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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 810/2009,
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,
yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta
(viisumisäännöstö)
sumipolitiikan kehittämistä edelleen osana monikerrok
sista järjestelmää, jonka avulla pyritään helpottamaan lail
lista matkustamista ja torjumaan laitonta maahanmuuttoa
yhdenmukaistamalla kansallista lainsäädäntöä ja paikallis
ten konsuliedustustojen menettelyjä yhä enemmän.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja b alakohdan
ii alakohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,

(4)

Jäsenvaltioilla tulisi olla viisumeita varten edustus kaikissa
kolmansissa maissa, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi.
Jäsenvaltioiden, joilla ei ole omaa konsulaattia jossakin
kolmannessa maassa tai jonkin kolmannen maan osassa,
olisi pyrittävä tekemään edustusjärjestelyjä, jotta vii
suminhakijoilla ei olisi suhteettomia vaikeuksia konsu
laattiin pääsemisessä.

(5)

On tarpeen vahvistaa säännöt lentokenttien kansainväli
sen alueen kauttakulkua varten laittoman maahanmuuton
torjumiseksi. Yhteiseen luetteloon kuuluvien kolmansien
maiden kansalaisilta olisi vaadittava lentokentän kautta
kulkuviisumi. Laittomien maahanmuuttajien äkillisen jou
koittaisen maahantulon yhteydessä jäsenvaltioiden olisi
kuitenkin voitava vaatia sitä myös muiden, yhteiseen luet
teloon kuulumattomien kolmansien maiden kansalaisilta.
Jäsenvaltioiden yksittäisiä päätöksiä olisi tutkittava uudel
leen vuosittain.

(6)

Viisuminhakijoiden vastaanottojärjestelyt olisi toteutet
tava ihmisarvoa kunnioittaen. Viisumihakemusten käsitte
lyn tulisi tapahtua ammattimaisesti ja kunnioittavasti ja
sen olisi oltava oikeassa suhteessa toiminnan tavoitteisiin.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yleisölle tarjottu
jen palvelujen laatu on korkeatasoinen ja hyvän hallinto
käytännön mukainen. Niiden olisi osoitettava työhön riit
tävästi koulutettua henkilöstöä ja riittävät varat viisumin
hakumenettelyn helpottamiseksi mahdollisimman suu
ressa määrin. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaik
kiin hakijoihin sovelletaan yhden palvelupisteen periaa
tetta.

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (1),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Sellaisen alueen luomiseen, jolla toteutetaan henkilöiden
vapaa liikkuvuus, olisi EY:n perustamissopimuksen
61 artiklan mukaisesti liityttävä ulkorajoilla tehtäviä tar
kastuksia, turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevia toi
menpiteitä.

(2)

Perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaan jä
senvaltioiden ulkorajojen ylittämistä koskevilla toimenpi
teillä vahvistetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi suun
niteltua oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koske
vat säännöt, mukaan lukien viisumia myönnettäessä jä
senvaltioissa noudatettavat menettelyt ja edellytykset.

(3)

Viisumipolitiikkaa koskevan yhteisen säännöstön laatimi
nen erityisesti konsolidoimalla ja kehittämällä voimassa
olevaa yhteisön säännöstöä (14 päivänä kesäkuuta
1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta teh
dyn yleissopimuksen (2) ja yhteisen konsuliohjeiston asiaa
koskevat määräykset (3) on olennainen osa vapauden, tur
vallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi Euroopan unionissa
tehdyssä Haagin ohjelmassa (4) määriteltyä yhteisen vii

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. huhtikuuta 2009 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
25. kesäkuuta 2009.
(2) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.
(3) EUVL C 326, 22.12.2005, s. 1.
(4) EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

L 243/2

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

(8)

Edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät, olisi myön
nettävä toistuvaisviisumeita jäsenvaltioiden konsulaattien
hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi ja usein tai
säännöllisesti matkustavien henkilöiden matkustamisen
helpottamiseksi. Konsulaattien rehellisiksi ja luotettaviksi
tietämien hakijoiden olisi mahdollisimman pitkälle voi
tava käyttää yksinkertaistettua menettelyä.

(9)

Koska biometriset tunnisteet rekisteröidään viisumitieto
järjestelmään viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhyt
aikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koske
vasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä
heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) (1) mu
kaisesti, hakijan henkilökohtaisen läsnäolon olisi ainakin
ensimmäisen hakemuksen yhteydessä oltava yksi vii
sumin hakemisen perusedellytyksistä.

(10)

Mahdollisten seuraavien viisumihakemusten käsittelyn
helpottamiseksi sormenjäljet olisi voitava jäljentää niiden
ensimmäisestä viisumitietojärjestelmään tallentamisesta
59 kuukauden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen sormen
jäljet olisi kerättävä uudelleen.

(11)

Kaikki jäsenvaltion viisuminhakumenettelyn aikana saa
mat asiakirjat, tiedot ja biometriset tunnisteet on katsot
tava 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita
koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisiksi konsuli
edustuston asiakirjoiksi, ja niitä on kohdeltava asian
mukaisesti.

(12)

Jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toteuttamaan
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suoje
lusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen va
paasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annet
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
95/46/EY (2).

(13)

Menettelyn helpottamiseksi olisi harkittava useita erilaisia
yhteistyömuotoja, kuten rajoitettua edustusta, yhteisiä ti
loja, yhteisiä viisumikeskuksia, kunniakonsulien käyttöä
ja yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, jolloin
huomioon olisi otettava erityisesti direktiivin 95/46/EY
mukaiset tietosuojavaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi tässä
asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti määritet
tävä organisaatiorakenne, jota ne käyttävät kussakin kol
mannessa maassa.

(14)

On tarpeen laatia säännökset niitä tilanteita varten, joissa
jäsenvaltio päättää tehdä hakemusten keruussa yhteis
työtä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Tällainen päätös
voidaan tehdä, jos erityisissä olosuhteissa tai toimialuee
seen liittyvien syiden vuoksi yhteistyö muiden jäsenvalti
oiden kanssa edustuksen, rajoitetun edustuksen, yhteisten

(1) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.
(2) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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tilojen tai yhteisen viisumikeskuksen muodossa ei osoit
taudu asianmukaiseksi kyseisen jäsenvaltion kannalta. Jär
jestelyt olisi luotava noudattaen viisumien myöntämistä
koskevia yleisiä periaatteita ja direktiivin 95/46/EY mu
kaisia tietosuojavaatimuksia. Lisäksi järjestelyjen luomi
sessa ja täytäntöönpanossa olisi otettava huomioon tarve
välttää edullisen viisumikohtelun etsimistä (visa shop
ping).

(15)

Kun jäsenvaltio on päättänyt tehdä yhteistyötä ulkoisen
palveluntarjoajan kanssa, sen olisi varattava kaikille haki
joille mahdollisuus jättää hakemuksensa suoraan sen dip
lomaatti- tai konsuliedustustoihin.

(16)

Jäsenvaltion olisi tehtävä yhteistyötä ulkoisen palveluntar
joajan kanssa jonkin sellaisen oikeudellisen välineen no
jalla, johon sisältyy määräyksiä kyseisen palveluntarjoajan
tarkoista velvoitteista, välittömästä ja rajoittamattomasta
pääsystä sen tiloihin, hakijoille annettavista tiedoista,
luottamuksellisuudesta sekä yhteistyön keskeyttämistä
tai päättämistä koskevista edellytyksistä ja menettelyistä.

(17)

Tällä asetuksella poiketaan henkilökohtaista läsnäoloa
diplomaatti- tai konsuliedustustossa koskevasta yleisestä
säännöstä, koska sillä annetaan jäsenvaltioille mahdolli
suus tehdä yhteistyötä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa
hakemusten keräämiseksi ja vahvistetaan yhden palvel
upisteen periaate hakemusten jättämistä varten. Tällä ei
kuitenkaan rajoiteta mahdollisuutta pyytää hakijaa henki
lökohtaiseen haastatteluun.

(18)

Paikallinen Schengen-yhteistyö on olennaisen tärkeää
sekä yhteisen viisumipolitiikan yhdenmukaisen soveltami
sen että maahanmuutto- ja/tai turvallisuusriskin perusteel
lisen arvioinnin kannalta. Koska paikalliset olosuhteet
vaihtelevat, tiettyjen säännösten käytännön soveltamista
olisi arvioitava kussakin paikassa toimivien jäsenvaltioi
den diplomaatti- ja konsuliedustustojen kesken säännös
ten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, jotta
voidaan estää edullisimman viisumikohtelun tarjoavan
edustuston etsiminen ja viisuminhakijoiden eriarvoinen
kohtelu.

(19)

Tilastotiedot ovat tärkeä apuväline muuttoliikkeiden val
vonnassa, ja niitä voidaan käyttää myös tehokkaana hal
linnointivälineenä. Sen vuoksi tilastotietoja olisi kerättävä
säännöllisesti yhtenäisessä muodossa.
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(20)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toi
menpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siir
rettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä ke
säkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY
mukaisesti (1).

(21)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä
muutokset tämän asetuksen liitteisiin. Koska nämä toi
menpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on
muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös
täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne
on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa
säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä nou
dattaen.

(22)

Olisi laadittava ohjeet käytänteistä ja menettelyistä, joita
jäsenvaltioiden on noudatettava viisumihakemusten käsit
telyssä, jotta voidaan varmistaa, että tätä asetusta sovel
letaan käytännössä yhdenmukaisesti.

(23)

Perustetaan Schengen-alueen yhteinen viisumiaiheinen in
ternetsivusto yhteisen viisumipolitiikan näkyvyyden ja yh
tenäisyyden parantamiseksi. Tällaisen sivuston avulla suu
relle yleisölle voidaan antaa kaikki viisumin hakemista
koskevat asiaankuuluvat tiedot.

(24)

Olisi päätettävä tämän asetuksen seurantaa ja arviointia
koskevista asiaankuuluvista toimista.

(25)

VIS-asetusta ja henkilöiden liikkumista rajojen yli koske
vasta yhteisön säännöstöstä 15 päivänä maaliskuuta
2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tusta (EY) N:o 562/2006 (Schengenin rajasäännöstö) (2)
olisi muutettava tämän asetuksen säännösten huomioon
ottamiseksi.

(26)

Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välillä tehdyissä
kahdenvälisissä sopimuksissa, joiden tarkoituksena on
helpottaa viisumihakemusten käsittelyä, voidaan poiketa
tämän asetuksen säännöksistä.

(27)

Kun jäsenvaltio järjestää olympia- tai paralympiakisat,
olisi sovellettava erityistä menettelyä kisojen osanottajien
viisumien myöntämisen helpottamiseksi.

(28)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän
asetuksen tavoitetta, joka on sellaisten viisumien myön
tämistä koskevien menettelyjen ja edellytysten vahvista
minen, joita sovelletaan, kun jäsenvaltioiden kautta ta
pahtuvan kauttakulun tai jäsenvaltioiden alueella oleske
lun on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta kuu
den kuukauden aikana, vaan se voidaan saavuttaa parem

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.
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min yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimen
piteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä ase
tuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoit
teen saavuttamiseksi.

(29)

Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan
huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopi
muksessa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustetut periaatteet.

(30)

Jäsenvaltioiden alueelle pääsyä koskevat ehdot tai vii
sumien myöntäminen eivät vaikuta sääntöihin, jotka tällä
hetkellä koskevat matkustusasiakirjojen pätevyyden tun
nustamista.

(31)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan ase
maa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti
Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei
sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä
asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä perustamis
sopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten no
jalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan
5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako
se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(32)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä
Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Eu
roopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osal
listumisesta Schengenin säännöstön (3) täytäntöönpa
noon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuk
sessa, ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen
yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvos
ton päätöksen 1999/437/EY (4) 1 artiklan B kohdassa
tarkoitettuun alaan.

(33)

Olisi sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin ja
Norjan edustajat voivat osallistua niiden komiteoiden työ
hön, jotka avustavat komissiota sen käyttäessä tämän
asetuksen mukaista täytäntöönpanovaltaansa. Tällaista
järjestelyä on suunniteltu edellä mainittuun osallistumista
koskevaan sopimukseen liitetyssä Euroopan unionin neu
voston sekä Islannin ja Norjan välisessä kirjeenvaihdossa
komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän
käyttäessä toimeenpanovaltaansa (5). Komissio on esittä
nyt neuvostolle tällaista järjestelyä koskevan suosituksen
luonnoksen.

(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
(4) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
(5) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 53.
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Sveitsin osalta tällä ehdotuksella kehitetään niitä Schen
genin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä
tehdyssä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen
ja kehittämiseen (1) ja jotka kuuluvat päätöksen
1999/437/EY 1 artiklan B kohdan, tarkasteltuna yhdessä
mainitun sopimuksen tekemisestä tehdyn neuvoston pää
töksen 2008/146/EY (2) 3 artiklan kanssa, soveltamis
alaan.

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä
Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Eu
roopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa
pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan
liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveit
sin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen
ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat
päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkastel
tuna yhdessä mainitun pöytäkirjan allekirjoittamisesta
tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (3) 3 artiklan
kanssa, tarkoitettuun alaan.

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön mää
räyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskun
nan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin
säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000
tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (4) mukaisesti.
Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu tämän asetuk
sen antamiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskun
taa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön mää
räyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada
osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin
28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätök
sen 2002/192/EY (5) mukaisesti. Irlanti ei siten osallistu
tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä
sovelleta Irlantiin.

15.9.2009

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:
I OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tällä asetuksella vahvistetaan viisumien myöntämistä kos
kevat menettelyt ja edellytykset, joita sovelletaan silloin, kun
jäsenvaltioiden kautta tapahtuvan kauttakulun tai jäsenvaltioiden
alueella oleskelun on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta
minkä hyvänsä kuuden kuukauden jakson aikana.
2.
Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkiin kolman
sien maiden kansalaisiin, joilla on luettelon vahvistamisesta kol
mansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenval
tioiden ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joi
den kansalaisia tämä vaatimus ei koske (6), 15 päivänä maalis
kuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001
mukaisesti oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, tämän kuiten
kaan rajoittamatta
a) oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen sellaisten kolmansien mai
den kansalaisten osalta, jotka ovat unionin kansalaisen per
heenjäseniä;
b) vastaavia oikeuksia sellaisten kolmansien maiden kansalaisten
ja heidän perheenjäsentensä osalta, joilla on yhtäältä yhteisön
ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien mai
den välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalais
ten ja näiden perheenjäsenten kanssa yhtäläinen oikeus va
paaseen liikkuvuuteen.
3.
Tässä asetuksessa luetellaan myös ne kolmannet maat,
joiden kansalaisilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi
kansainvälistä siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuk
sen liitteen 9 mukaisesta vapaan kauttakulun periaatteesta poi
keten, ja vahvistetaan menettelyt ja edellytykset viisumien
myöntämiseksi jäsenvaltioiden lentokenttien kansainvälisen alu
een kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.
2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, joka ei ole EY:n
perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
unionin kansalainen;

(38)

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

Tämä asetus on, 3 artiklaa lukuun ottamatta, vuoden
2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa ja vuoden
2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liit
tyvä säädös,

EUVL
EUVL
EUVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

53, 27.2.2008, s. 52.
53, 27.2.2008, s. 1.
83, 26.3.2008, s. 3.
131, 1.6.2000, s. 43.
64, 7.3.2002, s. 20.

2) ’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa, joka tarvitaan
a) jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaan kauttakulkuun
tai jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoi
tus kestää enintään kolme kuukautta minkä hyvänsä
kuuden kuukauden jakson aikana ensimmäisestä maa
hantulosta jäsenvaltioiden alueelle;
(6) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.
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b) kauttakulkuun jäsenvaltioiden lentokenttien kansainväli
sen alueen kautta;
3) ’yhtenäisellä viisumilla’ kaikkien jäsenvaltioiden alueella voi
massa olevaa viisumia;
4) ’alueellisesti rajoitetulla viisumilla’ viisumia, joka on voi
massa yhden tai useamman jäsenvaltion, mutta ei kaikkien
jäsenvaltioiden, alueella,
5) ’lentokentän kauttakulkuviisumilla’ viisumia, joka on voi
massa jäsenvaltioiden yhden tai useamman lentokentän
kansainvälisen alueen kauttakulkua varten;
6) ’viisumitarralla’ yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä
toukokuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1683/95 (1) määriteltyä yhtenäisen viisumin kaavaa;
7) ’tunnustetulla matkustusasiakirjalla’ yhden tai useamman
jäsenvaltion tunnustamaa matkustusasiakirjaa viisumin kiin
nittämistä varten;
8) ’erillisellä viisumilomakkeella’ sellaisen yhtenäisen kaavan
mukaista lomaketta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille
henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa
lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta; kaava määritel
lään sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiin
nitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät vii
sumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsen
valtio ei tunnusta, 18 päivänä helmikuuta 2002 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 333/2002 (2);
9) ’konsulaatilla’ jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustus
toa, joka on valtuutettu myöntämään viisumeita ja jonka
päällikkönä toimii 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyssä
konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa mää
ritelty lähetetty konsulivirkamies;
10) ’hakemuksella’ viisumihakemusta;
11) ’kaupallisella organisaatiolla’ yksityistä hallinnollisia asioita
hoitavaa toimistoa, liikenneyritystä tai matkatoimistoa (mat
kanjärjestäjää tai jälleenmyyjää).
II OSASTO
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heidän kulkiessaan jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien lentokent
tien kansainvälisen alueen kautta.

2.
Laittomien maahanmuuttajien äkillisen joukoittaisen maa
hantulon yhteydessä yksittäiset jäsenvaltiot voivat edellyttää mu
ilta kuin 1 kohdassa tarkoitetuilta kolmansien maiden kansalai
silta lentokentän kauttakulkuviisumia heidän kulkiessaan niiden
alueella sijaitsevien lentokenttien kansainvälisen alueen kautta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista päätöksistä
ennen niiden voimaantuloa sekä lentokentän kauttakulkuvii
sumia koskevan vaatimuksen peruuttamisesta.

3.
Ilmoitukset tarkistetaan 52 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tussa komiteassa vuosittain kyseessä olevan maan lisäämiseksi
liitteessä IV olevaan luetteloon.

4.
Jos kolmatta maata ei lisätä liitteessä IV olevaan luette
loon, asianomainen jäsenvaltio voi edellyttäen, että 2 kohdan
mukaiset edellytykset täyttyvät, pitää voimassa lentokentän
kauttakulkuviisumia koskevan vaatimuksen tai peruuttaa sen.

5.
Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan 1 ja 2
kohdassa säädetystä lentokentän kauttakulkuviisumia koskevasta
vaatimuksesta:

a) voimassa olevan yhtenäisen viisumin, pitkäaikaista oleskelua
varten myönnetyn kansallisen viisumin tai jäsenvaltion
myöntämän oleskeluluvan haltijat;

b) kolmansien maiden kansalaiset, joilla on liitteessä V tarkoi
tettu Andorran, Kanadan, Japanin, San Marinon tai Amerikan
yhdysvaltojen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, joka
takaa haltijalleen rajoittamattoman paluuoikeuden;

c) kolmannen maan kansalaiset, joilla on jossakin jäsenvaltiossa
tai Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 teh
dyn sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa, Kanadassa,
Japanissa tai Amerikan yhdysvalloissa voimassa oleva viisumi
tai kun he palaavat kyseisistä maista käytettyään kyseistä
viisumia;

d) edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut Euroo
pan unionin kansalaisten perheenjäsenet;

LENTOKENTÄN KAUTTAKULKUVIISUMI

3 artikla
Kolmansien

maiden
kansalaiset,
joilta
lentokentän kauttakulkuviisumi

vaaditaan

1.
Liitteessä IV olevassa luettelossa mainittujen kolmansien
maiden kansalaisilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi
(1 )

EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1.
(2) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4.

e) diplomaattipassin haltijat;

f) lentokoneiden miehistön jäsenet, jotka ovat kansainvälistä
siviili-ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuksen sopimus
puolena olevan valtion kansalaisia.
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III OSASTO
MENETTELYT JA EDELLYTYKSET VIISUMIEN MYÖNTÄMISEKSI
I LUKU

Hakemuksiin liittyviin menettelyihin osallistuvat viranomaiset
4 artikla
Viranomaiset, joilla on toimivalta osallistua hakemuksiin
liittyviin menettelyihin
1.
Konsulaatit käsittelevät hakemukset ja tekevät niiden joh
dosta päätökset.

2.
Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen henkilötarkastuksista
vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset voivat käsitellä hakemuk
sia ja tehdä niistä päätöksiä ulkorajoilla 35 ja 36 artiklan mu
kaisesti.

3.
Jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolisilla merentakaisilla
alueilla asianomaisten jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset
voivat käsitellä hakemuksia ja tehdä niistä päätöksiä.

4.
Jäsenvaltio voi vaatia, että muut kuin 1 ja 2 kohdassa
nimetyt viranomaiset osallistuvat hakemusten käsittelyyn ja niitä
koskevien päätösten tekemiseen.

5.
Jäsenvaltio voi vaatia, että toinen jäsenvaltio kuulee sitä tai
antaa sille ilmoituksen 22 ja 31 artiklan mukaisesti.
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b) jos kauttakulku koskee useampaa jäsenvaltiota, se jäsenvaltio,
jonka ulkorajan ylittämällä hakija aikoo aloittaa kauttakulun.
3.
Lentokentän kauttakulkuviisumia koskevan hakemuksen
käsittelyä ja sitä koskevan päätöksen tekemistä varten toimival
tainen jäsenvaltio on
a) kauttakulun koskiessa vain yhtä lentoasemaa jäsenvaltio,
jonka alueella kauttakulkulentoasema sijaitsee; tai
b) jos kauttakulku koskee kahta tai useampaa lentoasemaa, se
jäsenvaltio, jonka alueella ensimmäinen kauttakulkulento
asema sijaitsee.
4.
Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä sen estämiseksi, että hake
musta ei voida käsitellä eikä sitä koskevaa päätöstä tehdä sen
vuoksi, että 1–3 kohdan mukaisesti toimivaltainen jäsenvaltio ei
ole läsnä tai edustettuna siinä kolmannessa maassa, jossa hakija
6 artiklan mukaisesti jättää hakemuksen.
6 artikla
Konsulaatin alueellinen toimivalta
1.
Hakemuksen käsittelee ja siitä tekee päätöksen se toimi
valtaisen jäsenvaltion konsulaatti, jonka toimialueella hakija lail
lisesti oleskelee.

