

stat, asylansøgningen er indgivet til .
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— at gennemføre enhver forpligtelse efter denne konven
tion .

1 . Tilbagetagelse af en asylansøger i de tilfælde, der er
nævnt i artikel 3 , stk . 7, og artikel 10 , foregår efter
følgende regler :
a ) Anmodning om tilbagetagelse skal omfatte tilstrække
lige oplysninger til, at den anmodede stat kan fastslå ,
at den er ansvarlig i overensstemmelse med artikel 3 ,
stk. 7, og artikel 10 .
b ) Den stat, der anmodes om tilbagetagelse, skal give
svar på anmodningen senest otte dage efter forelæg
gelsen af anmodningen . Staten er forpligtet til faktisk
at tilbagetage asylansøgeren så hurtigt som muligt, og
senest en måned efter at den har givet tilsagn om
tilbagetagelse .

2.

Disse oplysninger må kun vedrøre:

— asylansøgerens og dennes eventuelle familiemedlem
mers identitet ( efternavn, fornavn , evt . tidligere navn,
kaldenavn eller pseudonym, ( nuværende og tidligere )
nationalitet, fødselsdato og fødested )
— identitetspapirer og rejselegitimationer ( reference
numre, gyldighedsperiode, udstedelsesdato, udste
dende myndighed, udstedelsessted osv.)

— øvrige oplysninger, der er nødvendige for fastslåeisen
af ansøgerens identitet
— opholdssteder og rejseruter

2.

Der kan inden for rammerne af artikel 18 fastsættes

yderligere bestemmelser om de nærmere enkeltheder med
hensyn til tilbagetagelse .

— opholdstilladelser eller visa udstedt af en medlems
stat

— stedet, hvor ansøgningen er indgivet
Artikel 14

1.

Medlemsstaterne udveksler gensidigt:

— oplysninger om love eller andre retsforskrifter eller
national praksis, som gælder med hensyn til asyl
— statistiske oplysninger vedrørende den månedlige til
gang af asylansøgere og deres fordeling efter nationa
litet. Disse oplysninger fremsendes hver tredje måned
via Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske
Fællesskaber, som sørger for videresendelse til med
lemsstaterne, Kommissionen for De Europæiske Fæl
lesskaber og De Forenede Nationers højkomissær for
flygtninge .
2.

Medlemsstaterne kan gensidigt udveksle :

— generelle oplysninger vedrørende nye tendenser med
hensyn til asylansøgninger

— generelle oplysninger vedrørende forholdene i asylan
søgernes oprindelige hjemland eller seneste opholds
land .

3.
Ønsker den medlemsstat, der fremsender de i stk . 2
nævnte oplysninger, at disse skal holdes fortrolige , skal
de øvrige medlemsstater overholde dette .

— dato for en eventuel indgivelse af en tidligere asylan
søgning, dato for indgivelse af den aktuelle ansøgning,
status over sagsbehandlingen og eventuelt indholdet af
den trufne afgørelse .
3.

En medlemsstat kan desuden anmode en anden

medlemsstat om at meddele de grunde , som asylansøge
ren har fremført for sin ansøgning, og i givet fald
grundene til statens afgørelse i sagen . Den adspurgte
medlemsstat tager stilling til, om den kan efterkomme
den forelagte anmodning. Under alle omstændigheder er
asylansøgerens samtykke en betingelse for udlevering af
oplysningerne .

4 . Denne udveksling af oplysninger sker på foranled
ning af en medlemsstat og kan kun formidles af de
myndigheder, som hver medlemsstat har udpeget og
meddelt det i artikel 18 nævnte udvalg .
5.

Disse oplysninger må kun anvendes til de i stk . 1

anførte formål . De må kun meddeles de myndigheder og
retsinstanser i hver medlemsstat, der har til opgave
— at fastslå hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af asylansøgningen
— at behandle asylansøgningen

— at gennemføre enhver forpligtelse efter denne konven
Artikel 15

1.

Medlemsstaterne meddeler enhver medlemsstat, der

anmoder herom, de individuelle oplysninger, som er nød

tion .

6 . Den medlemsstat, der meddeler oplysningerne,
påser, at de er korrekte og ajourførte .

vendige for
Viser det sig, at den pågældende medlemsstat har meddelt
— at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for
behandlingen af en asylansøgning
— at behandle asylansøgningen

urigtige oplysninger, eller oplysninger som ikke burde
have været meddelt, underrettes modtagermedlemssta
terne straks herom . Disse skal berigtige eller tilintetgøre
oplysningerne .

19 . 8 . 97

DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7.
En asylansøger har ret til efter anmodning at blive
gjort bekendt med de oplysninger, der er blevet udvekslet
vedrørende ham, så længe de står til rådighed .

Nr. C 254/7

3.
Revisionen eller ændringen af denne konvention
vedtages af det i artikel 18 nævnte udvalg og træder i
kraft i overensstemmelse med artikel 22 .

Konstaterer han, at disse oplysninger er urigtige, eller at
de ikke burde have været meddelt, har han ret til at
kræve, at de berigtiges eller tilintetgøres . Denne ret ud

Artikel 17

øves på de i stk . 6 nævnte betingelser.
8.
De berørte medlemsstater registrerer fremsendelsen
og modtagelsen af de udvekslede oplysninger.