5 artikla

2.
Toimivaltaisen jäsenvaltion konsulaatti käsittelee sellaisen
laillisesti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen esit
tämän hakemuksen ja tekee siitä päätöksen, joka ei asu konsu
laatin toimialueella, jos hakija on perustellut hakemuksen jättä
misen kyseiseen konsulaattiin.

Jäsenvaltio, joka on toimivaltainen käsittelemään
hakemuksen ja tekemään siitä päätöksen

7 artikla

1.
Yhtenäistä viisumia koskevan hakemuksen käsittelyä ja sitä
koskevaa päätöstä varten toimivaltainen jäsenvaltio on

Toimivalta myöntää viisumi jäsenvaltion alueella laillisesti
oleville kolmansien maiden kansalaisille

a) jäsenvaltio, jonka alue on matkan tai matkojen ainoa kohde;

b) jos matka sisältää useamman kuin yhden kohteen, jäsenval
tio, jonka alue on matkan tai matkojen pääasiallinen kohde
oleskelun keston tai tarkoituksen osalta; tai

Kolmansien maiden kansalaisten, jotka ovat laillisesti jonkin
jäsenvaltion alueella ja joilta vaaditaan viisumi yhden tai useam
man jäsenvaltion alueelle saapumista varten, on haettava vii
sumia sen jäsenvaltion konsulaatista, joka on toimivaltainen
5 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti.
8 artikla
Edustusjärjestelyt

c) jos pääasiallista kohdetta ei voida määritellä, se jäsenvaltio,
jonka ulkorajan kautta hakija aikoo saapua jäsenvaltioiden
alueelle.

2.
Kauttakulkua varten myönnettävää yhtenäistä viisumia
koskevan hakemuksen käsittelyä ja sitä koskevan päätöksen te
kemistä varten toimivaltainen jäsenvaltio on

a) kauttakulun koskiessa vain yhtä jäsenvaltiota tämä kyseinen
jäsenvaltio; tai

1.
Jäsenvaltio voi sopia, että se edustaa toista jäsenvaltiota,
joka on toimivaltainen 5 artiklan mukaisesti, hakemusten käsit
telyä ja viisumien myöntämistä varten kyseisen jäsenvaltion
puolesta. Jäsenvaltio voi myös edustaa toista jäsenvaltiota rajoi
tetusti ainoastaan hakemusten keruussa ja biometristen tunnis
teiden rekisteröimisessä.
2.
Kun edustavan jäsenvaltion konsulaatti harkitsee viisumin
epäämistä, sen on toimitettava hakemus edustetun jäsenvaltion
asiaan kuuluville viranomaisille, jotta ne voivat tehdä hakemusta
koskevan lopullisen päätöksen 20 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa
asetetun määräajan kuluessa.
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3.
Hakemusten ja tietojen keruu ja siirtäminen edustetulle
jäsenvaltiolle on suoritettava noudattaen asiaankuuluvia tieto
suojaa ja -turvallisuutta koskevia sääntöjä.

4.
Edustavan ja edustetun jäsenvaltion välillä sovitaan kah
denvälisestä järjestelystä, joka sisältää seuraavaa:
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9.
Jos edustavan jäsenvaltion konsulaatti päättää tehdä yhteis
työtä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa 43 artiklan mukaisesti
tai 45 artiklan mukaisten akkreditoitujen kaupallisten organisaa
tioiden kanssa, tällaisen yhteistyön on katettava edustusjärjeste
lyjen piiriin kuuluvat hakemukset. Edustetun jäsenvaltion kes
kusviranomaisille on ilmoitettava etukäteen tämän yhteistyön
yksityiskohtaisista säännöistä.

II LUKU

Hakemus

a) siinä on määriteltävä edustuksen kesto, jos kyseessä on vain
tilapäinen järjestely, ja sen päättymiseen liittyvät menettelyt;

9 artikla
Hakemuksen jättämistä koskevat käytännön ohjeet

b) siinä voidaan määrätä, erityisesti jos edustetulla jäsenvaltiolla
on asianomaisessa kolmannessa maassa konsulaatti, että
edustettu jäsenvaltio antaa käyttöön tiloja, henkilöstöä ja
varoja;

c) siinä voidaan määrätä, että edustavan jäsenvaltion on toimi
tettava tiettyihin ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden kan
salaisten hakemukset edustetun jäsenvaltion keskusviran
omaisille kuulemista varten 22 artiklan mukaisesti;

d) poikkeuksena 2 kohtaan kahdenvälisellä järjestelyllä voidaan
edustavan jäsenvaltion konsulaatti valtuuttaa epäämään vii
sumin myöntäminen hakemuksen käsittelyn jälkeen.

1.
Hakemus on jätettävä aikaisintaan kolme kuukautta ennen
suunnitellun vierailun alkua. Vähintään kuudeksi kuukaudeksi
myönnetyn toistuvaisviisumin haltijat voivat jättää hakemuksen
ennen viisumin voimassaolon päättymispäivää.

2.
Hakijoita voidaan vaatia varaamaan tapaamisaika hake
muksen jättämistä varten. Tapaaminen on yleensä järjestettävä
kahden viikon kuluessa sen pyytämisestä.

3.
Perustelluissa kiireellisissä tapauksissa konsulaatti voi sallia
hakijoiden jättävän hakemuksensa joko ilman tapaamisaikaa tai
heille myönnetään tapaamisaika välittömästi.

4.
Hakija tai akkreditoidut kaupalliset organisaatiot voivat
45 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 13 artiklan soveltamista, taikka 42 tai 43 artiklan
mukaisesti, jättää hakemukset konsulaattiin.

5.
Jäsenvaltioiden, joilla ei ole omaa konsulaattia kolman
nessa maassa, on pyrittävä tekemään edustusjärjestelyjä niiden
jäsenvaltioiden kanssa, joilla on konsulaatteja kyseisessä maassa.

10 artikla
Hakemuksen jättämistä koskevat yleiset säännöt

6.
Sen varmistamiseksi, että konsulaattiin pääsy jonkin seu
dun tai maantieteellisen alueen heikon liikenneinfrastruktuurin
tai pitkien välimatkojen vuoksi ei vaadi hakijoilta suhteettomia
ponnistuksia, jäsenvaltioiden, joilla ei ole omaa konsulaattia ky
seisellä seudulla tai alueella, on pyrittävä tekemään edustusjär
jestelyjä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joilla on konsulaatteja
kyseisellä seudulla tai alueella.

1.
Hakijoiden on hakemusta jättäessään oltava läsnä henkilö
kohtaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13, 42, 43 ja
45 artiklan säännöksiä.

2.
Konsulaatit voivat poiketa 1 kohdan vaatimuksesta siinä
tapauksessa, että hakijan luotettavuus ja rehellisyys on tunnettu.

3.
7.
Edustetun jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle edus
tusjärjestelyjen tekemisestä tai niiden voimassaolon päättymi
sestä ennen kuin ne tulevat voimaan tai niiden voimassaolo
päätetään.

Hakemusta jättäessään hakijan on

a) esitettävä hakemuslomake 11 artiklan mukaisesti;

b) esitettävä matkustusasiakirja 12 artiklan mukaisesti;
8.
Edustavan jäsenvaltion konsulaatin on samanaikaisesti il
moitettava sekä muiden jäsenvaltioiden konsulaateille että asian
omaisilla alueilla toimiville komission edustustoille edustusjärjes
telyistä tai niiden voimassaolon päättymisestä ennen niiden voi
maantuloa tai voimassaolon päättämistä.

c) esitettävä valokuva asetuksessa (EY) N:o 1683/95 säädettyjen
vaatimusten mukaisesti tai, kun viisumitietojärjestelmä on
käytössä, VIS-asetuksen 48 artiklan mukaisesti ja tämän ase
tuksen 13 artiklassa säädettyjä vaatimuksia noudattaen;
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d) sallittava tarvittaessa sormenjälkiensä ottaminen 13 artiklan
mukaisesti;
e) maksettava viisumimaksu 16 artiklan mukaisesti;
f) toimitettava 14 artiklassa ja liitteessä II tarkoitetut liiteasia
kirjat;
g) todistettava tarvittaessa, että hänellä on 15 artiklassa tarkoi
tettu riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus.
11 artikla
Hakulomake
1.
Jokaisen hakijan on jätettävä liitteessä I säädetty hakemus
lomake täytettynä ja allekirjoitettuna. Kaikkien hakijan matkus
tusasiakirjassa mainittujen henkilöiden on toimitettava erillinen
hakemuslomake. Alaikäisten on toimitettava pysyvän tai väli
aikaisen huoltajan tai laillisen holhoojan allekirjoittama hake
muslomake.
2.
Konsulaattien on pidettävä hakemuslomake laajasti ja hel
posti saatavilla, ja se on toimitettava maksutta hakijoille.
3.

Lomakkeen on oltava saatavilla seuraavilla kielillä:

a) sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, johon
viisumia haetaan;
b) konsulaatin sijaintimaan virallisella kielellä tai virallisilla kie
lillä;
c) sekä konsulaatin sijaintimaan virallisella kielellä tai virallisilla
kielillä että sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla
kielillä, johon viisumia haetaan; tai
d) kun on kyse edustuksesta, edustavan jäsenvaltion virallisella
kielellä tai virallisilla kielillä.
Edellä a alakohdassa tarkoitetun kielen tai tarkoitettujen kielten
lisäksi lomake voidaan pitää saatavilla jollakin muulla Euroopan
unionin virallisella kielellä.
4.
Jos hakemuslomake ei ole saatavilla diplomaatti- tai kon
suliedustuston sijaintimaan virallisella kielellä tai virallisilla kie
lillä, hakijoilla on oltava erikseen käytettävissään hakemuslo
makkeen käännös sille kielelle tai niille kielille.
5.
Hakemuslomake on käännettävä edustuston sijaintimaan
viralliselle kielelle tai virallisille kielille 48 artiklassa säädetyn
paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa.
6.
Konsulaatin on ilmoitettava hakijoille, millä kielellä tai
kielillä hakemuslomake voidaan täyttää.
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12 artikla
Matkustusasiakirja
Hakijan on esitettävä voimassa oleva matkustusasiakirja, joka
täyttää seuraavat kriteerit:
a) sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta suunni
tellun jäsenvaltioiden alueelta poistumisen jälkeen, tai jos
kyseessä on useampi vierailu, suunnitellun viimeisen jäsen
valtioiden alueelta poistumisen jälkeen. Perustellussa hätäta
pauksessa tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa;
b) siinä on oltava ainakin kaksi tyhjää sivua;
c) sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen vuoden ai
kana.
13 artikla
Biometriset tunnisteet
1.
Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta hänen valokuvastaan
ja kymmenestä sormenjäljestään koostuvat biometriset tunnis
teet siten, että menettelyssä noudatetaan ihmisoikeuksien ja pe
rusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan neuvoston
yleissopimuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Yh
distyneiden Kansakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksessa
annettuja suojalausekkeita.
2.
Hakijan henkilökohtaista läsnäoloa on edellytettävä silloin,
kun hän esittää ensimmäisen hakemuksensa. Tällöin hakijalta on
kerättävä seuraavat biometriset tunnisteet:
— valokuva, joka skannataan tai otetaan hakemusta esitettäessä,
ja
— hänen kymmenen sormenjälkeään, jotka otetaan alas paine
tuista sormista ja kerätään digitaalisesti.
3.
Jos hakijalta aiempaa hakemusta varten kerätyt sormenjäl
jet on tallennettu ensimmäistä kertaa viisumitietojärjestelmään
alle 59 kuukautta ennen uuden hakemuksen päivämäärää, ne
jäljennetään seuraavaan hakemukseen.
Jos kuitenkin voidaan perustellusti epäillä hakijan henkilölli
syyttä, konsulaatin on kerättävä sormenjäljet ensimmäisen ala
kohdan mukaisen ajanjakson aikana.
Lisäksi jos hakemuksen jättämisajankohtana ei voida välittö
mästi vahvistaa, että sormenjäljet kerättiin ensimmäisen alakoh
dan mukaisen ajanjakson aikana, hakija voi pyytää sormenjälki
ensä keräämistä.
4.
VIS-asetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti kuhunkin
hakemukseen liitetty valokuva on tallennettava viisumitietojär
jestelmään. Hakijan ei tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä tätä
varten.
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Valokuvaa koskevien teknisten vaatimusten osalta on noudatet
tava kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjan N:o
9303 osassa 1, 6. laitos, vahvistettuja kansainvälisiä vaatimuksia.

14 artikla
Hakemuksen liitteet
1.

5.
Sormenjälkien ottamisessa on noudatettava ICAOn nor
meja sekä viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä bio
metrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä
22 päivänä syyskuuta 2006 tehtyä komission päätöstä
2006/648/EY (1).

6.
Edellä olevan 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti toi
mivaltaisten viranomaisten pätevän ja asianmukaisesti valtuu
tetun henkilökunnan on kerättävä biometriset tunnisteet. Myös
42 artiklassa tarkoitetun kunniakonsulin tai 43 artiklassa tarkoi
tetun ulkoisen palveluntarjoajan pätevä ja asianmukaisesti val
tuutettu henkilökunta voi konsulaattien valvonnassa kerätä bio
metriset tunnisteet. Asianomaisten jäsenvaltioiden on kaikissa
epäselvissä tapauksissa järjestettävä mahdollisuus tarkistaa kon
sulaatissa sormenjäljet, jotka on ottanut ulkoinen palveluntar
joaja.

7.
Seuraaviin hakijoihin ei sovelleta sormenjälkien antamista
koskevaa vaatimusta:
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Yhtenäistä viisumia hakiessaan hakijan on esitettävä

a) matkan tarkoitukseen liittyvät selvitykset;
b) majoitukseen liittyvät selvitykset tai todisteet siitä, että hä
nellä on riittävät varat majoituskustannusten kattamiseen;
c) selvitys siitä, että hakijalla on riittävät varat oleskelukustan
nusten kattamiseen ottaen huomioon sekä suunnitellun oles
kelun kesto että lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kauttakul
kumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pää
synsä on taattu, tai että hän kykenee hankkimaan laillisesti
nämä varat Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti;
d) tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida hakijan aikomus
poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haettavan viisumin
voimassaolon päättymistä.
2.
Lentokentän kauttakulkuviisumia hakiessaan hakijan on
esitettävä

a) alle 12-vuotiaat lapset;

b) henkilöt, joiden sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mah
dotonta. Jos sormenjälkiä ei voida ottaa kaikista kymmenestä
sormesta, on otettava sormenjäljet mahdollisimman monesta
sormesta. Jos sormenjälkien ottaminen on mahdotonta väli
aikaisesti, hakijan edellytetään antavan sormenjäljet hakies
saan viisumia seuraavan kerran. Edellä 4 artiklan 1, 2 ja 3
kohdan mukaisesti toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus
pyytää lisäselvityksiä syistä, joiden vuoksi sormenjälkien ot
taminen on väliaikaisesti mahdotonta. Jäsenvaltioiden on var
mistettava asianmukaiset menettelyt hakijan ihmisarvoisen
kohtelun varmistamiseksi tapauksissa, joissa henkilön sor
menjälkien tallentamisessa järjestelmään on vaikeuksia;

c) valtion- tai hallitusten päämiehet ja kansallisten hallitusten
jäsenet mukana seuraavine puolisoineen ja heidän virallisten
valtuuskuntiensa jäsenet, kun he ovat jäsenvaltion hallituksen
tai kansainvälisen järjestön virallisesti kutsumia;

d) hallitsijat ja muut jonkin kuninkaallisen perheen korkeassa
asemassa olevat jäsenet, kun he ovat jäsenvaltion hallituksen
tai kansainvälisen järjestön virallisesti kutsumia.

a) selvitykset, jotka koskevat suunnitellun lentokentän kautta
kulun jälkeen tehtävää jatkomatkaa lopulliseen määränpää
hän;
b) tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida hakijan aikomus
olla tulematta jäsenmaiden alueelle.
3.
Liitteessä II on esimerkkiluettelo liiteasiakirjoista, jotka
konsulaatti voi vaatia hakijalta tarkistaakseen, että 1 ja 2 koh
dassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
4.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että hakijat esittävät ylläpitosi
toumusta ja/tai yksityistä majoitussitoumusta koskevan selvityk
sen täyttämällä kunkin jäsenvaltion laatiman lomakkeen. Kysei
sessä lomakkeessa on ilmoitettava erityisesti:
a) onko se tarkoitettu ylläpito- ja/tai majoitussitoumusta varten;
b) onko isäntänä toimiva yksityishenkilö, yritys vai organisaatio;
c) isäntänä toimivan henkilöllisyys ja yhteystiedot;

8.
Edellä 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viisumitieto
järjestelmään on tehtävä merkintä ”ei sovelleta” VIS-asetuksen
8 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

d) kutsuttu hakija tai kutsutut hakijat;

(1) EUVL L 267, 27.9.2006, s. 41.

e) majoituspaikan osoite;
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4.
Hakijoiden olisi periaatteessa otettava vakuutus asuinmaas
saan. Jos tämä ei ole mahdollista, vakuutus on pyrittävä hankki
maan jostain toisesta maasta.

g) mahdolliset perhesiteet isäntänä toimivaan.
Kun toinen henkilö hankkii vakuutuksen hakijan nimissä, sovel
letaan 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.
Lomake on laadittava jäsenvaltion virallisen kielen tai virallisten
kielten lisäksi vähintään yhdellä muulla Euroopan unionin toi
mielinten virallisella kielellä. Lomakkeessa on annettava sen al
lekirjoittavalle henkilölle VIS-asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa
edellytetyt tiedot. Lomakkeen malli on annettava tiedoksi ko
missiolle.

5.
Kullakin toimialueella on tutkittava paikallisen Schengenyhteistyön puitteissa, olisiko liiteasiakirjojen luetteloita täyden
nettävä tai yhdenmukaistettava paikallisten olosuhteiden huomi
oon ottamista varten.

6.
Konsulaatit voivat poiketa yhdestä tai useammasta 1 koh
dan vaatimuksesta siinä tapauksessa, että hakijan luotettavuus ja
rehellisyys, erityisesti aiempien viisumien laillinen käyttö, on
niiden tiedossa, jos on varmaa, että hakija täyttää Schengenin
rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan vaatimukset jäsenvaltioiden
ulkorajojen ylittämisajankohtana.

5.
Arvioidessaan vakuutusturvan riittävyyttä konsulaattien on
varmistettava, ovatko vakuutusyhtiön vastaiset vaateet perittä
vissä jossain jäsenvaltiossa.
6.
Vakuutusta koskevan vaatimuksen voidaan katsoa täytty
vän, jos todetaan, että viisuminhakijan ammatillisen tilanteen
voidaan olettaa takaavan riittävän vakuutusturvan. Poikkeusta,
joka koskee velvoitetta todistaa matkasairausvakuutuksen ole
massaolo, voidaan soveltaa erityisiin ammattiryhmiin, kuten me
rimiehiin, joilla on matkasairausvakuutus ammattitoimintaan
liittyvistä syistä.
7.
Diplomaattipassin haltijat on vapautettava vaatimuksesta,
jonka mukaan hakijalla on oltava matkasairausvakuutus.
16 artikla
Viisumimaksu
1.

15 artikla
Matkasairausvakuutus
1.
Yhtenäistä viisumia yhtä tai kahta maahantuloa varten
hakevien on osoitettava, että heillä on riittävä ja voimassa oleva
matkasairausvakuutus, joka kattaa lääketieteellisistä syistä koti
maahan palauttamisesta, hätätilanteessa annettavasta sairaanhoi
dosta ja/tai hätätilanteessa annettavasta sairaalahoidosta tai kuo
lemasta jäsenvaltioiden alueella oleskelun aikana mahdollisesti
aiheutuvat kulut.

2.
Yhtenäistä viisumia useampaa kuin kahta maahantuloa
varten (”toistuvaisviisumi”) hakevien on osoitettava, että heillä
on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus, joka on
voimassa ensimmäisen suunnitellun vierailun ajan.

Lisäksi näiden hakijoiden on allekirjoitettava hakemuslomak
keessa oleva ilmoitus, jonka mukaan he ovat tietoisia siitä,
että heillä on oltava matkasairausvakuutus myös myöhempiä
oleskelukertoja varten.

3.
Vakuutuksen on oltava voimassa kaikkialla jäsenvaltioiden
alueella ja koko suunnitellun oleskelun tai kauttakulun ajan.
Vakuutuksen vähimmäismäärän on oltava 30 000 euroa.

Kun hakijalle myönnetään useamman kuin yhden jäsenvaltion
alueen kattava alueellisesti rajoitettu viisumi, vakuutuksen on
oltava voimassa ainakin asianomaisissa jäsenvaltioissa.

Hakijan on maksettava 60 euron viisumimaksu.

2.
Vähintään 6-vuotiaista mutta alle 12-vuotiaista lapsista
viisumimaksu on 35 euroa.
3.
Viisumimaksun suuruus tarkistetaan säännöllisesti hallin
nollisten kulujen huomioon ottamiseksi.
4.
Viisumimaksua ei peritä hakijoilta, jotka kuuluvat johon
kin seuraavista ryhmistä:
a) alle 6-vuotiaat lapset;
b) koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan
toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustar
koituksessa tehtäville matkoille;
c) yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kol
mansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoi
tettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myön
tämismenettelyjen helpottamiseksi 28 päivänä syyskuuta
2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituk
sen 2005/761/EY mukaisesti tieteellistä tutkimusta varten
matkustavat kolmansien maiden tutkijat (1); ja
d) voittoa tuottamattomien järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuo
remmat edustajat, jotka osallistuvat voittoa tuottamattomien
järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin taikka
urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.
(1) EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23.
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Viisumimaksu voidaan jättää perimättä

a) yli 6-vuotiailta mutta alle 12-vuotiailta lapsilta;
b) virka- ja diplomaattipassien haltijoilta;
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4.
Palvelumaksu saa olla enintään puolet 16 artiklan 1 koh
dassa säädetyn viisumin maksun määrästä, riippumatta
16 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdassa määrätyistä mahdollisista
alennuksista tai poikkeuksista viisumia koskevaan maksuun.
5.
Asianomaisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden on varattava
kaikille hakijoille mahdollisuus jättää hakemuksensa suoraan sen
tai niiden konsulaatteihin.

c) sellaisilta 25-vuotiailta ja sitä nuoremmilta, jotka osallistuvat
voittoa tuottamattomien järjestöjen järjestämiin seminaarei
hin, konferensseihin taikka urheilu-, kulttuuri- tai koulutus
tapahtumiin.

III LUKU

Hakemuksen tutkiminen ja siitä päättäminen
18 artikla

Jäsenvaltioiden on pyrittävä paikallisen Schengen-yhteistyön
puitteissa yhdenmukaistamaan kyseisten poikkeusten soveltami
nen.
6.
Viisumimaksuja voidaan yksittäistapauksissa alentaa tai ne
voidaan jättää perimättä, kun tämä palvelee kulttuuriin tai ur
heiluun liittyvää etua tai ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittista etua
tai jotakin muuta merkittävää yleistä etua taikka humanitaa
risista syistä.
7.
Viisumimaksu peritään joko euroina tai sen kolmannen
maan kansallisena valuuttana tai siinä kolmannessa maassa
yleensä käytettävänä valuuttana, jossa hakemus on jätetty, eikä
sitä palauteta, lukuun ottamatta 18 artiklan 2 kohdassa ja
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.
Kun viisumimaksu peritään muuna valuuttana kuin euroina,
tänä valuuttana perityn viisumimaksun määrä määritetään ja
tarkistetaan säännöllisesti soveltamalla Euroopan keskuspankin
vahvistamaa euron valuuttaviitekurssia. Perittävä määrä voidaan
pyöristää, ja konsulaattien on varmistettava paikallisin Schen
gen-yhteistyöjärjestelyin, että ne perivät samanlaiset maksut.
8.

Hakijalle annetaan kuitti maksetusta viisumimaksusta.
17 artikla
Palvelumaksu

1.
Ulkoinen palveluntarjoaja voi lisäksi periä 43 artiklassa
tarkoitetun palvelumaksun. Palvelumaksun on oltava oikeassa
suhteessa kustannuksiin, joita ulkoiselle palveluntarjoajalle ai
heutuu sen suorittaessa yhtä tai useampaa 43 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetuista tehtävistä.
2.
Kyseinen palvelumaksu on yksilöitävä 43 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetussa oikeudellisessa välineessä.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava paikallisen Schengen-yh
teistyön puitteissa, että hakijalta perittävä palvelumaksu on asi
anmukaisessa suhteessa ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamiin
palveluihin ja paikallisiin olosuhteisiin. Lisäksi niiden on pyrit
tävä yhtenäistämään sovellettava palvelumaksu.

Konsulaatin toimivallan tutkiminen
1.
Kun hakemus on jätetty, konsulaatin on tarkistettava,
onko se toimivaltainen tutkimaan hakemuksen ja päättämään
siitä 5 ja 6 artiklan säännösten mukaisesti.
2.
Jos konsulaatti ei ole toimivaltainen, sen on palautettava
viipymättä hakemuslomake ja hakijan toimittamat asiakirjat sekä
viisumimaksu ja ilmoitettava, mikä konsulaatti on toimivaltai
nen.
19 artikla
Tutkittavaksi ottaminen
1.

Toimivaltaisen konsulaatin on tarkistettava, että:

— hakemus on jätetty 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ajan
kohtana,
— hakemus sisältää 10 artiklan 3 kohdan a–c alakohdassa mai
nitut asiat,
— hakijan biometriset tiedot on kerätty, ja
— viisumimaksu on peritty.
2.
Kun toimivaltainen konsulaatti on todennut, että 1 koh
dassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, hakemus on otettava
tutkittavaksi ja konsulaatin on:
— noudatettava VIS-asetuksen 8 artiklassa kuvattuja menette
lyjä, ja
— tutkittava hakemus tarkemmin.
Ainoastaan asianmukaisesti valtuutettu konsulaatin henkilö
kunta voi tallentaa tiedot viisumitietojärjestelmään VIS-asetuk
sen 6 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan sekä 9 artiklan 5 ja 6
kohdan mukaisesti.
3.
Jos toimivaltainen konsulaatti toteaa, etteivät 1 kohdassa
tarkoitetut edellytykset täyty, hakemusta ei oteta tutkittavaksi ja
konsulaatin on viipymättä:
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— palautettava hakemuslomake ja kaikki hakijan toimittamat
asiakirjat,
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lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen
kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varma, tai
kykeneekö hän hankkimaan laillisesti tällaiset varat;

— hävitettävä kerätyt biometriset tiedot,
— palautettava viisumimaksu, ja
— jätettävä hakemus tutkimatta.
4.
Edellä olevasta poiketen hakemus, joka ei täytä 1 kohdassa
asetettuja vaatimuksia, voidaan ottaa tutkittavaksi humanitaa
risista syistä tai kansallisen edun perusteella.

c) onko hakija määrätty maahantulokieltoon Schengenin tieto
järjestelmässä (SIS);

d) että hakijan ei katsota muodostavan uhkaa minkään jäsen
valtion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai
kansanterveydelle Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 19
kohdan mukaisesti eikä kansainvälisille suhteille eikä häntä
erityisesti ole jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa sa
moin perustein määrätty maahantulokieltoon;

20 artikla
Leima, joka osoittaa, että hakemus otetaan tutkittavaksi
1.
Kun hakemus otetaan tutkittavaksi, toimivaltainen konsu
laatti merkitsee leiman hakijan matkustusasiakirjaan. Leiman on
oltava liitteessä III olevan mallin mukainen ja se on sijoitettava
kyseisen liitteen säännösten mukaisesti.
2.

Diplomaatti-, virka/virkamatka- ja erityispasseja ei leimata.

3.
Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan jäsenvaltioiden
konsulaatteihin siihen päivään asti, jona yhteinen viisumijärjes
telmä toimii täysimääräisesti kaikilla alueilla VIS-asetuksen
48 artiklan mukaisesti.
21 artikla
Maahantulon edellytysten tarkastaminen ja riskinarviointi
1.
Yhtenäistä viisumia koskevaa hakemusta tutkittaessa on
varmistettava, täyttääkö hakija Schengenin rajasäännöstön
5 artiklan 1 kohdan a, c, d ja e alakohdan mukaiset maahan
tulon edellytykset, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä sen
arvioimiseen, aiheutuuko hakijasta laittoman maahanmuuton
riski tai vaara jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja aikooko hakija
poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen kuin haettavan viisumin
voimassaolo päättyy.
2.
Jokaisen hakemuksen osalta on tarkistettava viisumitieto
järjestelmän tiedot VIS-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja
15 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikkia VIS-asetuksen 15 artiklan mukaisia hakuperusteita käy
tetään täysimääräisesti, jotta vältytään virheellisiltä hylkäämisiltä
ja tunnistamisilta.
3.
Tarkastaessaan, täyttääkö hakija maahantulon edellytykset,
konsulaatin on tarkistettava seuraavaa:

e) hakijalla on riittävä ja voimassa oleva matkasairausvakuutus,
jos sellainen vaaditaan.

4.
Konsulaatin on tarvittaessa tarkistettava aikaisempien ja
suunniteltujen oleskelujen pituus sen varmistamiseksi, ettei ha
kija ole ylittänyt jäsenvaltioiden alueella sallitun oleskelun enim
mäiskestoa, riippumatta pitkäaikaista oleskelua varten myönne
tyn kansallisen viisumin tai toisen jäsenvaltion myöntämän oles
keluluvan nojalla sallitusta mahdollisesta oleskelusta.

5.
Toimeentuloon tarvittavat varat arvioidaan suunnitellun
oleskelun keston ja tarkoituksen mukaan jäsenvaltioiden Schen
genin rajasäännöstön 34 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukai
sesti asettamien ohjeellisten määrien perusteella soveltamalla
asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden
edullisessa majoituksessa tapahtuvan ylläpidon keskihintoja oles
kelupäivien lukumäärällä kerrottuna. Ylläpito- ja/tai majoitussi
toumusta koskeva selvitys voi myös olla osoituksena toimeen
tuloon tarvittavien varojen olemassaolosta.

6.
Lentokentän kauttakulkuviisumia koskevaa hakemusta tut
kittaessa konsulaatin on erityisesti tarkistettava:

a) että esitetty matkustusasiakirja ei ole virheellinen, väärä tai
väärennetty;

b) asianomaisen kolmannen maan kansalaisen lähtö- ja tulopai
kat sekä suunnitellun matkareitin ja lentokentän kauttakulun
johdonmukaisuus;

a) että esitetty matkustusasiakirja ei ole virheellinen, väärä tai
väärennetty;

c) todisteet jatkomatkasta lopulliseen määränpäähän.

b) hakijan esittämät tiedot suunnitellun oleskelun tarkoituksesta
ja olosuhteista; onko hänellä toimeentuloon tarvittavat varat
ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että

7.
Hakemuksen tutkinta perustuu erityisesti esitettyjen asia
kirjojen aitouteen ja luotettavuuteen sekä hakijan antamien il
moitusten totuudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen.
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8.
Konsulaatit voivat hakemusta tutkiessaan perustelluissa ta
pauksissa kutsua hakijan haastatteluun ja pyytää lisäasiakirjoja.

9.
Aiempi viisumin epääminen ei johda automaattisesti uu
den hakemuksen epäämiseen. Uutta hakemusta on arvioitava
kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella.
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a) yhtenäisen viisumin myöntämisestä 24 artiklan mukaisesti;
b) alueellisesti rajoitetun viisumin myöntämisestä 25 artiklan
mukaisesti;
c) viisumin epäämisestä 32 artiklan mukaisesti; tai

22 artikla
Muiden

jäsenvaltioiden keskusviranomaisten
kuuleminen

ennalta

1.
Jäsenvaltio voi vaatia, että muiden jäsenvaltioiden keskus
viranomaisten on kuultava sen keskusviranomaisia tutkittaessa
tiettyjen kolmansien maiden kansalaisten tai tiettyihin ryhmiin
kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten jättämiä hakemuksia.
Tällaista kuulemista ei sovelleta lentokentän kauttakulkuvii
sumeja koskeviin hakemuksiin.

2.
Kuultujen keskusviranomaisten on annettava lopullinen
vastauksensa seitsemän kalenteripäivän kuluessa kuulemisesta.
Jos vastausta ei ole annettu tässä määräajassa, katsotaan, ettei
niillä ole perusteita vastustaa viisumin myöntämistä.

3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseistä ennalta
kuulemista koskevan vaatimuksen esittämisestä tai sen peruut
tamisesta ennen kuin sitä aletaan soveltaa. Nämä tiedot on an
nettava myös paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa asian
omaisella lainkäyttöalueella.

4.

d) hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä ja sen siirtämisestä
edustetun
jäsenvaltion
asianomaisille
viranomaisille
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Sormenjälkien ottamisen fyysinen mahdottomuus 13 artiklan 7
kohdan b alakohdan mukaisesti ei saa vaikuttaa viisumin myön
tämiseen tai epäämiseen.

IV LUKU

Viisumin myöntäminen
24 artikla
Yhtenäisen viisumin myöntäminen
1.
Viisumin voimassaoloajasta ja sallitun oleskelun kestosta
päätetään 21 artiklan mukaisesti suoritetun hakemuksen käsit
telyn perusteella.
Viisumi voidaan myöntää yhtä, kahta tai useampaa maahantuloa
varten. Voimassaoloaika saa olla enintään viisi vuotta.

Komissio tiedottaa jäsenvaltioille tällaisista ilmoituksista.
Kauttakulun yhteydessä sallitun oleskelun pituuden on vastat
tava kauttakulkuun tarvittavaa aikaa.

5.
VIS-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetusta Schengenin kon
sultointiverkoston korvaamispäivästä alkaen ennalta kuuleminen
suoritetaan mainitun asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukai
sesti.

23 artikla
Hakemusta koskeva päätös
1.
Hakemusta koskeva päätös on tehtävä 15 kalenteripäivän
kuluessa päivästä, jona 19 artiklan mukaisesti tutkittavaksi
otettu hakemus on jätetty.

2.
Tätä määräaikaa voidaan yksittäisissä tapauksissa jatkaa 30
päivään, erityisesti jos hakemusta on tarpeen tarkastella lähem
min tai kun on kyse edustuksesta ja edustetun jäsenvaltion
viranomaisia kuullaan.

3.
Jos erityistapauksissa tarvitaan muita asiakirjoja, tätä mää
räaikaa voidaan poikkeuksellisesti jatkaa 60 päivään.

4.

Ellei hakemusta ole peruutettu, on päätettävä:

Rajoittamatta 12 artiklan a alakohdan soveltamista viisumin
voimassaoloaikaan sisältyy 15 päivän lisäaika.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla myöntämättä tällaista lisäaikaa
yleisen järjestyksen tai jonkin jäsenvaltion kansainvälisten suh
teiden vuoksi.
2.
Rajoittamatta 12 artiklan a alakohdan soveltamista toistu
vaisviisumien voimassaoloaika voi olla kuudesta kuukaudesta
viiteen vuoteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hakija todistaa tarpeen tai perustelee aikomuksen matkustaa
usein ja/tai säännöllisesti erityisesti ammatillisista tai perhe
syistä; kyseeseen tulevat esimerkiksi liiketoiminnan harjoitta
jat, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa säännöllisiä
virallisia yhteyksiä ylläpitävät virkamiehet, kansalaisyhteis
kunnan järjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuak
seen koulutukseen, seminaareihin tai konferensseihin, unio
nin kansalaisten perheenjäsenet, jäsenvaltioiden alueella lail
lisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten perheen
jäsenet, sekä merimiehet; ja
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b) hakija todistaa rehellisyytensä ja luotettavuutensa, erityisesti
aiempien yhtenäisten tai alueellisesti rajoitettujen viisumien
sääntöjenmukaisen käytön, taloudellisen tilanteensa alkuperä
maassa ja vilpittömän aikomuksensa poistua jäsenvaltioiden
alueelta ennen haettavan viisumin voimassaolon päättymistä.
3.
VIS-asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot tal
lennetaan viisumitietojärjestelmään, kun tällaisen viisumin
myöntämistä koskeva päätös on tehty.
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keskusviranomaisten on ilmoitettava asiaa koskevat tiedot vii
pymättä muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille VIS-ase
tuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudat
taen.
5.
VIS-asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot tal
lennetaan viisumitietojärjestelmään, kun tällaisen viisumin
myöntämistä koskeva päätös on tehty.
26 artikla

25 artikla

Lentokentän kauttakulkuviisumin myöntäminen

Alueellisesti rajoitetun viisumin myöntäminen

1.
Lentokentän kauttakulkuviisumi on voimassa jäsenvaltioi
den alueella sijaitsevien lentokenttien kansainvälisen alueen
kauttakulkua varten.

1.
Alueellisesti rajoitettu viisumi myönnetään poikkeukselli
sesti seuraavissa tapauksissa:
a) kun jäsenvaltio, jota asia koskee, katsoo, että humanitaa
risista syistä tai kansallisen edun tai kansainvälisten velvoit
teiden vuoksi on tarpeen
i) poiketa periaatteesta, jonka mukaan Schengenin rajasään
nöstön 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja c–e alakoh
dassa säädettyjen maahantuloedellytysten on täytyttävä;
ii) myöntää viisumi huolimatta siitä, että 22 artiklan mukai
sesti kuultu jäsenvaltio vastustaa yhtenäisen viisumin
myöntämistä; tai
iii) myöntää viisumi asian kiireellisyyden vuoksi, vaikka
22 artiklan mukaista ennakkokuulemista ei ole toteu
tettu;
tai
b) kun konsulaatin perusteltuina pitämistä syistä hakijalle
myönnetään uusi viisumi saman kuuden kuukauden aikana
tapahtuvaa oleskelua varten, jonka kuluessa hakija on jo
käyttänyt kolme kuukautta voimassa olevaa yhtenäistä vii
sumia tai alueellisesti rajoitettua viisumia.
2.
Alueellisesti rajoitettu viisumi on voimassa ainoastaan
myöntävän jäsenvaltion alueella. Se voi poikkeuksellisesti olla
voimassa useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella edellyt
täen, että kukin näistä jäsenvaltioista suostuu tähän.
3.
Kun yksi tai useampi jäsenvaltio, mutta eivät kaikki, ei
tunnusta hakijan matkustusasiakirjaa, myönnetään viisumi,
joka on voimassa ainoastaan niiden jäsenvaltioiden alueella,
jotka tunnustavat matkustusasiakirjan. Jos viisumin myöntävä
jäsenvaltio ei tunnusta hakijan matkustusasiakirjaa, viisumi on
voimassa ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa.
4.
Kun alueellisesti rajoitettu viisumi on myönnetty 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, myöntävän jäsenvaltion

2.
Rajoittamatta 12 artiklan a alakohdan soveltamista vii
sumin voimassaoloaikaan sisältyy 15 päivän lisäaika.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla myöntämättä tällaista lisäaikaa
yleisen järjestyksen tai jonkin jäsenvaltion kansainvälisten suh
teiden vuoksi.
3.
Rajoittamatta 12 artiklan a alakohdan soveltamista, useaan
kauttakulkuun oikeuttava lentokentän kauttakulkuviisumi voi
daan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi.
4.
Useaan kauttakulkuun oikeuttavia lentokentän kauttakul
kuviisumeja myönnettäessä on otettava huomioon erityisesti
seuraavat seikat:
a) hakijan tarve kauttakulkuun usein ja/tai säännöllisesti; ja
b) hakijan rehellisyys ja luotettavuus, erityisesti aiempien yhte
näisten tai alueellisesti rajoitettujen viisumien tai lentokentän
kauttakulkuviisumien sääntöjenmukainen käyttö, taloudelli
nen tilanne hänen alkuperämaassaan ja vilpitön aikomus
jatkaa matkaansa.
5.
Jos hakijalta vaaditaan 3 artiklan 2 kohdan säännösten
mukaisesti lentokentän kauttakulkuviisumi, se on voimassa ai
noastaan asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvalti
oiden alueella sijaitsevien lentokenttien kansainvälisen alueen
kauttakulkua varten.
6.
VIS-asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot tal
lennetaan viisumitietojärjestelmään, kun tällaisen viisumin
myöntämistä koskeva päätös on tehty.
27 artikla
Viisumitarran täyttöohjeet
1.
Viisumitarraa täytettäessä siihen on merkittävä liitteessä
VII säädetyt pakolliset tiedot ja koneellisesti luettava kenttä on
täytettävä noudattaen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
(ICAO) asiakirjan N:o 9303 osaston 2 mukaisia vaatimuksia.
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2.
Jäsenvaltiot voivat tehdä viisumitarran ”huomautuksia”kenttään kansallisia merkintöjä, jotka eivät saa olla samoja
kuin liitteessä VII tarkoitetut pakolliset tiedot.
3.
Kaikki viisumitarraan merkittävät tiedot on painettava eikä
painettuun viisumitarraan saa tehdä muutoksia käsin.
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30 artikla
Myönnetystä viisumista johtuvat oikeudet
Pelkkä yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin
hallussapito ei ilman muuta merkitse maahantulo-oikeutta.
31 artikla

4.
Viisumitarraan saa merkitä tietoja käsin ainoastaan ylivoi
maisen teknisen esteen vuoksi. Käsin täytettyyn viisumitarraan ei
saa tehdä muutoksia.
5.
Kun viisumitarra täytetään käsin tämän artiklan 4 kohdan
mukaisesti, tiedot tallennetaan viisumitietojärjestelmään VIS-ase
tuksen 10 artiklan 1 kohdan k alakohdan mukaisesti.
28 artikla
Täytetyn viisumitarran mitätöinti
1.
Jos viisumitarrassa, jota ei ole vielä kiinnitetty matkustus
asiakirjaan, havaitaan virhe, viisumitarra on mitätöitävä.
2.
Jos virhe havaitaan sen jälkeen kun viisumitarra on jo
kiinnitetty matkustusasiakirjaan, viisumitarra mitätöidään teke
mällä sen päälle vinoristi pysyvällä musteella, minkä jälkeen
kiinnitetään uusi viisumitarra eri sivulle.
3.
Jos virhe havaitaan sen jälkeen kun asianomaiset tiedot on
tallennettu viisumitietojärjestelmään VIS-asetuksen 10 artiklan 1
kohdan mukaisesti, virhe on korjattava kyseisen asetuksen
24 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille ilmoittaminen
1.
Jäsenvaltio voi vaatia, että sen keskusviranomaisille ilmoi
tetaan lentokentän kauttakulkuviisumeja lukuun ottamatta vii
sumeista, jotka muiden jäsenvaltioiden konsulaatit ovat myön
täneet tiettyjen kolmansien maiden kansalaisille tai tiettyihin
ryhmiin kuuluville kolmansien maiden kansalaisille.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten tieto
jen saamista koskevan vaatimuksen käyttöönotosta tai sen pe
ruuttamisesta ennen kuin sitä aletaan soveltaa. Nämä tiedot on
annettava myös paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa asian
omaisella lainkäyttöalueella.
3.