9.
Disse oplysninger opbevares ikke længere, end det
er nødvendigt af hensyn til formålet med deres udveks
ling. Den berørte medlemsstat undersøger på et passende
tidspunkt, om det er nødvendigt at opbevare dem.
10 .
De indsendte oplysninger skal i hvert fald nyde
mindst den samme beskyttelse, som modtagerlandet giver
oplysninger af lignende art.
11 .
Hvis oplysningerne ikke undergives elektronisk
databehandling, men behandles på anden måde, skal hver
medlemsstat træffe passende foranstaltninger med henblik
på overholdelsen af denne artikel ved effektiv kontrol .
Råder en medlemsstat over en kontrolinstans som nævnt

1 . Møder en medlemsstat større vanskeligheder, der
skyldes en grundlæggende ændring af de omstændighe
der, der ligger til grund for indgåelsen af denne konven
tion, kan denne medlemsstat forelægge spørgsmålet for
det i artikel 18 nævnte udvalg, således at dette kan
fremsætte forslag for medlemsstaterne om foranstalt
ninger til imødegåelse af situationen eller vedtage den
nødvendige revision eller ændring af denne konvention,
idet denne revision eller ændring træder i kraft på beting
elserne i artikel 16, stk . 3 .

2.
Foreligger den i stk . 1 nævnte situation stadig efter
seks måneder, kan udvalget, der træffer afgørelse i hen
hold til artikel 18 , stk. 2, tillade, at den medlemsstat, der
er berørt af denne forandring, midlertidigt suspenderer
anvendelsen af konventionens bestemmelser, uden at
denne suspension kan være til hinder for gennemførelsen
af målene i artikel 8 A i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab eller stride mod
andre af medlemsstaternes internationale forpligtelser.

i stk . 12, kan den pålægge denne instans at udføre
kontrollen .

12 .

Ønsker en eller flere medlemsstater at datamatisere

behandlingen af nogle eller alle de i stk. 2 og 3 nævnte
oplysninger, må dette kun ske, hvis alle de berørte lande
har vedtaget lovgivning vedrørende sådan databehandling
til gennemførelse af principperne i Strasbourg-konventio
nen af 28 . februar 1981 om beskyttelse af personer med
hensyn til automatisk behandling af data af personlig
karakter, og disse lande har henlagt til en passende
national instans at føre uafhængig kontrol med behand
lingen og udnyttelsen af de data, der er videregivet i
henhold til nærværende konvention .

3 . Har udvalget ikke forinden kunnet nå til enighed,
fortsætter det, så længe den i stk. 2 nævnte suspension er
i kraft, sit arbejde med henblik på at revidere denne
konventions bestemmelser .

Artikel 18

1.
Der nedsættes et udvalg bestående af en regeringsre
præsentant fra hver medlemsstat.
Formandskabet i dette udvalg varetages af en medlems
stat, der har formandskabet i Rådet for De Europæiske
Fællesskaber .

Artikel 16

1.
Enhver medlemsstat kan fremlægge forslag for det i
artikel 18 nævnte udvalg med henblik på revision af
denne konvention i det øjemed at fjerne eventuelle van
skeligheder i forbindelse med dens gennemførelse.
2 . Viser det sig, at det er nødvendigt at foretage en
revision eller en ændring af denne konvention af hensyn
til virkeliggørelsen af målene i artikel 8 A i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,
når denne virkeliggørelse især vedrører indførelsen af en
harmoniseret asylpolitik og en fælles visumpolitik, indkal
der den medlemsstat, der har formandskabet i Rådet for
De Europæiske Fællesskaber, til et møde i det i artikel 18
nævnte udvalg.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber kan del
tage i drøftelserne i udvalget og de i stk. 4 nævnte
arbejdsgrupper.

2 . Udvalget har til opgave på anmodning af en eller
flere medlemsstater at behandle ethvert generelt spørgs
mål vedrørende anvendelsen og fortolkningen af denne
konvention .

Udvalget fastlægger de foranstaltninger, der er nævnt i
artikel 11 , stk . 6 , og artikel 13 , stk. 2 , og meddeler den i
artikel 17, stk . 2 , nævnte tilladelse.

Udvalget vedtager i henhold til artikel 16 og 17 ænd
ringer eller revisioner af denne konvention .
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3 . Udvalget træffer sine afgørelser med enstemmighed,
undtagen når det træffer afgørelse i henhold til artikel 1 7,
stk. 2 , i hvilket tilfælde det vedtager afgørelsen med et
flertal på to tredjedele af dets medlemmers stemmer.

4.
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Artikel 20

Der kan ikke tages forbehold over for denne konven
tion .

Udvalget udarbejder sine procedureregler og kan

nedsætte arbejdsgrupper.
Artikel 21

Generalsekretariatet for Rådet for De Europæiske Fælles
skaber varetager sekretariatsopgaverne for udvalget og
arbej dsgrupperne .

1.