Komissio tiedottaa jäsenvaltioille tällaisista ilmoituksista.

4.
VIS-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen
tiedot on toimitettava mainitun asetuksen 16 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.
32 artikla
Viisumin epääminen
1.
Rajoittamatta 25 artiklan 1 kohdan soveltamista viisumi
evätään

29 artikla
Viisumitarran kiinnittäminen
1.
Tulostettu viisumitarra, joka sisältää 27 artiklassa ja liit
teessä VII säädetyt tiedot, kiinnitetään matkustusasiakirjaan liit
teessä VIII olevien säännösten mukaisesti.
2.
Jos myöntävä jäsenvaltio ei tunnusta hakijan matkustus
asiakirjaa, käytetään viisumin kiinnittämiseen tarkoitettua eril
listä lomaketta.
3.
Kun viisumitarra on kiinnitetty erilliselle viisumilomak
keelle, kyseiset tiedot tallennetaan viisumitietojärjestelmään
VIS-asetuksen 10 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti.
4.
Erilliset viisumit, jotka myönnetään hakijan matkustusasia
kirjaan merkityille henkilöille, kiinnitetään kyseiseen matkustus
asiakirjaan.
5.
Jos myöntävä jäsenvaltio ei tunnusta matkustusasiakirjaa,
johon kyseiset henkilöt on merkitty, erilliset viisumitarrat kiin
nitetään erillisiin viisumilomakkeisiin.

a) jos hakija:
i) esittää virheellisen, väärän tai väärennetyn matkustus
asiakirjan;
ii) ei perustele suunnitellun oleskelun tarkoitusta tai olo
suhteita;
iii) ei esitä todisteita riittävistä varoista oleskelukustannusten
kattamiseen ottaen huomioon sekä suunnitellun oleske
lun kesto että lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kautta
kulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen
pääsynsä on taattu, tai että hän kykenee hankkimaan
laillisesti nämä varat;
iv) on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella kolme kuukautta
kuluvien kuuden kuukauden aikana yhtenäisen viisumin
tai alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella;
v) on määrätty maahantulokieltoon SIS:ssä;
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vi) saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion yleiselle jär
jestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle
Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 19 kohdan mukai
sesti tai kansainvälisille suhteille, erityisesti, jos hänet on
jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perus
tein määrätty maahantulokieltoon; tai

vii) ei pysty osoittamaan, että hänellä on riittävä matkasai
rausvakuutus, jos sellainen vaaditaan;
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2.
Myönnetyn viisumin voimassaoloaikaa ja/tai sallitun oles
kelun kestoa voidaan jatkaa, jos viisumin haltija voi osoittaa,
että voimassaolon tai oleskelun keston jatkaminen on tarpeen
vakavista henkilökohtaisista syistä. Tällaisesta viisumin jatkami
sesta peritään 30 euron maksu.

3.
Ellei viisumia jatkava viranomainen toisin päätä, jatketun
viisumin kelpoisuusalueen rajoitus säilyy samana kuin alkupe
räisessä viisumissa.

4.
Viisumin jatkamiseen toimivaltaisia viranomaisia ovat sen
jäsenvaltion viranomaiset, jonka alueella kolmannen maan kan
salainen hakee viisumin jatkamista.

tai

b) jos on perustellut syyt epäillä hakijan esittämien liiteasiakir
jojen aitoutta tai niiden sisällön todenmukaisuutta, hakijan
esittämien ilmoitusten luotettavuutta tai hänen aikomustaan
poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen haetun viisumin voi
massaolon päättymistä.

5.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, millä viran
omaisella on toimivalta jatkaa viisumeja.

6.
2.
Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt on ilmoitet
tava hakijalle liitteessä VI olevalla vakiolomakkeella.

3.
Hakijalla on oikeus hakea muutosta viisumihakemuksen
epäämispäätökseen. Muutosta on haettava siltä jäsenvaltiolta,
joka on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen, ky
seisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen
valtioiden on annettava hakijoille tiedot muutoksenhaun yhtey
dessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mukaisesti.

4.
Edellä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
edustavan jäsenvaltion konsulaatin on ilmoitettava hakijalle
edustetun jäsenvaltion päätöksestä.

5.
Tieto viisumin epäämisestä tallennetaan viisumitietojärjes
telmään VIS-asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

V LUKU

Viisumin jatkaminen merkitään viisumitarralla.

7.
Tieto viisumin jatkamisesta tallennetaan viisumitietojärjes
telmään VIS-asetuksen 14 artiklan mukaisesti.

34 artikla
Mitätöinti ja kumoaminen
1.
Viisumi mitätöidään, jos käy ilmi, että viisumin myöntä
mistä koskevat edellytykset eivät täyttyneet sen myöntämisajan
kohtana, erityisesti jos on vakavia perusteita olettaa, että viisumi
on saatu vilpillisesti. Viisumin mitätöivät periaatteessa sen
myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset. Toisen jä
senvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kumota viisumin,
jolloin kumoamisesta on ilmoitettava viisumin myöntäneen jä
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

2.
Viisumi kumotaan, jos käy ilmi, että sen myöntämistä
koskevat edellytykset eivät enää täyty. Viisumin kumoavat peri
aatteessa sen myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomai
set. Toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ku
mota viisumin, jolloin kumoamisesta on ilmoitettava viisumin
myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Myönnetyn viisumin muuttaminen
33 artikla
Viisumin jatkaminen
1.
Myönnetyn viisumin voimassaoloaikaa ja/tai sallitun oles
kelun kestoa jatketaan, jos jäsenvaltion toimivaltainen viran
omainen katsoo, että viisuminhaltija on osoittanut, että jäsen
valtioiden alueelta lähteminen ei ole ylivoimaisen esteen vuoksi
tai humanitaarisista syistä mahdollista ennen myönnetyn vii
sumin voimassaoloajan ja/tai sallitun oleskelun keston päätty
mistä. Tällainen viisumin jatkaminen myönnetään maksutta.

3.
Viisumi voidaan kumota viisuminhaltijan pyynnöstä. Vii
sumin myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille
on ilmoitettava kumoamisesta.

4.
Kykenemättömyys esittää rajalla yksi tai useampi
14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista ei saa kuiten
kaan ilman muuta johtaa viisumin mitätöimistä tai kumoamista
koskevaan päätökseen.
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5.
Jos viisumi mitätöidään tai kumotaan, siihen merkitään
leima ”MITÄTÖN” tai ”KUMOTTU” ja viisumitarran optisesti vaih
tuva tekijä, turvatekijänä käytetty piilokuva ja sana ”viisumi” on
tuhottava yliviivaamalla se.

6.
Viisumin mitätöinti- tai kumoamispäätös ja sen perusteena
olevat syyt on ilmoitettava hakijalle liitteessä VI olevalla vakio
lomakkeella.

7.
Viisuminhaltijalla, jonka viisumi on mitätöity tai kumottu,
on oikeus hakea muutosta, ellei viisumia ole kumottu hänen
pyynnöstään 3 kohdan mukaisesti. Muutosta on haettava siltä
jäsenvaltiolta, joka teki mitätöintiä tai kumoamista koskevan
päätöksen, kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mu
kaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava hakijoille tiedot muutok
senhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä liitteen VI mu
kaisesti.

8.
Tieto viisumin mitätöinnistä tai kumoamisesta tallenne
taan viisumitietojärjestelmään VIS-asetuksen 13 artiklan mukai
sesti.

VI LUKU

Ulkorajalla myönnettävät viisumit
35 artikla
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4.
Jos Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan a, c, d
ja e alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, viisumin
myöntämisestä rajalla vastaavat viranomaiset voivat myöntää
tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
alueellisesti rajoitetun viisumin, joka on voimassa ainoastaan
myöntävän jäsenvaltion alueella.

5.
Kolmannen maan kansalaiselle, joka kuuluu sellaiseen hen
kilöryhmään, joiden osalta vaaditaan 22 artiklassa tarkoitettu
kuuleminen, ei periaatteessa myönnetä viisumia ulkorajalla.

Tällaisille henkilöille voidaan kuitenkin 25 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa myöntää ulkora
jalla alueellisesti rajoitettu viisumi, joka on voimassa myöntävän
jäsenvaltion alueella.

6.
Viisumi on viisumin epäämisestä 32 artiklan 1 kohdassa
säädettyjen perusteiden lisäksi evättävä rajanylityspaikalla, ellei
vät tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut edelly
tykset täyty.

7.
Sovelletaan 32 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä VI säädet
tyjä perustelemista sekä viisumin epäämisestä ja muutoksenha
kuoikeudesta ilmoittamista koskevia säännöksiä.

Ulkorajalla haettavat viisumit
1.
Viisumi voidaan poikkeustapauksissa myöntää rajanylitys
paikalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

36 artikla
Viisumin myöntäminen ulkorajalla kauttakulkumatkalla
oleville merimiehille

a) hakija täyttää Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 koh
dan a, c, d ja e alakohdassa säädetyt edellytykset;

1.
Merimiehelle, jolla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkor
ajoja ylittäessään, voidaan myöntää viisumi kauttakulkua varten
rajalla, jos

b) hakija ei ole pystynyt hakemaan viisumia etukäteen ja esittää
vaadittaessa perusteeksi asiakirjoja, joista ilmenee ennalta ar
vaamaton ja pakottava maahantulon syy; ja

a) hän täyttää 35 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset; ja

c) katsotaan, että hakijan paluu alkuperä- tai asuin- taikka kaut
takulkumaahan muiden kuin Schengenin säännöstöä täysi
määräisesti soveltavien jäsenvaltioiden kautta on taattu.

2.
Kun viisumia haetaan ulkorajalla, matkasairausvakuutusta
koskevaa vaatimusta ei tarvitse soveltaa, jos matkasairausvakuu
tusta ei ole saatavilla kyseisellä rajanylityspaikalla tai humanitaa
risista syistä.

3.
Ulkorajalla myönnettävä viisumi on yhtenäinen viisumi,
joka oikeuttaa haltijan enintään 15 päivän oleskeluun riippuen
suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä. Kauttaku
lun yhteydessä sallitun oleskelun pituuden on vastattava kautta
kulkuun tarvittavaa aikaa.

b) hän ylittää kyseisen rajan siirtyäkseen alukseen, palatakseen
alukseen tai poistuakseen aluksesta, jossa hän tulee työsken
telemään tai on työskennellyt merimiehenä.

2.
Ennen kuin rajalla kauttakulkumatkalla olevalle merimie
helle myönnetään viisumi, toimivaltaisten kansallisten viran
omaisten on noudatettava liitteessä IX olevassa 1 osassa säädet
tyjä sääntöjä ja varmistettava, että kyseistä merimiestä koskevat
tarvittavat tiedot on vaihdettu liitteessä IX olevassa 2 osassa
säädetyn ja asianmukaisesti täytetyn, kauttakulkumatkalla olevia
merimiehiä koskevan lomakkeen avulla.

3.
Tätä artiklaa sovelletaan rajoittamatta 35 artiklan 3, 4 ja 5
kohdan soveltamista.
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IV OSASTO
HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN HOITO JA JÄRJESTÄMINEN
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tavalla, ja toteutettava korjaavia toimenpiteitä, jos todetaan, että
tämän asetuksen säännöksistä on poikettu.

37 artikla

39 artikla

Viisumipalveluiden järjestäminen
1.
Jäsenvaltiot vastaavat konsulaattiensa viisumipalveluiden
järjestämisestä.
Hakijoiden kanssa välittömästi tekemisissä olevia virkailijoita
varten on tarvittaessa laadittava tehtävänkiertojärjestelmä, jotta
voidaan estää valppauden heikentyminen ja suojata henkilöstöä
paikallisen painostuksen kohteeksi joutumiselta. Erityistä huo
miota on kiinnitettävä selkeisiin työjärjestelyihin ja selkeään vas
tuunjakoon hakemuksia koskevien lopullisten päätösten tekemi
sessä. Viisumitietojärjestelmän ja Schengenin tietojärjestelmän
käyttö ja muiden luottamuksellisten tietojen saanti on rajoitet
tava koskemaan tiettyä, asianmukaisesti valtuutettua henkilös
töä. Luvaton pääsy tällaisiin tietokantoihin on estettävä asian
mukaisin toimenpitein.
2.
Viisumitarrojen säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatet
tava asianmukaisia turvatoimia petosten ja katoamisten välttä
miseksi. Kunkin konsulaatin on pidettävä kirjaa viisumitarrava
rastostaan ja kirjattava ylös, miten kukin tarra on käytetty.
3.
Jäsenvaltioiden konsulaattien on arkistoitava hakemukset.
Kussakin asiakirjakansiossa on oltava hakemuslomake, jäljen
nökset siihen liittyvistä lisäselvityksistä, selvitys suoritetuista tar
kistuksista ja myönnetyn viisumin viitetiedot, jotta henkilöstö
voi tarvittaessa rekonstruoida hakemusta koskevan päätöksen
teon taustan.
Hakemusasiakirjakansiot on säilytettävä vähintään kaksi vuotta
alkaen päivästä, jona 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hake
musta koskeva päätös tehtiin.

Henkilöstön käyttäytyminen
1.
Jäsenvaltioiden konsulaattien on varmistettava, että hakijat
otetaan vastaan kohteliaasti.
2.
Konsulaattihenkilöstön on tehtäviään suorittaessaan täysi
määräisesti kunnioitettava ihmisarvoa. Kaikkien toimenpiteiden
on oltava oikeassa suhteessa niiden tavoitteeseen nähden.
3.
Konsulaattihenkilöstö ei tehtäviään suorittaessaan saa syr
jiä ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon tai
vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautu
misen vuoksi.
40 artikla
Yhteistyömuodot
1.
Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava hakemuksiin liitty
vien menettelyjen järjestämisestä. Hakemukset on periaatteessa
jätettävä jäsenvaltion konsulaattiin.
2.

Jäsenvaltioiden on

a) varustettava konsulaattinsa ja viisumien myöntämisestä ra
joilla vastaavat viranomaiset biometristen tunnisteiden kerää
miseen tarvittavilla välineillä, samoin kuin kunniakonsulei
densa toimitilat, jos niissä on tarkoitus kerätä biometrisiä
tunnisteita 42 artiklan mukaisesti; ja/tai

Hakemusten käsittelyä ja konsulaattien valvontaa varten
tarvittavat resurssit

b) tehtävä yhteistyötä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa
paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa tai muiden asian
mukaisten yhteyksien avulla rajoitetun edustuksen, yhteisten
tilojen tai yhteisen viisumikeskuksen muodossa 41 artiklan
mukaisesti.

1.
Jäsenvaltioiden on osoitettava hakemusten käsittelyyn liit
tyviin tehtäviin riittävästi pätevää henkilöstöä, jotta voidaan var
mistaa, että yleisölle tarjottujen palvelujen laatu on riittävä ja
yhdenmukainen.

3.
Erityisissä olosuhteissa tai paikallisesta tilanteesta johtu
vista syistä, esimerkiksi jos

38 artikla

2.
Toimitilojen tulee täyttää asianmukaiset toimivuuden vaa
timukset, ja niissä on voitava toteuttaa tarvittavat turvatoimet.
3.
Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on annettava sekä ko
timaasta lähetetylle että paikalta palkatulle henkilöstölle asian
mukainen koulutus, ja niiden vastuulla on toimittaa henkilös
tölle täydelliset, täsmälliset ja ajantasaiset tiedot asiaa koskevasta
kansallisesta ja yhteisön lainsäädännöstä.
4.
Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on varmistettava, että
hakemusten käsittelyä valvotaan säännöllisesti asianmukaisella

a) hakijoiden suuren määrän vuoksi hakemusten ja tietojen ke
ruuta ei ole mahdollista järjestää ajoissa ja asianmukaisissa
olosuhteissa, tai
b) toiminnan maantieteellistä kattavuutta kyseisen kolmannen
maan alueella ei voida varmistaa muulla tavalla,
ja jos 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yhteistyömuodot eivät
ole kyseisen jäsenvaltion kannalta asianmukaisia, jäsenvaltio voi
viimeisenä keinona turvautua yhteistyöhön ulkoisen palveluntar
joajan kanssa 43 artiklan mukaisesti.
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4.
Järjestelyn muodon valinta ei saa johtaa siihen, että hakijaa
vaaditaan käymään henkilökohtaisesti useammassa kuin yhdessä
toimipaikassa hakemuksen jättämiseksi, tämän kuitenkaan vai
kuttamatta oikeuteen kutsua hakija henkilökohtaiseen haastatte
luun 21 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
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velletaan vastaavia vaatimuksia kuin ne, joita sovellettaisiin, jos
tehtävät suorittaisi sen konsulaatti.
43 artikla
Yhteistyö ulkoisten palveluntarjoajien kanssa

5.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, kuinka ne ai
kovat järjestää hakemuksiin liittyvät menettelyt kullakin edus
tuston sijaintipaikkakunnalla.

1.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä tekemään yhteistyötä ulkoisen
palveluntarjoajan kanssa yhdessä yhden tai useamman jäsenval
tion kanssa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta julkisia hankin
toja ja kilpailua koskeviin sääntöihin.

41 artikla

2.
Ulkoisen palveluntarjoajan kanssa tehtävän yhteistyön on
perustuttava liitteessä X säädettyjen vaatimusten mukaiseen oi
keudelliseen välineeseen.

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö
1.
Jos järjestetään yhteiset tilat, yhden tai useamman jäsen
valtion konsulaattien henkilökunnan on huolehdittava hake
muksiin liittyvistä menettelyistä (myös biometristen tunnisteiden
keräämisestä), jotka sille on osoitettu toisen jäsenvaltion konsu
laatissa, ja jaettava välineistö kyseisen jäsenvaltion kanssa. Asian
omaisten jäsenvaltioiden on sovittava yhteisten tilojen käytön
kestosta ja sen päättymistä koskevista edellytyksistä sekä sille
jäsenvaltiolle tulevasta viisumimaksun osuudesta, jonka konsu
laattia on käytetty.

3.
Jäsenvaltioiden on paikallisen Schengen-yhteistyön puit
teissa vaihdettava tietoja ulkoisten palveluntarjoajien valinnasta
ja asiaankuuluvien oikeudellisten välineiden ehtojen ja edellytys
ten vahvistamisesta.
4.
Ainoastaan konsulaatti voi tutkia hakemukset ja tarvitta
essa haastatella hakijoita, tehdä viisumien myöntämistä koske
van päätöksen sekä tulostaa viisumitarrat ja kiinnittää ne.

2.
Jos perustetaan yhteisiä viisumikeskuksia, kahden tai use
amman jäsenvaltion konsulaattien henkilökunta on koottava
samaan rakennukseen, jotta hakijat voivat jättää hakemuksensa
(ja biometriset tunnisteet voidaan kerätä). Hakijat on ohjattava
hakemuksen käsittelystä ja sitä koskevan päätöksen tekemisestä
vastaavan jäsenvaltion puoleen. Jäsenvaltioiden on sovittava ky
seisen yhteistyön kestosta ja sen päättymistä koskevista edelly
tyksistä sekä kustannusten jaosta osallistuvien jäsenvaltioiden
kesken. Yhden jäsenvaltion on vastattava logistiikkaa ja diplo
maattisuhteita koskevien sopimusten tekemisestä vastaanottaja
maan kanssa.

5.
Ulkoisilla palveluntarjoajilla ei saa olla pääsyä viisumitie
tojärjestelmään missään olosuhteissa. Viisumitietojärjestelmää
voi käyttää ainoastaan konsulaattien asianmukaisesti valtuutettu
henkilökunta.

3.
Jos yhteistyö muiden jäsenvaltioiden kanssa lopetetaan,
jäsenvaltioiden on varmistettava täyden palvelun jatkuvuus.

b) tietojen antaminen hakijalle vaadituista asiakirjoista tarkistus
luettelon perusteella;

42 artikla

c) tietojen ja hakemusten keruu (myös biometristen tunnistei
den kerääminen) ja hakemusten toimittaminen konsulaatille;

6.
Ulkoiselle palvelujentarjoajalle voidaan antaa oikeus suo
rittaa yksi tai useampia seuraavista tehtävistä:
a) viisumivaatimuksia ja hakemuslomakkeita koskevien yleisten
tietojen antaminen;

Kunniakonsulien käyttö
1.
Myös kunniakonsulit voidaan valtuuttaa suorittamaan jot
kin tai kaikki 43 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tehtävät. Tur
vallisuuden ja tietosuojan takaamiseksi on toteutettava asianmu
kaiset toimenpiteet.

d) viisumimaksun periminen;

2.
Jos kunniakonsuli ei ole jäsenvaltion virkamies, tehtävien
suorittamisessa on noudatettava liitteessä X asetettuja vaatimuk
sia lukuun ottamatta kyseisen liitteen D kohdan c alakohdassa
olevia määräyksiä.

f) matkustusasiakirjojen, tarvittaessa myös epäämisilmoitusten,
kerääminen konsulaatista ja niiden toimittaminen hakijoille.

3.
Jos kunniakonsuli on jäsenvaltion virkamies, asianomaisen
jäsenvaltion on varmistettava, että tehtävien suorittamiseen so

e) ajanvarausten hoitaminen henkilökohtaista käyntiä varten
konsulaatissa tai ulkoisen palveluntarjoajan luona;

7.
Valitessaan ulkoista palveluntarjoajaa asianomaisten jäsen
valtioiden on tutkittava yrityksen vakavaraisuus ja luotettavuus,
mukaan lukien tarvittavat toimiluvat, kaupparekisteriin rekiste
röityminen, yhtiöjärjestys ja sopimukset pankkien kanssa, sekä
varmistuttava siitä, ettei eturistiriitaa ole olemassa.
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8.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että va
littu ulkoinen palveluntarjoaja noudattaa sille 2 kohdassa tarkoi
tetussa oikeudellisessa välineessä asetettuja ehtoja.

9.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on huolehdittava tietojen
käsittelyä koskevien tietosuojasääntöjen noudattamisesta, ja niitä
on valvottava direktiivin 95/46/EY 28 artiklan mukaisesti.

Yhteistyö ulkoisen palveluntarjoajan kanssa ei rajoita eikä poista
asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaista vastuuta
hakijoiden henkilötietoja koskevien velvollisuuksien rikkomi
sesta ja 6 kohdassa tarkoitetun yhden tai useamman tehtävän
suorittamisesta. Tämä määräys ei vaikuta asianomaisen kolman
nen maan lainsäädännön mukaisiin mahdollisiin toimiin, jotka
voidaan kohdistaa suoraan ulkoiseen palveluntarjoajaan.

10.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava ulkoiselle
palveluntarjoajalle koulutusta, jota asianmukaisen palvelun ja
riittävien tietojen tarjoaminen hakijoille edellyttää.

11.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on valvottava tarkoin 2
kohdassa tarkoitetun oikeudellisen välineen täytäntöönpanoa
muun muassa seuraavilta osin:
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13.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös 2
kohdassa tarkoitetusta oikeudellisesta välineestä.

44 artikla
Tietojen salaaminen ja suojattu siirtäminen
1.
Kun on kyse edustusta koskevista järjestelyistä jäsenvalti
oiden välillä, jäsenvaltioiden yhteistyöstä ulkoisen palveluntar
joajan kanssa ja kunniakonsulien käytöstä, edustettujen jäsenval
tioiden tai asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että
tiedot salataan kokonaan riippumatta siitä, siirretäänkö ne säh
köisesti vai fyysisesti sähköisellä tallennusvälineellä edustavien
jäsenvaltioiden viranomaisilta edustettujen jäsenvaltioiden viran
omaisille tai ulkoiselta palveluntarjoajalta tai kunniakonsulilta
asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille.

2.
Kolmansissa maissa, joissa edustavan jäsenvaltion viran
omaisten edustettujen jäsenvaltioiden viranomaisille tai ulkoisen
palveluntarjoajan tai kunniakonsulin asianomaisten jäsenvaltioi
den viranomaisille sähköisesti siirtämien tietojen salaaminen on
kielletty, edustetut jäsenvaltiot tai asianomaiset jäsenvaltiot eivät
saa sallia edustavan jäsenvaltion tai ulkoisen palveluntarjoajan
tai kunniakonsulin siirtää tietoja sähköisesti.

a) viisumivaatimuksia ja hakemuslomakkeita koskeva yleinen
neuvonta, jota ulkoinen palveluntarjoaja antaa hakijoille;

b) kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvatoimet hen
kilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laitto
malta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,
muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai käytöltä, eri
tyisesti jos yhteistyöhön kuuluu hakemusten ja tietojen siir
täminen asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattiin, sekä
kaikilta muilta henkilötietojen luvattomilta käsittelytavoilta;

Tässä tapauksessa edustettujen tai asianomaisten jäsenvaltioiden
on varmistettava, että sähköiset tiedot siirretään fyysisesti edus
tavan jäsenvaltion viranomaisilta edustettujen jäsenvaltioiden vi
ranomaisille tai ulkoiselta palveluntarjoajalta tai kunniakonsulilta
asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisille kokonaan salatussa
muodossa sähköisellä tallennusvälineellä jonkin jäsenvaltion
konsulivirkamiehen toimesta tai, jos tietojen siirtäminen edellyt
täisi suhteettomia tai aiheettomia toimia, jossakin muussa tur
vallisessa ja suojatussa muodossa, esimerkiksi käyttämällä va
kiintuneita toimijoita, joilla on kokemusta arkaluonteisten asia
kirjojen ja tietojen kuljettamisesta asianomaisessa kolmannessa
maassa.

c) biometristen tunnisteiden kerääminen ja välittäminen;

d) tietosuojasäännösten noudattamiseksi toteutetut toimenpi
teet.

Asianomaisten jäsenvaltioiden konsulaattien on tätä varten teh
tävä säännöllisesti satunnaistarkastuksia ulkoisen palveluntarjoa
jan tiloissa.

12.
Jos yhteistyö ulkoisen palveluntarjoajan kanssa lopete
taan, jäsenvaltioiden on varmistettava täyden palvelun jatku
vuus.

3.
Siirron turvallisuustaso on kaikissa tapauksissa mukautet
tava tietojen arkaluonteisuuteen.

4.
Jäsenvaltiot tai yhteisö pyrkivät pääsemään asianomaisten
kolmansien maiden kanssa yhteisymmärrykseen edustavan jä
senvaltion viranomaisilta edustettujen jäsenvaltioiden viranomai
sille tai ulkoiselta palveluntarjoajalta tai kunniakonsulilta asian
omaisten jäsenvaltioiden viranomaisille sähköisesti siirrettävien
tietojen salaamista koskevan kiellon poistamisesta.
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45 artikla
Jäsenvaltioiden

yhteistyö kaupallisten
kanssa

L 243/21

47 artikla
organisaatioiden

1.
Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä kaupallisten organi
saatioiden kanssa hakemusten jättämistä varten lukuun otta
matta biometristen tunnisteiden keräämistä.

Yleisölle suunnattu tiedotus
1.
Jäsenvaltioiden keskusviranomaisten ja konsulaattien on
annettava suurelle yleisölle kaikki viisumin hakemista koskevat
tarvittavat tiedot, erityisesti:
a) viisumin hakemiseen liittyvät kriteerit, edellytykset ja menet
telyt;

2.
Tällainen yhteistyö perustuu jäsenvaltioiden asianomaisten
viranomaisten myöntämään akkreditointiin. Akkreditoinnin tu
lee erityisesti perustua seuraavien seikkojen tarkistukseen:

b) ohjeet tapaamisajan sopimiseksi, jos sellainen on tarpeen;

a) kaupallisen organisaation senhetkinen tilanne: voimassa
oleva toimilupa, kaupparekisteriin rekisteröityminen, yhteis
työsopimukset pankkien kanssa;

c) tieto siitä, mihin hakemus voidaan jättää (toimivaltainen
konsulaatti, yhteinen viisumikeskus tai ulkoinen palveluntar
joaja);

b) voimassa olevat sopimukset jäsenvaltioihin sijoittautuneiden,
majoitus- ja muita valmismatkapalveluita tarjoavien lii
kekumppanien kanssa;

c) liikenneyritysten kanssa tehdyt sopimukset, joihin on sisäl
lyttävä menomatka ja taattu paluumatka, jota ei voi muuttaa.

3.
Akkreditoituja kaupallisia organisaatioita on valvottava
säännöllisesti satunnaistarkastuksin, joiden yhteydessä hakijoita
haastatellaan joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse, tarkistetaan
matkat ja majoitus sekä se, että matkasairausvakuutus on riittävä
ja kattaa yksittäiset matkailijat, ja tarpeen mukaan tarkistetaan
myös ryhmän paluuseen liittyvät asiakirjat.

4.
Paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa vaihdetaan tie
toja akkreditoitujen kaupallisten organisaatioiden toiminnassa
havaituista sääntöjenvastaisuuksista ja kaupallisten organisaatioi
den toimittamien hakemusten hylkäämisestä sekä havaituista
matkustusasiakirjoihin liittyvistä petoksista ja suunnitellun mat
kan toteutumatta jäämisestä.

5.
Paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa vaihdetaan luet
teloita kaupallisista organisaatioista, jotka kukin konsulaatti on
akkreditoinut tai joiden akkreditoinnin se on peruuttanut, jol
loin mukaan on liitettävä tiedot akkreditoinnin peruuttamiseen
johtaneista syistä.

Kunkin konsulaatin on huolehdittava siitä, että yleisölle anne
taan tiedoksi luettelo niistä akkreditoiduista kaupallisista organi
saatioista, joiden kanssa se tekee yhteistyötä.

d) akkreditoidut kaupalliset organisaatiot;
e) tieto siitä, että 20 artiklassa tarkoitetulla leimalla ei ole oi
keudellisia vaikutuksia;
f) 23 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt hakemusten käsitte
lyn määräajat;
g) ne kolmannet maat, joiden kansalaisiin tai tiettyihin näiden
kansalaisten ryhmiin sovelletaan kuulemista ennalta tai niille
ilmoittamista;
h) se, että hakemuksen hylkäämistä koskevat päätökset on an
nettava tiedoksi hakijalle ja että päätöksessä on mainittava
sen perustelut ja että hakijalla on oikeus hakea muutosta
evättyyn hakemukseen sekä tiedot muutoksenhaun yhtey
dessä noudatettavasta menettelystä, mukaan lukien toimival
tainen viranomainen sekä muutoksenhakua koskeva mää
räaika;
i) se, että viisumi ei ilman muuta anna oikeutta maahantuloon,
vaan että viisuminhaltijaa vaaditaan osoittamaan, että hän
täyttää Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa säädetyt maa
hantulon edellytykset ulkorajalla.
2.
Edustavan jäsenvaltion ja edustetun jäsenvaltion on ilmoi
tettava julkisesti 8 artiklassa tarkoitetuista edustusjärjestelyistä
ennen niiden voimaantuloa.
V OSASTO
PAIKALLINEN SCHENGEN-YHTEISTYÖ

48 artikla
46 artikla
Tilastojen laatiminen
Jäsenvaltioiden on laadittava viisumeita koskevat vuosittaiset ti
lastot liitteessä XII olevan taulukon mukaisesti. Tilastot on toi
mitettava edellisen kalenterivuoden osalta 1 päivään maaliskuuta
mennessä.

Jäsenvaltioiden konsulaattien välinen paikallinen Schengenyhteistyö
1.
Jotta voidaan varmistaa, että yhteistä viisumipolitiikkaa
sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tarvittaessa otetaan
huomioon paikalliset olosuhteet, jäsenvaltioiden konsulaattien ja
komission on tehtävä kullakin toimialueella yhteistyötä ja erityi
sesti arvioitava, onko tarpeen laatia

L 243/22

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

a) yhtenäinen luettelo hakijoilta vaadittavista lisäselvityksistä
14 artiklan ja liitteen II mukaisesti;
b) yhteiset kriteerit hakemusten käsittelyä varten siltä osin, mikä
koskee viisumimaksun maksamista koskevia poikkeuksia
16 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä hakemuslomakkeen
käännökseen liittyviä seikkoja 11 artiklan 5 kohdan mukai
sesti;

15.9.2009

käsitellään yhteisen viisumipolitiikan soveltamiseen liittyviä käy
tännön seikkoja. Komissio kutsuu kokoukset koolle toimialu
eelle, ellei komission pyynnöstä toisin sovita.

Lisäksi voidaan järjestää asiakohtaisia kokouksia ja perustaa ala
ryhmiä, joissa käsitellään paikalliseen Schengen-yhteistyöhön
liittyviä erityiskysymyksiä.

c) säännöllisesti päivitettävä, tyhjentävä luettelo edustuston si
jaintimaan myöntämistä matkustusasiakirjoista.
Jos paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa laadittu arvio
osoittaa, että jonkin a–c alakohdassa tarkoitetun seikan osalta
tarvitaan yhdenmukaista lähestymistapaa, tällaista lähestymista
paa koskevat toimenpiteet hyväksytään 52 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.
Paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa on laadittava
yhteinen tiedote yhtenäisistä viisumeista, alueellisesti rajoitetuista
viisumeista ja lentokentän kauttakulkua varten myönnettävistä
viisumeista, eli viisumiin liittyvistä oikeuksista ja sen hakemisen
edellytyksistä, sekä tarvittaessa luettelo 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuista lisäselvityksistä.
3.
Paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa vaihdetaan tie
toja seuraavista seikoista:
a) kuukausittaiset tilastotiedot yhtenäisistä viisumeista, alueelli
sesti rajoitetuista viisumeista ja lentokentän kauttakulkua var
ten myönnetyistä viisumeista sekä hylättyjen viisumihake
musten lukumäärästä;

5.
Paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa järjestettävistä
kokouksista laaditaan säännöllisesti lyhyt raportti, jota levitetään
paikallisesti. Komissio voi delegoida raporttien laatimisen jolle
kin jäsenvaltiolle. Kunkin jäsenvaltion konsulaatit toimittavat
raportit edelleen maansa keskusviranomaisille.

Komissio laatii näiden raporttien pohjalta kutakin toimialuetta
koskevan vuosiraportin, joka toimitetaan Euroopan parlamen
tille ja neuvostolle.

6.
Kokouksiin voidaan tapauskohtaisesti kutsua edustajia
myös niiden jäsenvaltioiden konsulaateista, jotka eivät vielä so
vella yhteisön viisumisäännöstöä, tai kolmansista maista, jotta
myös heidän kanssaan voidaan vaihtaa tietoja viisumeihin liitty
vistä kysymyksistä.

VI OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET

b) tiedot maahanmuutto- ja/tai turvallisuusriskien arviointia var
ten, kuten

49 artikla
Olympia- tai paralympiakisoihin liittyvät järjestelyt

i) edustuston sijaintimaan sosioekonomisesta rakenteesta;
ii) paikallisista tietolähteistä mukaan lukien sosiaaliturva,
sairausvakuutus, verorekisterit, maahantuloa ja maasta
poistumista koskevat tiedot;
iii) väärien tai väärennettyjen asiakirjojen käytöstä;

Olympia- tai paralympiakisojen järjestäjinä toimivien jäsenvalti
oiden on sovellettava liitteessä XI säädettyjä erityisiä menettelyjä
ja edellytyksiä, joilla helpotetaan viisumien myöntämistä kisojen
osanottajille.

50 artikla
Liitteisiin tehtävät tarkistukset

iv) laittoman maahanmuuton reiteistä;
v) viisumien epäämisestä;
c) tiedot yhteistyöstä liikenneyritysten kanssa;

Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia ja jotka liittyvät liitteiden I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII ja XII muuttamiseen, hyväksytään 52 artiklan 3
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
noudattaen.

d) tiedot vakuutusyhtiöistä, jotka tarjoavat asianmukaisia mat
kasairausvakuutuksia, mukaan lukien vakuutusten kattavuu
den tarkistaminen ja mahdollinen ylivakuutus.

Viisumisäännöstön käytännön soveltamista koskevat ohjeet

4.
Jäsenvaltioiden ja komission kesken järjestetään säännölli
sesti paikallisen Schengen-yhteistyön puitteissa kokouksia, joissa

Tämän asetuksen säännösten käytännön soveltamista koskevat
toimintaohjeet laaditaan 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.

51 artikla
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52 artikla

54 artikla

Komiteamenettely

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 muutokset

Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ’viisumikomitea’.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun pää
töksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen, että tämän menet
telyn mukaisesti hyväksytyt täytäntöönpanotoimet eivät muuta
tämän asetuksen keskeisiä säännöksiä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi mää
räajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huo
mioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
53 artikla
Ilmoittaminen
1.

L 243/23

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) edellä 8 artiklassa tarkoitetut edustusjärjestelyt;

Muutetaan asetus (EY) N:o 767/2008 seuraavasti:
1) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
a) Korvataan a kohta seuraavasti:
”a) ’yhtenäistä viisumia’, sellaisena kuin se on määritel
tynä yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta
13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
810/2009 (*) (viisumisäännöstö) 2 artiklan 3 koh
dassa;
___________
(*) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.”
b) poistetaan b alakohta;
c) korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) ’lentokentän kauttakulkuviisumia’, sellaisena kuin se
on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 810/2009
2 artiklan 5 kohdassa;”;
d) korvataan d alakohta seuraavasti:

b) ne kolmannet maat, joiden kansalaisilta yksittäiset jäsenval
tiot edellyttävät 3 artiklan mukaisesti lentokentän kauttakul
kuviisumia heidän kulkiessaan niiden alueella sijaitsevien len
tokenttien kansainvälisen alueen kautta;

”d) ’alueellisesti rajoitettua viisumia’, sellaisena kuin se
on määriteltynä asetuksen (EY) N:o 810/2009
2 artiklan 4 kohdassa;”;
e) poistetaan e alakohta.

c) tarvittaessa 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansallinen
lomake yksityismajoitus- ja/tai ylläpitositoumusta varten;
d) luettelo kolmansista maista, joiden osalta vaaditaan
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ennalta kuulemista;
e) luettelo kolmansista maista, joiden osalta vaaditaan
31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoittamista;
f) 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, viisumitarran ”huomau
tuksia”-kenttään tehtävät kansalliset lisämerkinnät;
g) 33 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut viranomaiset, joilla on
toimivalta jatkaa viisumeja;
h) 40 artiklassa tarkoitetut valitut yhteistyömuodot;
i) 46 artiklan ja liitteen XII mukaisesti laaditut tilastot.

2) Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”Viisumiviranomai
sen on hakemuksen saatuaan” seuraavasti:
”Jos hakemus otetaan tutkittavaksi asetuksen (EY)
N:o 810/2009 19 artiklan mukaisesti, viisumiviranomaisen
on”.
3) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:
a) Korvataan otsikko seuraavasti:
”Hakemuksen yhteydessä tallennettavat tiedot”.
b) Muutetaan 4 kohta seuraavasti:
i) Korvataan a kohta seuraavasti:
”a) nykyinen sukunimi, sukunimi syntymähetkellä
(aiempi sukunimi tai aiemmat sukunimet), etu
nimi tai etunimet, syntymäaika, -paikka, -maa
sekä sukupuoli;”
ii) Poistetaan e alakohta.
iii) Korvataan g alakohta seuraavasti:

2.
Komissio toimittaa 1 kohdan nojalla saamansa tiedot
muille jäsenvaltioille ja julkaisee ne jatkuvasti päivitettävänä säh
köisenä julkaisuna.

”g) Kohdejäsenvaltio(t) ja suunnitellun oleskelun tai
kauttakulun kesto;”
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iv) Korvataan h alakohta seuraavasti:

suunnitellun oleskelun kesto että lähtö- tai asuin
maahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen
kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on
taattu, tai hän ei kykene hankkimaan tällaisia
varoja laillisin keinoin;

”h) matkan päätarkoitus (tai -tarkoitukset);”
v) Korvataan i alakohta seuraavasti:
”i) suunniteltu saapumispäivä Schengen-alueelle ja
suunniteltu lähtöpäivä Schengen-alueelta;”
vi) Korvataan j alakohta seuraavasti:
”j) jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä;”
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iv) on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella kolme
kuukautta kuluvien kuuden kuukauden aikana
yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun vii
sumin perusteella;
v) on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tie
tojärjestelmässä (SIS);

vii) Korvataan k alakohta seuraavasti:
”k) hakijan kotiosoite;”
viii) Korvataan l alakohdassa englanninkielisessä toisin
nossa sana ”school” seuraavasti: ”educational estab
lishment” (ei koske suomenkielistä toisintoa).
ix) Korvataan m alakohdassa sanat ”isän ja äidin” ilmai
sulla ”huoltajan tai laillisen holhoojan”.
4) Lisätään 10 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”k) tarvittaessa tieto siitä, että viisumitarra on täytetty käsin.”
5) Korvataan 11 artiklan johdantokappale seuraavasti:
”Jos toista jäsenvaltiota edustava viisumiviranomainen kes
keyttää hakemuksen käsittelyn, sen on lisättävä hakemuk
seen seuraavat tiedot:”

vi) saattaa muodostaa uhan jonkin jäsenvaltion ylei
selle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai
kansanterveydelle Schengenin rajasäännöstön
2 artiklan 19 artiklan mukaisesti tai kansainväli
sille suhteille, erityisesti, jos hänet on jäsenvalti
oiden kansallisissa tietokannoissa samoin perus
tein määrätty maahantulokieltoon;
vii) ei pysty osoittamaan, että hänellä on riittävä
matkasairausvakuutus, jos sellainen vaaditaan;
b) toimitetut tiedot suunnitellun oleskelun tarkoituksen
ja edellytysten perustelemiseksi eivät olleet luotetta
via;
c) hakijan aikomusta poistua jäsenvaltion alueelta ennen
viisumin voimassaolon päättymistä ei ole voitu var
mistaa;

6) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että
viisumi on evätty ja onko kyseinen viranomainen
evännyt sen toisen jäsenvaltion puolesta”.
b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Hakemustiedostossa on ilmoitettava myös vii
sumin epäämisen perustelut, joita voivat olla yksi tai
useampi seuraavista syistä:

d) ei ole toimitettu riittäviä todisteita siitä, että hakija ei
ole voinut hakea viisumia ennakolta, minkä perus
teella viisumia haetaan rajalla.”
7) Korvataan 13 artikla seuraavasti:
”13 artikla
Mitätöityyn tai peruutettuun viisumiin lisätyt tiedot
1.
Kun on päätetty mitätöidä tai peruuttaa viisumi, pää
töksen tehnyt viisumiviranomainen lisää seuraavat tiedot
hakemusasiakirjoihin:

a) hakija
i) esittää virheellisen, väärän tai väärennetyn mat
kustusasiakirjan;

a) viisumin statusta koskevat tiedot, joista käy ilmi, että
viisumi on mitätöity tai peruutettu;

ii) ei perustele suunnitellun oleskelun tarkoitusta tai
olosuhteita;

b) viranomainen, joka mitätöi tai peruutti viisumin, sekä
viranomaisen sijaintipaikka;

iii) ei esitä todisteita riittävistä varoista oleskelukus
tannusten kattamiseen ottaen huomioon sekä

c) päätöksen tekopaikka ja -aika.
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2.
Hakemustiedostoon merkitään myös viisumin mitä
töinnin tai peruuttamisen syyt, joita ovat:
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55 artikla
Asetuksen (EY) N:o 562/2006 muutokset

a) yksi tai useampi 12 artiklan 2 kohdassa luetelluista
syistä;

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 562/2006 liitteessä V oleva A osa
seuraavasti:

b) viisumin
pyyntö.”

a) Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

peruuttamista

koskeva

viisuminhaltijan

”c) tarvittaessa mitätöitävä tai kumottava viisumi yhteisön
viisumisäännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta
2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (*)
34 artiklassa määrätyin edellytyksin;

8) Muutetaan 14 artikla seuraavasti:
a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i) Korvataan johdantokappale seuraavasti:
”1.
Jos myönnetyn viisumin voimassaoloaikaa ja/
tai sallitun oleskelun kestoa on päätetty pidentää,
viisumin pidentäneen viisumiviranomaisen on lisät
tävä hakemustiedostoon seuraavat tiedot:”

___________
(*) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.”

b) Poistetaan 2 kohta.
56 artikla

ii) Korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) pidennetyn viisumin viisumitarran numero;”.
iii) Korvataan g alakohta seuraavasti:
”g) alue, jolla viisumin haltijalla on oikeus matkus
taa, jos pidennetyn viisumin alueellinen voimas
saolo poikkeaa alkuperäisestä viisumista;”.
b) Poistetaan 2 kohdan c alakohta.
9) Korvataan 15 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”viisumin voi
massaolon pidentämistä tai lyhentämistä” ilmaisulla ”tai vii
sumin pidentämistä”.
10) Muutetaan 17 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. jäsenvaltio, johon hakija saapuu ensimmäisenä;”
b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
”6. myönnetyn viisumin tyyppi”;
c) Korvataan 11 kohta seuraavasti:
”11. matkan päätarkoitus (tai -tarkoitukset);”.