Denne konvention er åben for tiltrædelse for enhver

stat, der bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber.
Tiltrædelsesdokumenterne vil blive deponeret hos Irlands
regering.

Artikel 19

For så vidt angår Kongeriget Danmark, gælder denne
konvention ikke for Færøerne og Grønland, medmindre
Kongeriget Danmark fremsætter anden erklæring. En
sådan erklæring kan fremsættes til enhver tid ved medde
lelse til Irlands regering, som underretter regeringerne i de
øvrige medlemsstater herom.

For så vidt angår Den Franske Republik, gælder bestem
melserne i denne konvention kun for Den Franske

Republiks europæiske område .
For så vidt angår Kongeriget Nederlandene, gælder
bestemmelserne i denne konvention kun for Kongeriget
Nederlandenes europæiske område .
For så vidt angår Det Forenede Kongerige, gælder
bestemmelserne i denne konvention kun for Det Forenede

Kongerige Storbritannien og Nordirland. De gælder ikke
for de europæiske områder, for hvilke Det Forenede
Kongerige er ansvarlig for udenrigsanliggender, med
mindre Det Forenede Kongerige fremsætter anden erklæ
ring. En sådan erklæring kan fremsættes til enhver tid ved
meddelelse til Irlands regering, som underretter regering
erne i de øvrige medlemsstater herom.

2.

Den træder i kraft for enhver stat, der tiltræder den,

den første dag i den tredje måned efter deponeringen af
tiltrædelsesdokumentet .

Artikel 22

1 . Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller
godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesin
strumenterne deponeres hos Irlands regering.

2 . Irlands regering underretter regeringerne i de øvrige
medlemsstater om deponeringen af ratifikations-, accept
eller godkendelsesinstrumenterne .

3.
Denne konvention træder i kraft den første dag i
den tredje måned, efter at den sidste signatarstat har
deponeret sit ratifikations-, accept- eller godkendelsesin
strument .

Den stat, hvor ratifikations-, accept- eller godkendelsesin
strumenterne er deponeret, skal underrette medlemssta
terne om datoen for denne konventions ikrafttræden .
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands .
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo .
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de

ondergetekende gevolmachtigden deze overeenkomst hebben

ondertekend .

Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Hecho en Dublin el quince de junio de mil novecientos noventa, en un ejemplar único, en
lenguas alemana, inglesa, danesa, española, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa y
portuguesa, dando fe asimismo los textos redactados en cada una de dichas lenguas depositados
en los archivos del Gobierno de Irlanda que transmitirá una copia certificada conforme a cada
uno de los Estados miembros .

Udfærdiget i Dublin, den femtende juni nitten hundrede og halvfems i ét eksemplar på dansk,
engelsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk, hvilke tekster
har samme gyldighed og deponeres i arkiverne hos Irlands regering, som sender en bekræftet
kopi til hver af de andre medlemsstater.
Geschehen zu Dublin am fünfzehnten Juni neunzehnhundertneunzig, in einer Urschrift in
dänischer, deutscher, englischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer,
niederländischer, portugiesischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist; sie wird im Archiv der Regierung von Irland hinterlegt, die den übrigen
Mitgliedstaaten jeweils eine beglaubigte Abschrift übermittelt.

Έγινε στο Δουβλίνο στις δεκαπέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα, σε ένα μονο αντίτυπο στην
αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική, ιταλική, ολλανδική και
πορτογαλική γλώσσα. Τα κείμενα στις γλώσσες αυτές είναι εξίσου αυθεντικά και είναι
κατατεθειμένα στα αρχεία της κυβέρνησης της Ιρλανδίας η οποία θα διαβιβάσει επικυρωμένο
αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.
Done at Dublin this fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in
a single original, in the' Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Irish, Italian,
Portuguese and Spanish languages, the texts drawn up in each of these languages being equally
authentic and being deposited in the archives of the Government of Ireland which shall transmit
a certified copy to each of the other Member States .
Fait à Dublin, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et
portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés
dans les archives du gouvernement d'Irlande qui transmettra une copie certifiée conforme à
chacun des autres États membres .
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Arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath ar an gcúigiú lá déag de Mheitheamh sa bhliain mile naoi

gcéad nócha, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, sa Fhraincis, sa
Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis agus sa
Spáinnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar iad a
thaisceadh i gcartlann Rialtas na hÉireann agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig
gach ceann de na Ballstáit eile.

Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, in esemplare unico, nelle lingue
danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il
cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del
governo d'Irlanda che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli altri
Stati membri .

Gedaan te Dublin, de vijftiende juni negentienhonderd negentig, in één exemplaar in de Deense,
de Duitse, de Engelse, de Spaanse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse
en de Portugese taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek en nedergelegd
in het archief van de regering van Ierland, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
daarvan toezendt aan alle overige lidstaten.

Feito em Dublim, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa, num único exemplar, nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa
e portuguesa, fazendo fé qualquer dos textos, que serão depositados nos arquivos do Governo
da Irlanda, que enviará uma cópia autenticada a cada um dos outros Estados-membros .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
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Por Su Majestad el Rey de Espana

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da Republica Portuguesa
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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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