Kumoaminen
1.
Kumotaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta
14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn yleissopimuksen
9–17 artikla.
2.

Kumotaan seuraavat:

a) Schengenin toimeenpanevan komitean 28 päivänä huhti
kuuta 1999 tekemä päätös yhteisen käsikirjan ja yhteisen
konsuliohjeiston lopullisista laitoksista (SCH/Com-ex (99)
13) (yhteinen konsuliohjeisto liitteineen);
b) Schengenin toimeenpanevan komitean 14 päivänä joulu
kuuta 1993 tekemät päätökset yhdenmukaisen viisumin pi
dentämisestä (SCH/Com-ex (93) 21) ja yhdenmukaisten vii
sumien mitätöimisessä ja peruuttamisessa sekä niiden voi
massaolon lyhentämisessä noudatettavista yhteisistä periaat
teista (SCH/Com-ex (93) 24), Schengenin toimeenpanevan
komitean 22 päivänä joulukuuta 1994 tekemä päätös yhden
mukaisten viisumien myöntämiskäytäntöä koskevien tilasto
tietojen vaihtamisesta (SCH/Com-ex (94) 25), Schengenin
toimeenpanevan komitean 21 päivänä huhtikuuta 1998 te
kemä päätös myönnettyjä viisumeja koskevien tilastotietojen
vaihdosta (SCH/Com-ex (98) 12) ja Schengenin toimeenpa
nevan komitean 16 päivänä joulukuuta 1998 tekemä päätös
kutsua, ylläpitositoumusta ja majoitusta koskevana todisteena
käytettävän yhdenmukaisen asiakirjan käyttöönotosta (SCH/
Com-ex (98) 57);
c) lentokenttien kauttakulkujärjestelystä 4 päivänä maaliskuuta
1996 hyväksytty yhteinen toiminta 96/197/YOS (1);

11) Poistetaan 18 artiklan 4 kohdan c alakohdasta, 19 artiklan
2 kohdan c alakohdasta, 20 artiklan 2 kohdan d alakoh
dasta ja 22 artiklan 2 kohdan d alakohdasta ilmaisu ”tai
lyhennetty”.

d) täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihake
musten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten mää
räysten ja käytännön menettelytapojen osalta 24 päivänä
huhtikuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o
789/2001 (2);

12) Poistetaan 23 artiklan 1 kohdan d alakohdasta ilmaisu ”sen
voimassaoloaikaa on lyhennetty”.

(1) EYVL L 63, 13.3.1996, s. 8.
(2) EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2.
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e) vapaasta liikkuvuudesta pitkäaikaista oleskelua varten myön
netyn viisumin nojalla 28 päivänä toukokuuta 2001 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 1091/2001 (1);
f) viisumien myöntämisestä rajalla, mukaan lukien tällaisten
viisumien myöntäminen kauttakulkumatkalla oleville meri
miehille, 27 päivänä helmikuuta 2003 annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 415/2003 (2);
g) diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuli
ohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöön
oton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestä
mistä koskevien määräysten osalta 23 päivänä huhtikuuta
2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 390/2009 (3) 2 artikla.
3.
Viittauksia kumottuihin välineisiin pidetään viittauksina
tähän asetukseen liitteessä XIII olevan vastaavuustaulukon mu
kaisesti.

käytön täytäntöönpano, valitun ICAO-standardin soveltuvuus,
tietosuojasääntöjen noudattaminen, kokemukset ulkoisista pal
veluntarjoajista ottaen erityisesti huomioon biometristen tietojen
kerääminen, sormenjälkien jäljentämistä koskevan 59 kuukau
den säännön soveltaminen sekä hakemuksiin liittyvien menette
lyjen järjestäminen. Kertomukseen sisältyvät myös VIS-asetuksen
17 artiklan 12, 13 ja 14 kohdan sekä 50 artiklan 4 kohdan
nojalla tapaukset, joissa sormenjälkiä ei ole voitu tosiseikkojen
perusteella antaa tai joissa niitä ei ole oikeudellisista syistä vaa
dittu, verrattuna niiden tapausten lukumäärään, joissa sormen
jäljet on otettu. Kertomukseen sisältyvät tiedot tapauksista, joissa
henkilöltä, joka ei ole voinut tosiasiallisesti antaa sormenjälkiä,
on evätty viisumi. Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmu
kaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.
4.
Ensimmäisessä 3 kohdassa tarkoitetuista kertomuksista kä
sitellään myös alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien luotetta
vuutta tunnistamis- ja toteamistarkoituksiin ja erityisesti sor
menjälkien kehittymistä iän myötä komission teettämän tutki
muksen tulosten perusteella.
58 artikla

57 artikla

Voimaantulo

Seuranta ja arviointi
1.
Komissio laatii kahden vuoden kuluttua siitä, kun tämän
asetuksen kaikkia säännöksiä on alettu soveltaa, arvioinnin sen
soveltamisesta. Yleisarvioinnissa tarkastellaan tuloksia suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin sekä arvioidaan tämän asetuksen sään
nösten soveltamista tämän kuitenkaan vaikuttamatta 3 kohdassa
tarkoitettuihin selvityksiin.
2.
Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin Eu
roopan parlamentille ja neuvostolle. Arvioinnin perusteella ko
missio tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuk
sen muuttamisesta.
3.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ker
tomuksen tämän asetuksen 13 artiklan, 17 artiklan sekä
40–44 artiklan soveltamisesta kolmen vuoden kuluttua viisumi
tietojärjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen joka neljäs vuosi;
kertomukseen sisältyvät biometristen tunnisteiden keräämisen ja
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1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viral
lisessa lehdessä.
2.

Sitä sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen.

3.
Edellä olevaa 52 artiklaa ja 53 artiklan 1 kohdan a–h
kohtaa ja 2 kohtaa sovelletaan 5 päivästä lokakuuta 2009 al
kaen.
4.
Schengenin konsultointiverkoston (Tekniset määritelmät)
osalta 56 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovelletaan VIS-asetuk
sen 46 artiklassa tarkoitetusta päivästä.
5.
Asetuksen 32 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 34 artiklan 6 ja 7
kohtaa sekä 35 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 5 päivästä huhti
kuuta 2011 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

(1) EYVL L 150, 6.6.2001, s. 4.
(2) EUVL L 64, 7.3.2003, s. 1.
(3) EUVL L 131, 28.5.2009, s. 1.
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LIITE II

Esimerkkejä hakemuksen liiteasiakirjoista
Viisuminhakijoilta voidaan vaatia 14 artiklan nojalla esimerkiksi seuraavia selvityksiä:
A. MATKAN TARKOITUKSEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT
1) Työmatkat:
a) yrityksen tai viranomaisen esittämä kutsu osallistua kauppaa, teollisuutta tai palveluja koskeviin neuvotteluihin,
konferensseihin tai tilaisuuksiin;
b) muut asiakirjat, joista ilmenevät kauppaan tai palveluihin liittyvät suhteet;
c) mahdollisten messujen ja kongressien pääsyliput;
d) asiakirjat, joista käy ilmi yrityksen liiketoiminnan luonne;
e) asiakirjat, joista käy ilmi hakijan asema yrityksessä.
2) Opiskelu- tai koulutustarkoituksessa tehdyt matkat:
a) todistus kirjoittautumisesta oppilaitokseen perus- tai jatkokoulutukseen liittyvää teoreettista tai käytännön kou
lutusta varten;
b) opiskelijakortti tai todistukset kursseista, joille on tarkoitus osallistua.
3) Turisti- tai yksityismatkat:
a) majoitusta koskevat asiakirjat:
— yksityishenkilön esittämä kutsu, jos sellainen on esitetty,
— majoituslaitoksen antama vahvistus tai muu asiakirja majoituksen järjestämisestä;
b) matkareittiä koskevat asiakirjat:
— valmismatkavarauksen vahvistus tai muu asiakirja, josta suunniteltu matkareitti käy ilmi,
— kauttakulun tapauksessa: matkan kohteena olevan kolmannen maan viisumi tai muu maahantulolupa;
matkaliput matkan jatkoa varten.
4) Poliittisia, tieteellisiä, uskonnollisia tai kulttuuri- tai urheilutilaisuuksia yms. varten tehtävät matkat:
— kutsuun liittyvät pääsyliput, ilmoittautumistodistukset tai ohjelmat, joissa mainitaan (mahdollisuuksien mukaan)
kutsun esittäneen järjestäjän nimi ja oleskelun kesto, tai muu asiakirja, josta matkan tarkoitus käy ilmi.
5) Virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat asianomaisen kolmannen maan hallitukselle esitetyn virallisen
kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenvä
liset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:
— asianomaisen kolmannen maan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on virallisen valtuuskunnan
jäsen, joka matkustaa jäsenvaltioon osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljen
nös.
6) Lääketieteellisistä syistä tehtävät matkat:
— hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa, ja todistus riittävistä
varoista hoidon maksamiseksi.
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B. ASIAKIRJAT, JOIDEN PERUSTEELLA ARVIOIDAAN HAKIJAN AIKOMUSTA POISTUA JÄSENVALTIOIDEN ALU
EELTA
1) paluulippu tai edestakainen lippu tai niitä koskeva varaus;
2) selvitys riittävistä varoista asuinmaassa;
3) todistus työpaikasta: pankkitiliotteet;
4) todistus kiinteästä omaisuudesta;
5) selvitys kotoutumisesta asuinmaahan: perhesiteet; ammattiasema.
C. HAKIJAN PERHETILANNETTA KOSKEVAT ASIAKIRJAT
1) huoltajan tai laillisen edunvalvojan suostumus (kun alaikäinen matkustaa ilman heitä);
2) selvitys perhesiteistä isäntänä toimivaan kutsun esittäneeseen henkilöön.
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LIITE III
YHDENMUKAINEN LEIMA JA SEN KÄYTTÖ SEN OSOITTAMISEKSI, ETTÄ VIISUMIHAKEMUS VOIDAAN
OTTAA KÄSITELTÄVÄKSI
… Viisumi … (1)
xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Esimerkki:
C visa FR
22.4.2009

Consulat de France

Djibouti
Leima on sijoitettava matkustusasiakirjan ensimmäiselle käytettävissä olevalle sivulle, jossa ei ole muita merkintöjä tai
leimoja.

(1) Hakemuksen tutkimisesta vastaavan jäsenvaltion tunnus. Käytössä ovat liitteessä VII olevassa 1.1 kohdassa esitetyt tunnukset.
(2) Hakemuksen päiväys (kahdeksan numeroa: xx päivä, xx kuukausi, xxxx vuosi).
(3) Hakemuksen tutkimisesta vastaava viranomainen.
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LIITE IV
Yhteinen luettelo asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä I luetelluista kolmansista maista, joiden kansalaisilta
vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi heidän kulkiessaan jäsenvaltioiden alueella sijaitsevien lentokenttien
kansainvälisen alueen kautta
AFGANISTAN
BANGLADESH
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
IRAK
IRAN
KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
NIGERIA
PAKISTAN
SOMALIA
SRI LANKA
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LIITE V
LUETTELO
OLESKELULUVISTA,
JOIDEN
HALTIJOILTA
EI
VAADITA
LENTOKENTÄN
KAUTTAKULKUVIISUMIA JÄSENVALTIOIDEN LENTOKENTTIEN KAUTTAKULKUA VARTEN
ANDORRA:
— Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (väliaikainen oleskelu- ja työlupa) (valkoinen); myönnetään kausityöläisille.
Voimassaoloaika riippuu työsuhteen pituudesta, mutta on periaatteessa alle kuusi kuukautta. Ei uusittavissa,
— Tarjeta de estancia y de trabajo (oleskelu- ja työlupa) (valkoinen); myönnetään kuudeksi kuukaudeksi ja voidaan
pidentää yhdellä vuodella,
— Tarjeta de estancia (oleskelulupa) (valkoinen); myönnetään kuudeksi kuukaudeksi ja voidaan pidentää yhdellä vuodella,
— Tarjeta temporal de residencia (määräaikainen sijoittautumislupa) (vaaleanpunainen); myönnetään yhdeksi vuodeksi ja
voidaan pidentää kahdesti samanpituisella ajanjaksolla,
— Tarjeta ordinaria de residencia (tavanomainen sijoittautumislupa) (keltainen); myönnetään kolmeksi vuodeksi ja voi
daan pidentää kolmella vuodella,
— Tarjeta privilegiada de residencia (etuoikeutettu sijoittautumislupa) (vihreä); myönnetään viideksi vuodeksi ja voidaan
pidentää kulloinkin yhtä pitkällä ajanjaksolla,
— Autorización de residencia (sijoittautumislupa) (vihreä); myönnetään vuodeksi ja voidaan pidentää kulloinkin kolmella
vuodella,
— Autorización temporal de residencia y de trabajo (määräaikainen sijoittautumis- ja työlupa) (vaaleanpunainen); myön
netään kahdeksi vuodeksi ja voidaan pidentää kahdella vuodella,
— Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (tavanomainen sijoittautumis- ja työlupa) (keltainen); myönnetään
viideksi vuodeksi,
— Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (etuoikeutettu sijoittautumis- ja työlupa) (vihreä); myönnetään
kymmeneksi vuodeksi ja voidaan pidentää kulloinkin yhtä pitkällä ajanjaksolla.
KANADA:
— maksukortin muotoinen oleskelulupa.
JAPANI:
— lupa palata Japaniin.
SAN MARINO:
— Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (tavanomainen oleskelulupa (voimassaoloaika rajoittamaton)),
— Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (jatkuvasti voimassa oleva erityisoleskelulupa (voimassa
toistaiseksi)),
— Carta d’identità di San Marino (validità illimitata) (San Marinon henkilötodistus (voimassa toistaiseksi)).
AMERIKAN YHDYSVALLAT:
— Form I-551 permanent resident card (voimassa kaksi–kymmenen vuotta),
— Form I-551 Alien registration receipt card (voimassa kaksi–kymmenen vuotta),
— Form I-551 Alien registration receipt card (voimassa toistaiseksi),
— Form I-327 Re-entry document (voimassa kaksi vuotta – myönnetään I-551-luvan haltijalle),
— Resident alien card (maassa vakinaisesti asuvan ulkomaalaisen henkilötodistus, joka on voimassa kaksi tai kymmenen
vuotta taikka toistaiseksi. Tämä asiakirja kelpaa vain, jos oleskelu Yhdysvaltojen ulkopuolella on kestänyt enintään
yhden vuoden),
— Permit to re-enter (maahanpaluulupa, joka on voimassa kaksi vuotta. Tämä asiakirja kelpaa vain, jos oleskelu Yhdys
valtojen ulkopuolella on kestänyt enintään kaksi vuotta),
— Valid temporary residence stamp voimassa olevassa passissa (voimassaoloaika yksi vuosi myöntämispäivästä lukien).
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LIITE VII
VIISUMITARRAN TÄYTTÄMINEN
1.

Pakolliset merkinnät

1.1 Kenttä ”VOIMASSA”:
Tähän kenttään merkitään alue, jolla viisumi on voimassa.
Tämä kenttä voidaan täyttää vain yhdellä seuraavista tavoista:
a) Schengen-valtiot,
b) Schengen-valtio tai Schengen-valtiot, joiden alueelle viisumin voimassaolo rajoittuu (tällöin käytetään seuraavia
maatunnuksia):
BE

BELGIA

CZ

TŠEKIN TASAVALTA

DK

TANSKA

DE

SAKSA

EE

VIRO

GR

KREIKKA

ES

ESPANJA

FR

RANSKA

IT

ITALIA

LV

LATVIA

LT

LIETTUA

LU

LUXEMBURG

HU

UNKARI

MT

MALTA

NL

ALANKOMAAT

AT

ITÄVALTA

PL

PUOLA

PT

PORTUGALI

SI

SLOVENIA

SK

SLOVAKIA

FI

SUOMI

SE

RUOTSI

IS

ISLANTI

NO

NORJA

CH

SVEITSI

1.2 Kun viisumitarraa käytetään yhtenäisen viisumin myöntämiseen, tähän kenttään merkitään ”Schengen-valtiot” vii
sumin myöntävän jäsenvaltion kielellä.
1.3 Kun viisumitarraa käytetään tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun alueellisesti rajoitetun viisumin
myöntämiseen, tähän kenttään merkitään sen yhden tai useamman jäsenvaltion nimi, jonka alueelle viisuminhaltijan
oleskelu on rajoitettu, viisumin myöntäneen jäsenvaltion kielellä.
1.4 Kun viisumitarraa käytetään tämän asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alueellisesti rajoitetun viisumin
myöntämiseen, maatunnusten merkitsemisessä voidaan käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
a) kenttään merkitään asianomaisten jäsenvaltioiden tunnukset;
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b) merkitään maininta ”Schengen-valtiot”, sen jälkeen suluissa miinusmerkki ja niiden jäsenvaltioiden tunnukset,
joissa viisumi ei ole voimassa.
c) jos kenttä ”voimassa” ei ole riittävä niiden jäsenvaltioiden tunnusten merkitsemiseen, jotka tunnustavat asian
omaisen matkustusasiakirjan (eivät tunnusta asianomaista matkustusasiakirjaa), käytettävää kirjasinkokoa pienen
netään.
2.

Kenttä ”ALKAEN ... ASTI”:
Tähän kenttään merkitään ajanjakso, jonka viisumi on voimassa.
”ALKAEN”-sanan jälkeen merkitään päivämäärä, josta lähtien viisuminhaltija voi saapua alueelle, jota viisumin voi
massaolo koskee.
— Päiväys merkitään kahdella numerolla, joista ensimmäinen on nolla päivien 1–9 osalta.
— väliviiva
— kuukausi kahdella numerolla, joista ensimmäinen on nolla kuukausien 1–9 osalta
— väliviiva
— vuosi kahdella numerolla, jotka vastaavat vuosiluvun kahta viimeistä numeroa
Esimerkki: 05–12–07 = 5. joulukuuta 2007.
”ASTI”-sanan jälkeen merkitään viisumin viimeinen voimassaolopäivä samalla tavalla kuin ensimmäinen päivämäärä.
Viisuminhaltijan on poistuttava viisumin kelpoisuusalueelta kyseisenä päivänä klo 24.00 mennessä.

3.

Kenttä ”SAAPUMISTEN LUKUMÄÄRÄ”:
Tähän kenttään merkitään, kuinka monta kertaa viisuminhaltija voi saapua alueelle, jolla viisumi on voimassa, eli
niiden oleskelujaksojen lukumäärä, joille viisuminhaltija voi jakaa kentässä 4 ilmoitetun viisumin voimassaoloajan.
Maahantulokertoja voi olla yksi, kaksi tai useampi. Nämä tiedot merkitään valmiiksi painetun tekstin oikealle puolelle
numeroiden ”01” tai ”02” avulla, tai lyhenteen ”MULT” avulla silloin, kun viisumi oikeuttaa useampaan kuin kahteen
maahantuloon.
Myönnettäessä tämän asetuksen 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu useaan kauttakulkuun oikeuttava lentokentän
kauttakulkuviisumi, viisumin voimassaoloaika lasketaan seuraavasti: ensimmäinen lähtöpäivä plus kuusi kuukautta.
Jos viisuminhaltijan alueelta poistumisten yhteenlaskettu määrä on sama kuin sallittujen maahantulokertojen luku
määrä, viisumin voimassaolo päättyy, vaikka viisuminhaltija ei olisikaan käyttänyt kaikkia viisumin oikeuttamia
päiviä.

4.

Kenttä ”OLESKELUN KESTO ... PÄIVÄÄ”
Tähän kenttään merkitään niiden päivien lukumäärä, joiden aikana viisuminhaltija saa oleskella alueella, jolla viisumi
on voimassa. Tämä oleskelu voi olla yhtäjaksoinen tai sallittujen päivien lukumäärän voi jakaa osiin useammalle
ajanjaksolle, jotka sisältyvät kentässä 2 mainittujen päivämäärien väliseen ajanjaksoon ottamalla huomioon kentän 3
mukaiset sallitut maahantulokerrat.
Sanojen ”OLESKELUN KESTO” ja ”PÄIVÄÄ” väliseen tyhjään tilaan merkitään sallittujen oleskelupäivien lukumäärä
kahden numeron avulla, joista ensimmäinen on nolla, jos kyseisten päivien lukumäärä on alle kymmenen.
Tähän kenttään merkittävä päivien lukumäärä voi olla korkeintaan 90 päivää.
Kun viisumi on voimassa yli kuusi kuukautta, oleskelujen kesto on 90 päivää kutakin kuuden kuukauden jaksoa
kohden.

5.

Kenttä ”MYÖNNETTY ... PVM”:
Tähän kohtaan merkitään sen paikan nimi, jossa viisumin myöntävä viranomainen sijaitsee. Myöntämispäivä mer
kitään lyhenteen ”PVM” jälkeen.
Myöntämispäivä merkitään samalla tavalla kuin kohdassa 2 tarkoitettu päivämäärä.

6.

Kenttä ”PASSIN NUMERO”:
Tähän kenttään merkitään sen matkustusasiakirjan numero, johon viisumitarra kiinnitetään.
Jos henkilö, jolle viisumi myönnetään, on merkitty puolison tai huoltajan taikka laillisen edunvalvojan passiin,
merkitään kyseisen henkilön matkustusasiakirjan numero.
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Kun viisumin myöntävä jäsenvaltio ei tunnusta hakijan matkustusasiakirjaa, viisumin kiinnittämiseen käytetään
viisumin kiinnittämiseen tarkoitetun lomakkeen yhtenäistä kaavaa.
Kun viisumi kiinnitetään erilliseen lomakkeeseen, tälle alueelle ei merkitä passin numeroa vaan lomakkeessa oleva
numero, jossa on kuusi numeroa.
7.

Kenttä ”VIISUMILAJI”:
Jotta valvontaviranomaiset voisivat nopeasti tunnistaa viisumilajin, tässä kentässä täsmennetään käyttämällä merkin
töjä A, C ja D, mistä viisumilajista on kyse.
A: lentokentän kauttakulkuviisumi (määritelty tämän asetuksen 2 artiklan 5 kohdassa)
C: viisumi (määritelty tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa)
D: pitkäaikaista oleskelua varten myönnetty viisumi

8.

Kenttä ”ETU- JA SUKUNIMET”:
Merkitään viisuminhaltijan matkustusasiakirjassa otsakkeen ”Etunimi (-nimet)” alla oleva ensimmäinen sana ja sen
jälkeen otsakkeen ”Sukunimi (-nimet)” alla oleva ensimmäinen sana tässä järjestyksessä. Viisumin myöntävän viran
omaisen on tarkistettava, että matkustusasiakirjassa ja viisumihakemuksessa olevat etu- ja sukunimet vastaavat
toisiaan, samoin kuin nimet, jotka merkitään viisumitarran tähän kenttään ja koneellisesti luettavaan vyöhykkeeseen.
Jos suku- ja etunimessä on enemmän kirjaimia kuin kentässä on kohtia, ylimääräiset kirjaimet korvataan pisteellä (.).

9.

a) ”HUOMAUTUKSIA”-kenttään tehtävät pakolliset merkinnät:
— jos viisumi myönnetään toisen jäsenvaltion puolesta 8 artiklan mukaisesti, lisätään seuraava merkintä:
”R/[edustetun jäsenvaltion tunnus]”.
— jos viisumi myönnetään kauttakulkua varten, lisätään seuraava merkintä: ”KAUTTAKULKU”.
b) ”HUOMAUTUKSIA”-kenttään tehtävät kansalliset merkinnät:
Tähän kenttään tehdään myös kansallisia määräyksiä koskevat merkinnät viisumin myöntävän jäsenvaltion kielellä.
Nämä merkinnät eivät kuitenkaan saa olla samoja kuin 1 kohdassa tarkoitetut pakolliset merkinnät.
c) Alue valokuvan liittämistä varten
Viisuminhaltijan värivalokuva on kiinnitettävä valokuvalle varattuun tilaan.
Viisumitarraan kiinnitettävän valokuvan osalta on noudatettava seuraavia sääntöjä.
Pään koon leuasta päälakeen on oltava 70–80 prosenttia valokuvan alasta pystysuunnassa.
Resoluution vähimmäisvaatimukset:
— skannaus 300 ppi (pixels per inch) pakkaamatta,
— väripainatus 720 dpi (dots per inch) painetussa valokuvassa.

10. Koneellisesti luettava kenttä
Kenttä muodostuu kahdesta 36 merkin rivistä (OCR B-10 cpi).
1. rivi: 36 merkkiä (pakolliset)
Paikka rivillä

Merkkien lukumäärä

1–2

2

Kohdassa ilmoitetaan

Viisumilaji

Ominaisuudet

1. merkki: V
2. merkki: viisumilajin koodi
(A, C tai D)

3–5

3

Myöntävä valtio

Kolmikirjaiminen ICAO-tunnus: BEL, CHE,
CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA,
LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL,
PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6–36

31

Suku- ja etunimet

Sukunimi on erotettava etunimistä << -mer
killä; nimen osat on erotettava < -merkillä;
tyhjät merkkikohdat on täytettävä < -merkillä.
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2. rivi: 36 merkkiä (pakolliset)
Paikka rivillä

Merkkien lukumäärä

Kohdassa ilmoitetaan

Ominaisuudet

1

9

Viisumin numero

Tämä numero on viisumitarran oikeassa ylä
kulmassa.

10

1

Tarkistusnumero

Tämä luku lasketaan edellä olevasta kentästä
ICAOn määrittelemän algoritmin perusteella.

11

3

Hakijan kansalaisuus

Kolmikirjaiminen ICAO-tunnus.

14

6

Syntymäaika

Järjestys: VVKKPP
YY = vuosi (pakollinen)
MM = kuukausi tai ”<<” jos ei tiedossa
DD = päivä tai ”<<” jos ei tiedossa

20

1

Tarkistusnumero

Tämä luku lasketaan edellä olevasta kentästä
ICAOn määrittelemän algoritmin perusteella.

21

1

Sukupuoli

F = nainen,
M = mies,
< = ei ilmoitettu

22

6

Viisumin viimeinen
voimassaolopäivä

Järjestys: VVKKPP ilman täytemerkkejä

28

1

Tarkistusnumero

Tämä luku lasketaan edellä olevasta kentästä
ICAOn määrittelemän algoritmin perusteella.

29

1

Kelpoisuusalue

a) Kelpoisuusalueen rajoitus: T-kirjain
b) Yhtenäinen viisumi: < -merkki

30

1

Maahantulokertojen
lukumäärä

1, 2 tai M

31

2

Oleskelun pituus

a) päivien lukumäärä merkitään kuten silmä
määräisesti luettavassa kentässä.
b) Pitkäaikainen oleskelu: <<

33

4

Voimassaolon
mispäivä

alka

Järjestys: KKPP ilman täytemerkkejä.
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LIITE VIII
VIISUMITARRAN KIINNITTÄMINEN
1. Viisumitarra kiinnitetään matkustusasiakirjan ensimmäiselle sivulle, jolla ei ole merkintöjä tai leimoja – lukuun otta
matta leimaa, joka osoittaa, että hakemus otetaan tutkittavaksi.
2. Viisumitarra on kiinnitettävä matkustusasiakirjaan sivun reunan suuntaisesti. Tarran koneellisesti luettava kenttä on
sijoitettava sivun reunan suuntaisesti.
3. Viisumin myöntävän viranomaisen leima merkitään ”HUOMAUTUKSIA”-kenttään siten, että se ulottuu tarran ulko
puolelle matkustusasiakirjan sivulle.
4. Jos koneellisesti luettavaa aluetta ei voida täyttää, leima voidaan lisätä tälle alueelle sen mitätöimiseksi. Kukin jäsen
valtio päättää kansallisten sääntöjensä mukaisesti käytettävän leiman koon ja tekstin.
5. Sen välttämiseksi, että erilliseen viisumilomakkeeseen kiinnitettyä viisumitarraa käytettäisiin toistamiseen, lomakkeen
oikealle puolelle lyödään sekä tarraan että erilliseen lomakkeeseen ulottuva viisumin myöntävän viranomaisen leima,
joka ei saa vaikeuttaa otsakkeiden ja huomautusten lukemista eikä ulottua koneellisesti luettavalle alueelle.
6. Tämän asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu viisumin jatkaminen merkitään viisumitarralla. Viisumitarraan merkitään
viisumin myöntävän viranomaisen leima.
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LIITE IX
1 OSA
Säännöt viisumin myöntämisestä rajalla viisumipakon alaisille kauttakulkumatkalla oleville merimiehille
Nämä säännöt koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tiedonvaihtoa viisumipakon alaisista kauttakulku
matkalla olevista merimiehistä. Jos viisumi myönnetään vaihdettujen tietojen perusteella rajalla, vastuu tästä on viisumin
myöntävällä jäsenvaltiolla.

Näissä säännöissä tarkoitetaan

”jäsenvaltion satamalla” satamaa, joka toimii jäsenvaltion ulkorajana;

”jäsenvaltion lentoasemalla” lentoasemaa, joka toimii jäsenvaltion ulkorajana.

I. Pestautuminen palvelukseen jäsenvaltion satamassa olevaan tai sinne saapuvaksi odotettuun alukseen (maahantulo
jäsenvaltioiden alueelle)
— varustamon tai sen laivameklarin on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltion satamassa, jossa
alus on tai johon sitä odotetaan saapuvaksi, jäsenvaltion lentoaseman, maa- tai merirajan kautta maahan tulevista
viisumipakon alaisista merimiehistä. Varustamon tai sen laivameklarin on allekirjoitettava näitä merimiehiä kos
keva takuuilmoitus, että varustamo kattaa kaikki merimiesten oleskelukustannukset ja tarvittaessa kotimaahan
palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

— edellä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava mahdollisimman pikaisesti varustamon tai laiva
meklarin antamien tietojen paikkansapitävyys ja tutkittava, täyttyvätkö muut jäsenvaltion alueelle tuloa koskevat
edellytykset. Lisäksi on tarkastettava matkustusreitti jäsenvaltioiden alueella esimerkiksi (lento)lipun perusteella;

— kun merimiesten on tarkoitus tulla maahan jäsenvaltion lentoaseman kautta, jäsenvaltion sataman toimivaltaisten
viranomaisten on ilmoitettava tutkimuksen tulokset maahantulossa käytetyn jäsenvaltion lentoaseman toimival
taisille viranomaisille asianmukaisesti täytetyllä, kauttakulkumatkalla olevia viisumipakon alaisia merimiehiä kos
kevalla lomakkeella (tämän liitteen 2 osa), joka lähetetään telekopiona, sähköpostitse tai muilla keinoin, ja
ilmoitettava, onko viisumin myöntäminen rajalla periaatteessa mahdollista. Kun merimiesten on tarkoitus tulla
maahan maa- tai merirajan kautta, sovelletaan samaa menettelyä niin, että asiasta on ilmoitettava toimivaltaisille
viranomaisille siinä rajanylityspaikassa, jonka kautta kyseinen merimies tulee jäsenvaltion alueelle;

— jos käytettävissä olevia tietoja tutkittaessa päädytään myönteiseen tulokseen ja käy ilmi, että tulos on selvästi
yhtäpitävä merimiehen ilmoitusten tai asiakirjojen kanssa, maahantuloon tai maastalähtöön käytetyn jäsenvaltion
lentoaseman toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää viisumin, jonka mukainen sallittu oleskelun kesto vastaa
kauttakulkua varten tarvittavaa aikaa. Tässä tapauksessa on merimiehen matkustusasiakirja varustettava lisäksi
erityisellä jäsenvaltion maahantulo- tai maastalähtöleimalla ja luovutettava kyseiselle merimiehelle.

II. Poistuminen jäsenvaltion satamaan saapuneen aluksen miehistöstä (poistuminen jäsenvaltioiden alueelta)
— varustamon tai sen laivameklarin on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion sataman toimivaltaisille viranomaisille
sellaisten aluksen miehistöstä poistuvien, viisumipakon alaisten merimiesten saapumisesta, joiden on määrä lähteä
jäsenvaltioiden alueelta jäsenvaltion lentoaseman, maa- tai merirajan kautta. Varustamon tai sen laivameklarin on
allekirjoitettava näitä merimiehiä koskeva takuuilmoitus, että varustamo kattaa kaikki merimiesten oleskelukus
tannukset ja tarvittaessa kotimaahan palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

— edellä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava mahdollisimman pikaisesti varustamon tai laiva
meklarin antamien tietojen paikkansapitävyys ja tutkittava, täyttyvätkö muut jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat
edellytykset. Lisäksi on tarkastettava matkustusreitti jäsenvaltioiden alueella esimerkiksi lentolipun perusteella;

— jos käytettävissä olevia tietoja tutkittaessa päädytään myönteiseen tulokseen, toimivaltaiset viranomaiset voivat
myöntää viisumin, jonka mukainen sallittu oleskelun kesto vastaa kauttakulkua varten tarvittavaa aikaa.
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III. Siirtyminen jäsenvaltion satamaan saapuneesta aluksesta toiseen alukseen
— varustamon tai sen laivameklarin on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion sataman toimivaltaisille viranomaisille
sellaisten aluksen miehistöstä poistuvien, viisumipakon alaisten merimiesten saapumisesta, joiden on määrä lähteä
jäsenvaltioiden alueelta toisen jäsenvaltion sataman kautta. Varustamon tai sen laivameklarin on allekirjoitettava
näitä merimiehiä koskeva takuuilmoitus, että varustamo kattaa kaikki merimiesten oleskelukustannukset ja tarvit
taessa kotimaahan palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.
— edellä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava mahdollisimman pikaisesti varustamon tai laiva
meklarin antamien tietojen paikkansapitävyys ja tutkittava, täyttyvätkö muut jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat
edellytykset. Tätä tutkintaa varten on otettava yhteys sen jäsenvaltion sataman toimivaltaisiin viranomaisiin, josta
lähtevällä aluksella merimiehet lähtevät jäsenvaltioiden alueelta. Tässä yhteydessä on tutkittava, joko alus, johon
merimiehet pestautuvat, on satamassa vai odotetaanko sitä saapuvaksi. Lisäksi on tarkastettava matkustusreitti
jäsenvaltioiden alueella;
— jos käytettävissä olevia tietoja tutkittaessa päädytään myönteiseen tulokseen, toimivaltaiset viranomaiset voivat
myöntää viisumin, jonka mukainen sallittu oleskelun kesto vastaa kauttakulkua varten tarvittavaa aikaa.
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LOMAKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS
Kohdat 1–4: merimiehen henkilöllisyys

1)

A. Sukunimi (sukunimet)
B. Etunimi (etunimet)
C. Kansalaisuus
D. Asema/arvo

2)

A. Syntymäpaikka
B. Syntymäaika

3)

A. Passin numero
B. Myöntämispäivä
C. Voimassaoloaika

4)

A. Merimieskirjan numero
B. Myöntämispäivä
C. Voimassaoloaika

Kohtien 3 ja 4 osalta: henkilöllisyysasiakirjana voi merimiehen kansalaisuudesta ja saapumisjäsenvaltiosta riippuen olla
passi tai merimieskirja.

Kohdat 5–8: laivameklari ja kyseinen alus

5)

Laivameklarin nimi (henkilö tai yhteisö, joka edustaa varustamoa paikan päällä kaikissa varustamon
tehtäviin kuuluvissa aluksen varustamiseen liittyvissä asioissa) merkitään kohtaan 5 A ja puhelin
numero (ja muut yhteystiedot kuten faksinumero, sähköpostiosoite) merkitään kohtaan 5 B.

6)

A. Aluksen nimi
B. IMO-tunnistenumero (seitsemännumeroinen tunniste, joka tunnetaan myös nimellä ”Lloyds-nu
mero”)
C. Lippu (jonka alla kauppa-alus purjehtii)

7)

A. Aluksen tulopäivä
B. Aluksen lähtöpaikka (satama)
Kohta A koskee aluksen tulopäivää satamaan, jossa merimiehen on määrä pestautua miehistöön.

8)

A. Aluksen lähtöpäivä
B. Aluksen määräpaikka (seuraava satama)

Kohtien 7 A ja 8 A osalta: tiedot siitä, kuinka kauan merimiehen matka voi kestää, jotta hän voi pestautua alukseen.
Olisi otettava huomioon se, että alusten aikataulut ovat huomattavan alttiita ulkoisille ja ennalta arvaamattomille häiriö
tekijöille kuten myrskyille, havereille jne.
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Kohdat 9–12: merimiehen matkan tarkoitus ja hänen määränpäänsä
9) ”Lopullinen määräpaikka” on merimiehen matkan lopullinen kohde. Se voi olla joko satama, jossa hänen on määrä
pestautua alukseen, tai maa, johon aluksen miehistöstä poistuva merimies on menossa.
10) Hakemuksen perusteet
a) Aluksen palvelukseen pestauduttaessa lopullinen määräpaikka on satama, jossa merimiehen on määrä pestautua
alukseen.
b) Jos kyseessä on siirtyminen aluksesta toiseen jäsenvaltioiden alueen sisällä, se on myös satama, jossa merimiehen
on määrä pestautua alukseen. Siirtyminen toiseen alukseen, joka on jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, vastaa
aluksen miehistöstä poistumista.
c) Aluksen miehistöstä poistumiselle voi olla erilaisia perusteita: työsuhteen päättyminen, työtapaturma, pakottavat
perhesyyt jne.
11) Kulkuväline
Tieto kulkuvälineestä, jolla kauttakulkumatkalla oleva viisumipakon alainen merimies matkustaa jäsenvaltioiden
alueella päästäkseen lopulliseen määräpaikkaansa. Lomakkeessa on kolme vaihtoehtoa:
a) Henkilöauto (tai linja-auto)
b) Juna
c) Lentokone
12) Saapumispäivä (jäsenvaltioiden alueelle)
Tämä koskee lähinnä ensimmäisellä jäsenvaltion lentoasemalla tai ensimmäisellä rajanylityspaikalla olevaa merimiestä,
joka aikoo tulla jäsenvaltioiden alueelle ulkorajan kautta (paikka ei ole aina lentoasema).
Kauttakulkupäivä
Tämä on päivä, jona merimies poistuu aluksesta jäsenvaltioiden alueella sijaitsevassa satamassa ja lähtee toiseen
satamaan, joka myös sijaitsee jäsenvaltioiden alueella.
Poistumispäivä
Tämä on joko päivä, jona merimies poistuu aluksesta jäsenvaltioiden alueella sijaitsevassa satamassa siirtyäkseen
toiseen alukseen, joka on jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevassa satamassa, tai päivä, jona merimies poistuu
aluksesta jäsenvaltioiden alueella sijaitsevassa satamassa matkustaakseen (jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitse
vaan) asuinpaikkaansa.
Kun on valittu kulkuvälineet kolmen vaihtoehdon joukosta, olisi niistä myös annettava käytettävissä olevat tarkem
mat tiedot:
a) henkilöauto, linja-auto: rekisteröintinumero;
b) juna: nimi, numero jne.
c) lentotiedot: päivä, kellonaika, lennon numero.
13) Laivameklarin tai laivanomistajan nimenomainen ilmoitus, jossa vahvistetaan hänen vastaavan merimiehen oleske
lusta ja tarvittaessa hänen kotimaahan palautuksestaan aiheutuvista kustannuksista.
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LIITE X
LUETTELO VÄHIMMÄISVAATIMUKSISTA, JOTKA ON SISÄLLYTETTÄVÄ OIKEUDELLISEEN VÄLINEESEEN,
KUN KYSEESSÄ ON ULKOISTEN PALVELUNTARJOAJIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
A. Ulkoisen palveluntarjoajan on toimiaan suorittaessaan tietosuojan osalta
a) estettävä kaikkina aikoina tietojen lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen luvatta, varsinkin siir
rettäessä niitä hakemuksen käsittelyssä toimivaltaisen jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustolle;
b) siirrettävä tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden antamien ohjeiden mukaisesti
— salatussa muodossa sähköisesti tai
— suojattuina fyysisesti;
c) siirrettävä tiedot mahdollisimman pian eli
— fyysisesti siirrettävien tietojen tapauksessa vähintään kerran viikossa
— sähköisesti siirrettävien salattujen tietojen tapauksessa viimeistään niiden keruupäivän päättyessä;
d) hävitettävä tiedot viipymättä niiden siirtämisen jälkeen ja huolehdittava siitä, että ainoat mahdollisesti säilytettävät
tiedot ovat hakijan nimi ja yhteystiedot tapaamisjärjestelyjä varten sekä tarvittaessa passin numero siihen saakka,
kunnes passi on palautettu hakijalle;
e) huolehdittava kaikista tarpeellisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista henkilötietojen suojaamiseksi vahin
gossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta ja luvattomalta
luovuttamiselta tai käytöltä, erityisesti jos yhteistyöhön kuuluu hakemusten ja tietojen siirtäminen asianomaisen
jäsenvaltion diplomaatti- tai konsuliedustustoon;
f) käsiteltävä tietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, mitä hakemuksia koskevien henkilötietojen käsittely kyseisen
jäsenvaltion puolesta edellyttää;
g) sovellettava vähintään direktiivissä 95/46/EY edellytettäviä tietosuojavaatimuksia vastaavia vaatimuksia;
h) annettava hakijoille VIS-asetuksen 37 artiklan edellyttämät tiedot.
B. Ulkoisen palveluntarjoajan on toimiaan suorittaessaan henkilöstön käyttäytymisen osalta
a) varmistettava, että sen henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu;
b) varmistettava, että tehtäviään suorittaessaan sen henkilöstö
— ottaa hakijat vastaan kohteliaasti;
— kunnioittaa hakijoiden ihmisarvoa ja koskemattomuutta;
— ei syrji henkilöitä näiden sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden,
iän eikä sukupuolisen suuntautumisen perusteella, ja
— noudattaa luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, myös erottuaan tai kun oikeudellisen välineen voimassaolo
on keskeytynyt tai päättynyt;
c) tunnistettava ulkoiselle palveluntarjoajalle työskentelevä henkilöstö milloin tahansa;
d) todistettava, että sen henkilöstöllä ei ole rikosrekisterimerkintöjä ja että sillä on tarvittava asiantuntemus.
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C. Ulkoisen palveluntarjoajan on toimien suorittamisen tarkastuksen osalta
a) sallittava asianomaisten jäsenvaltioiden valtuuttaman henkilöstön pääsy tiloihinsa aina ilman ennakkoilmoitusta,
erityisesti tarkastuksia varten;
b) varmistettava etäpääsymahdollisuus tapaamisia koskevaan järjestelmäänsä tarkastuksia varten;
c) varmistettava valvontamenetelmien käyttö (esim. testihakijat; Webcam);
d) varmistettava tietosuojan noudattamisen tarkastaminen, johon kuuluvat raportointivelvoitteet, ulkoiset tarkastukset
ja säännölliset satunnaistarkastukset;
e) ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltioille viipymättä mahdollisista turvallisuusrikkomuksista tai tietojen väärinkäyt
töä tai luvatonta käyttöä koskevista hakijoiden valituksista ja sovitettava toimensa yhteen asianomaisten jäsenval
tioiden kanssa ratkaisuun pääsemiseksi ja nopeiden selitysten antamiseksi valituksen tehneille hakijoille.
D. Ulkoisen palveluntarjoajan on yleisten vaatimusten osalta
a) toimittava hakemuksen käsittelyssä toimivaltaisten jäsenvaltioiden ohjeiden mukaisesti;
b) toteutettava asianmukaisia lahjonnan vastaisia toimenpiteitä (esimerkiksi henkilöstön palkkausta koskevat määräyk
set, yhteistyö valittaessa henkilöstön jäseniä tehtävään, kahden miehen sääntö, vuorotteluperiaate);
c) noudatettava täysin oikeudellisen välineen säännöksiä, joihin on sisällyttävä soveltamisen keskeyttämistä tai päät
tymistä koskeva lauseke erityisesti, jos sääntöjä rikotaan, ja uudelleentarkastelua koskeva lauseke sen varmistami
seksi, että oikeudellinen väline vastaa parhaita käytäntöjä.
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LIITE XI
ERITYISET MENETTELYT JA EDELLYTYKSET, JOILLA HELPOTETAAN VIISUMIEN MYÖNTÄMISTÄ
OLYMPIA- JA PARALYMPIAKISOJEN OSANOTTAJILLE
I LUKU

Tavoite ja määritelmät
1 artikla
Tarkoitus
Seuraavien erityismenettelyjen ja -edellytysten tarkoituksena on helpottaa viisumien hakemista ja myöntämistä jäsenvaltion
järjestämien olympia- ja paralympiakisojen osanottajille.
Lisäksi sovelletaan yhtenäisen viisumin hakemista ja myöntämistä koskevan yhteisön säännöstön asianmukaisia säännök
siä.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ’vastuuorganisaatioilla’ olympia- ja/tai paralympiakisojen osanottajien viisumien hakemis- ja myöntämismenettelyjen
helpottamiseksi toteutettavien toimenpiteiden osalta niitä virallisia organisaatioita, joilla on olympialaisen peruskirjan
mukaisesti oikeus esittää jäsenvaltion isännöimien olympiakisojen järjestelytoimikunnalle luettelo kisoihin valituista
osanottajista olympia- ja paralympiakisojen akkreditointikortin myöntämistä varten;
2) ’kisojen osanottajilla’ kaikkia Kansainvälisen olympiakomitean, Kansainvälisen paralympiakomitean, kansainvälisten
liittojen, kansallisten olympia- ja paralympiakomiteoiden, olympiakisojen järjestelytoimikuntien sekä kansallisten yh
distysten jäseniä, kuten urheilijoita, arvostelutuomareita ja erotuomareita, valmentajia sekä muita urheilualan toimit
sijoita, joukkueiden tai yksittäisten urheilijoiden lääkintähenkilöstöä, akkreditoituja tiedotusvälineiden edustajia, johto
henkilöitä, tuenantajia, sponsoreita ja muita kutsuvieraita, jotka sopivat noudattavansa olympialaista peruskirjaa ja
toimivansa Kansainvälisen olympiakomitean valvonnassa ja johdolla ja jotka ovat vastuuorganisaatioiden osanottaja
luetteloissa ja jotka jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunta on akkreditoinut
osallistumaan vuoden [vuosiluku] olympia- ja/tai paralympiakisoihin;
3) ’akkreditointikorteilla’, jotka jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunta on myöntänyt
kansallisen lainsäädännön nojalla, kahta erilaista turvaominaisuuksin varustettua valokuvallista henkilökorttia, joista
toinen myönnetään olympiakisojen ja toinen paralympiakisojen osanottajille ja joiden haltijoilla on pääsy kisapaikoille
sekä muihin olympia- ja paralympiakisojen aikana järjestettäviin tapahtumiin;
4) ’olympia- ja paralympiakisojen kestolla’ ajanjaksoa, jolloin olympialaiset järjestetään, sekä ajanjaksoa, jolloin paralym
pialaiset järjestetään;
5) ’jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunnalla’ toimikuntaa, jonka isäntänä toimiva
jäsenvaltio on perustanut kansallisen lainsäädännön mukaisesti olympia- ja paralympiakisojen järjestämiseksi ja joka
päättää näiden kisojen osanottajien akkreditoinnista;
6) ’viisumien myöntämisestä vastaavilla viranomaisilla’ olympia- ja paralympiakisojen järjestämisestä vastaavan jäsenval
tion nimeämiä viranomaisia, jotka käsittelevät viisumihakemukset ja myöntävät viisumit kisojen osanottajille.
II LUKU

Viisumien myöntäminen
3 artikla
Edellytykset
Jotta viisumi voidaan myöntää tämän asetuksen nojalla, hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:
a) jokin vastuuorganisaatio on nimennyt hänet ja jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimi
kunta on akkreditoinut hänet osallistumaan olympia- ja/tai paralympiakisoihin;
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b) hänellä on voimassa oleva matkustusasiakirja, joka oikeuttaa ylittämään Schengenin rajasäännöstön 5 artiklassa tar
koitetut ulkorajat;

c) häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon;

d) hänen ei katsota vaarantavan minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suh
teita.

4 artikla
Viisumihakemuksen tekeminen
1.
Laatiessaan luetteloa vuoden [vuosiluku] olympia- ja/tai paralympiakisoihin valituista osanottajista vastuuorganisaatio
voi tehdä näille myönnettäviä akkreditointikortteja koskevan hakemuksen yhteydessä yhteisen viisumihakemuksen, joka
koskee niitä osanottajia, joilla on asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi, paitsi jos heillä on jonkin
jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa tai Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin Euroopan unionin kansalaisten ja heidän
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (1) mukaisesti myöntämä oleskelulupa.

2.
Yhteinen viisumihakemus on toimitettava yhdessä olympiakisojen akkreditointikorttia koskevien hakemusten kanssa
jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle sen määräämän menettelyn mukaisesti.

3.

Jokaisen olympia- ja/tai paralympiakisojen osanottajan on esitettävä erillinen viisumihakemus.

4.
Jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoimikunnan on toimitettava viisumien myöntämi
sestä vastaaville viranomaisille mahdollisimman nopeasti yhteinen viisumihakemus ja jäljennökset olympiakisojen akk
reditointikorttia koskevista hakemuksista, joista ilmenevät asianomaisten perushenkilötiedot eli koko nimi, kansalaisuus,
sukupuoli, syntymäaika ja -paikka sekä matkustusasiakirjan numero, laji ja voimassaolon päättymispäivä.

5 artikla
Yhteisen viisumihakemuksen käsittely ja myönnettävä viisumityyppi
1.
Viisumin myöntävät viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset tarkistettuaan, että kaikki 3 artiklassa luetellut
edellytykset täyttyvät.

2.
Viisumi myönnetään yhtenäisenä viisumina useita maahantulokertoja varten, ja se oikeuttaa haltijansa enintään
kolmen kuukauden oleskeluun olympia- ja/tai paralympiakisojen keston aikana.

3.
Jos olympiakisojen osanottaja ei täytä 3 artiklan c tai d kohdassa säädettyjä edellytyksiä, viisumien myöntämisestä
vastaavat viranomaiset voivat myöntää hänelle kelpoisuusalueeltaan rajoitetun viisumin tämän asetuksen 25 artiklan
mukaisesti.

6 artikla
Viisumin muoto
1.
Viisumi myönnetään merkitsemällä olympiakisojen akkreditointikorttiin kaksi numeroa. Ensimmäinen näistä on
viisumin numero. Yhtenäisen viisumin numerossa on seitsemän (7) merkkiä siten, että se alkaa C-kirjaimella, jota seuraa
kuusi (6) numeromerkkiä. Alueellisesti rajoitetussa viisumissa on kahdeksan (8) merkkiä siten, että se alkaa kirjaimilla
”XX”, joita seuraa kuusi (6) numeromerkkiä (2). Toinen akkreditointikorttiin merkittävä numero on kortinhaltijan mat
kustusasiakirjan numero.

2.
Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset toimittavat viisumien numerot jäsenvaltion isännöimien olympiaja paralympiakisojen järjestelytoimikunnalle akkreditointikorttien myöntämistä varten.
(1) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Järjestävän jäsenvaltion ISO-koodi.
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7 artikla
Viisumin maksuttomuus

Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset eivät peri maksua viisumihakemusten käsittelystä tai viisumien myön
tämisestä.
III LUKU

Yleiset ja loppusäännökset
8 artikla
Viisumin peruuttaminen
Jos olympia- ja/tai paralympiakisojen osanottajiksi valittujen henkilöiden luetteloa muutetaan ennen kisojen alkua, vastuu
organisaatioiden on ilmoitettava asiasta viipymättä jäsenvaltion isännöimien olympia- ja paralympiakisojen järjestelytoi
mikunnalle, jotta luettelosta poistettujen henkilöiden akkreditointikortit voidaan peruuttaa. Järjestelytoimikunta ilmoittaa
asianomaisten viisumien numerot viisumien myöntämisestä vastaaville viranomaisille.
Viisumien myöntämisestä vastaavat viranomaiset peruuttavat asianomaisten henkilöiden viisumit ja tiedottavat asiasta
rajalla tehtävistä tarkastuksista vastaaville viranomaisille, jotka puolestaan välittävät tiedon edelleen muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille.

9 artikla
Ulkorajoilla tehtävät tarkastukset
1.
Kisojen osanottajille, joille on myönnetty viisumit tämän asetuksen mukaisesti, jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämi
sen yhteydessä tehtävissä tarkastuksissa rajoitutaan tarkastamaan, että 3 artiklassa luetellut edellytykset täyttyvät.
2.

Olympia- ja/tai paralympiakisojen keston ajaksi:

a) tulo- ja lähtöleimat merkitään niiden olympia- ja paralympiakisojen osanottajien matkustusasiakirjan ensimmäiselle
tyhjälle sivulle, jotka tarvitsevat tällaiset leimat Schengenin rajasäännöstön 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Ensim
mäisen maahantulon yhteydessä viisuminumero on merkittävä samalle sivulle;
b) Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätyt maahantulolle asetetut edellytykset katsotaan
täytetyiksi, kun kisojen osanottaja on asianmukaisesti akkreditoitu.
3.
Edellä 2 kohdan säännöksiä sovelletaan niihin olympia- ja paralympiakisojen osanottajiin, jotka ovat kolmansien
maiden kansalaisia, riippumatta siitä, onko heillä asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti oltava viisumi.
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LIITE XII
VUOSITTAISET

TILASTOTIEDOT YHTENÄISISTÄ VIISUMEISTA, ALUEELLISESTI
VIISUMEISTA JA LENTOKENTÄN KAUTTAKULKUVIISUMEISTA

RAJOITETUISTA

Tiedot, jotka on toimitettava komissiolle 46 artiklassa asetetun määräajan puitteissa kaikista sijaintipaikoista, joissa
yksittäiset jäsenvaltiot myöntävät viisumeja:
— A-viisumeja koskevien hakemusten kokonaismäärä (A-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— Myönnettyjen A-viisumien kokonaismäärä (A-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— Myönnettyjen A-toistuvaisviisumien kokonaismäärä,
— Evättyjen A-viisumien kokonaismäärä (A-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— C-viisumeja koskevien hakemusten kokonaismäärä (C-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— Myönnettyjen C-viisumien kokonaismäärä (C-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— Myönnettyjen C-toistuvaisviisumien kokonaismäärä,
— Evättyjen C-viisumien kokonaismäärä (C-toistuvaisviisumit mukaan lukien),
— Myönnettyjen alueellisesti rajoitettujen viisumien kokonaismäärä.
Tietojen toimittamista koskevat yleiset säännöt:
— Koko edeltävän vuoden tiedot on koottava yhteen asiakirjakansioon,
— Tiedot toimitetaan yhteisellä lomakkeella (saatavilla komissiosta),
— Tietojen on katettava yksittäiset sijaintipaikat, joissa kyseinen jäsenvaltio myöntää viisumeita, ja ne on ryhmiteltävä
kolmannen maan mukaan,
— ”Evätty” kattaa tiedot evätyistä viisumeista ja hakemuksista, joiden käsittely on keskeytetty 8 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
Jos tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole olennaisia jonkin tietyn luokan ja kolmannen maan kannalta, jäsenvaltioiden on
jätettävä kenttä tyhjäksi (kenttään ei saa tehdä merkintää ”0” (nolla), ”N.A.” (non applicable) eikä mitään muuta merkintää).
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LIITE XIII
VASTAAVUUSTAULUKKO
Schengenin yleissopimuksen (SchY), yhteisen konsuliohjeiston
(YKO) tai Schengenin toimeenpanevan komitean (Com-ex) määräys,
joka on korvattu

Tämän asetuksen säännös

I OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 artikla

YKO: I osa: 1. Soveltamisala (SchY 9 ja 10 artikla)

Kohde ja soveltamisala
2 artikla

YKO: I osa, 2. Määritelmät ja viisumilajit

Määritelmät

YKO: IV osa Oikeusperusta

1)–4)

SchY: 11 artiklan 2 kohta, 14 artiklan 1 kohta, 15 ja
16 artikla

II OSASTO
Lentokentän kauttakulkuviisumi
3 artikla

Yhteinen toiminta 96/197/YOS, YKO: I osa 2.1.1

Kolmannen maan kansalaiset, joilla on oltava lentokentän
kauttakulkuviisumi

III OSASTO
MENETTELYT JA EDELLYTYKSET VIISUMIEN MYÖNTÄMISEKSI
I LUKU
Hakemuksiin liittyviin menettelyihin osallistuvat viranomaiset
4 artikla
Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia osallistumaan hake
muksiin liittyviin menettelyihin
5 artikla

YKO: II osa, 4, SchY: 12 artiklan 1 kohta, asetus (EY) N:o
415/2003

YKO: II osa, 1(a) (b), SchY: 12 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltio, joka on toimivaltainen käsittelemään hakemuk
sen ja tekemään siitä päätöksen
6 artikla

YKO: II osa, 1.1 ja 3

Konsulaatin alueellinen toimivalta
7 artikla

—

Toimivalta myöntää viisumi jäsenvaltion alueella laillisesti
oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille
8 artikla
Edustusjärjestelyt

YKO: II osa, 1.2
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II LUKU
Hakemus
9 artikla

YKO: liite 13, huomautus (10 artiklan 1 kohta)

Hakemuksen jättämistä koskevat käytännön ohjeet
10 artikla

—

Hakemuksen jättämistä koskevat yleiset säännöt
11 artikla

YKO: II osa, 1.1.

Hakulomake
12 artikla

YKO: II osa, 2. (a), SchY: 13 artiklan 1 ja 2 kohta

Matkustusasiakirja
13 artikla

YKO: III osa, 1.2 (a) ja (b)

Biometriset tunnisteet
14 artikla

YKO: III osa, 2(b) ja IV osa, 1.4, Com-ex (98) 57

Hakemuksen liitteet
15 artikla

YKO: V osa, 1.4

Matkasairausvakuutus
16 artikla

YKO: VII osa, 4. ja liite 12

Viisumimaksu
17 artikla

YKO: VII osa, 1.7

Palvelumaksu

III LUKU
Hakemuksen tutkiminen ja siitä päättäminen
18 artikla

—

Konsulaatin toimivallan tutkiminen
19 artikla

—

Tutkittavaksi ottaminen
20 artikla

YKO, VIII osa, 2

Leima, joka osoittaa, että hakemus otetaan tutkittavaksi
21 artikla

YKO: II osa, 4 ja V osa, 1

Maahantulon edellytysten tarkastaminen ja riskinarviointi
22 artikla

YKO: II osa, 2.3 ja V osa, 2.3(a)-(d)

Muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten kuuleminen
ennalta
23 artikla
Hakemusta koskeva päätös

YKO: V osa, 2.1 (toinen luetelmakohta), 2.2, YKO
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IV LUKU
Viisumin myöntäminen
24 artikla

YKO: V osa, 2.1

Yhtenäisen viisumin myöntäminen
25 artikla

YKO: V osa, 3, liite 14, SchY: 11 artiklan 2 kohta,
14 artiklan 1 kohta ja 16 artikla

Alueellisesti rajoitetun viisumin myöntäminen
26 artikla

YKO: I osa, 2.1.1 – Yhteinen toiminta 96/197/YOS

Lentokentän kauttakulkuviisumin myöntäminen
27 artikla

YKO: VI osa, 1–2-3–4

Viisumitarran täyttöohjeet
28 artikla

YKO: VI osa, 5.2

Täytetyn viisumitarran mitätöinti
29 artikla

YKO: VI osa, 5.3

Viisumitarran kiinnittäminen
30 artikla

YKO: I osa, 2.1, viimeinen virke

Myönnetystä viisumista johtuvat oikeudet
31 artikla

—

Muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille ilmoittaminen
32 artikla

—

Viisumin epääminen

V LUKU
Myönnetyn viisumin muuttaminen
Com-ex (93) 21

33 artikla
Jatkaminen
34 artikla

Com-ex (93) 24 ja YKO liite 14

Peruuttaminen ja kumoaminen

VI LUKU
Ulkorajalla myönnettävä viisumi
35 artikla
Ulkorajalla haettavat viisumit
36 artikla
Viisumin myöntäminen rajalla kauttakulkumatkalla oleville
merimiehille

Asetus (EY) N:o 415/2003
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IV OSASTO
HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN HOITO JA JÄRJESTÄMINEN
37 artikla

YKO: VII, 1–2-3

Viisumipalveluiden järjestäminen
38 artikla

—

Hakemusten käsittelyä ja edustustojen valvontaa varten tar
vittavat resurssit
YKO: VII osa, 1A
39 artikla

YKO: III osa, 5

Henkilöstön käyttäytyminen
40 artikla

YKO: VII osa, 1AA

Jäsenvaltioiden yhteistyömuodot
41 artikla
Jäsenvaltioiden yhteistyö
42 artikla

YKO: VII osa, AB

Kunniakonsulien käyttö
43 artikla

YKO: VII osa, 1B

Yhteistyö ulkoisten palveluntarjoajien kanssa
44 artikla

YKO: II osa, 1.2; VII osa, 1.6, kuudes, seitsemäs, kahdeksas
ja yhdeksäs alakohta

Tietojen salaaminen ja suojattu siirtäminen
45 artikla

YKO: VIII, 5.2

Jäsenvaltioiden konsuliedustustojen yhteistyö kaupallisten
organisaatioiden kanssa
46 artikla

SCH Com-ex (94) 25 ja (98) 12

Tilastojen laatiminen
—

47 artikla
Yleisölle suunnattu tiedotus

V OSASTO
PAIKALLINEN SCHENGEN-YHTEISTYÖ
48 artikla
Jäsenvaltioiden konsulaattien välinen paikallinen Schengenyhteistyö

YKO: VIII, 1–3-4
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VI OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET
49 artikla

—

Olympia- tai paralympiakisoihin liittyvät järjestelyt
50 artikla

—

Liitteisiin tehtävät tarkistukset
51 artikla

—

Viisumisäännöstön käytännön soveltamista koskevat ohjeet
52 artikla

—

Komitologiamenettely
53 artikla

—

Ilmoittaminen
54 artikla

—

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 muutokset
55 artikla

—

Asetuksen (EY) N:o 562/2006 muutokset
56 artikla

—

Kumoaminen
57 artikla

—

Seuranta ja arviointi
58 artikla
Voimaantulo

—
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LIITTEET

Liite I

YKO: liite 16

Yhdenmukainen hakemuslomake
Liite II

YKO: V, 1.4 osittain

Esimerkkejä hakemuksen liiteasiakirjoista
Liite III

YKO: VIII, 2

Yhdenmukainen leima ja sen käyttö sen osoittamiseksi, että
viisumihakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi
Liite IV

YKO: liite 3, I osa

Yhteinen luettelo asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteessä I
luetelluista kolmansista maista, joiden kansalaisilta vaaditaan
lentokentän kauttakulkuviisumi heidän kulkiessaan jäsenvalti
oiden alueella sijaitsevien lentokenttien kansainvälisen alueen
kautta
Liite V

YKO: liite 3, III osa

Luettelo oleskeluluvista, joiden haltijoilta ei vaadita lentoken
tän kauttakulkuviisumia jäsenvaltioiden lentokentillä
Liite VI

YKO: VIII, 2

Yhdenmukainen lomake viisumin epäämisestä, peruuttami
sesta tai kumoamisesta ilmoittamisesta ja perustelemista var
ten
Liite VII

YKO: VI osa, 1–4, liite 10

Viisumitarran täyttöohjeet
Liite VIII

YKO: VI osa, 5.3

Viisumitarran kiinnittäminen
Liite IX

Asetuksen (EY) N:o 415/2003 liitteet I ja II

Viisumin myöntämistä rajalla viisumipakon alaisille kauttakul
kumatkalla oleville merimiehille koskevat säännöt
Liite X

YKO: liite 19

Luettelo oikeudelliseen välineeseen sisällytettävistä yhteistyötä
ulkoisten palveluntarjoajien kanssa koskevista vähimmäisvaa
timuksista
Liite XI

—

Erityiset menettelyt ja edellytykset, joilla helpotetaan viisumien
myöntämistä olympia- ja paralympiakisojen osanottajille
Liite XII
Vuosittaiset tilastotiedot yhtenäisistä viisumeista, alueellisesti
rajoitetuista viisumeista ja lentokentän kauttakulkuviisumeista

—
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