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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 81/2009
(2009. gada 14. janvārī),
ar kuru Regulu (EK) Nr. 562/2006 groza attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu
saistībā ar Šengenas Robežu kodeksu
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Lai pārbaudītu, vai ir izpildīti Regulas (EK)
Nr. 562/2006 5. pantā paredzētie trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumi, un lai sekmīgi pildītu savus
uzdevumus, robežsargiem būtu jāizmanto visa pieejamā
informācija, tostarp datu meklēšana VIS.

(6)

Lai novērstu to, ka tiek apietas robežšķērsošanas vietas, kurās var izmantot VIS, un lai garantētu tās pilnīgu efektivitāti, VIS ir jo īpaši svarīgi izmantot saskaņoti, veicot
ieceļošanas pārbaudes pie ārējām robežām.

(7)

Ņemot vērā to, ka atkārtotu vīzas pieprasījumu gadījumos
ir lietderīgi biometriskos datus izmantot atkārtoti un kopēt no pirmā pieteikuma uz VIS, VIS izmantošanai ieceļošanas pārbaudēs pie ārējām robežām vajadzētu būt
obligātai.

(8)

VIS izmantošanai būtu jāietver sistemātiska meklēšana VIS,
izmantojot vīzas ielīmes numuru kopā ar pirkstu nospiedumu pārbaudi. Tomēr, ņemot vērā šādas meklēšanas iespējamo iespaidu uz gaidīšanas ilgumu robežšķērsošanas
vietās, vajadzētu būt iespējai atkāpes veidā pārejas periodā
un konkrēti noteiktos apstākļos meklēšanu VIS veikt bez
pirkstu nospiedumu sistemātiskas pārbaudes. Dalībvalstīm
būtu jānodrošina, ka šādu atkāpi piemēro vienīgi tad, ja ir
pilnībā izpildīti attiecīgie nosacījumi, un ka šīs atkāpes piemērošanas ilgums un biežums ir minimāls un ka to piemēro vienīgi atsevišķās robežšķērsošanas vietās.

(9)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 562/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, paredzēt noteikumus, kas attiecas uz VIS izmantošanu pie ārējām robežām, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās
dalībvalstīs, un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar
Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā
ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā
regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā
mērķa sasniegšanai.

(11)

Šajā regulā ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti
Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un atspoguļoti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijā, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
62. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006
(2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu
par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos
pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (2), paredzēti nosacījumi, kritēriji un sīki izstrādāti noteikumi, kas reglamentē pārbaudes robežšķērsošanas vietās un uzraudzību
pie robežas, tostarp pārbaudi Šengenas Informācijas
sistēmā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK)
Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas
sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā
ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (3) mērķis ir uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu. Tā arī paredz, ka VIS mērķi
ietver gan pārbaužu atvieglināšanu ārējo robežu šķērsošanas punktos, gan cīņu pret krāpšanu.

(3)

Regulā (EK) Nr. 767/2008 paredzēti meklēšanas kritēriji un
nosacījumi, ar kādiem kompetentās iestādes piekļūst datiem nolūkā veikt pārbaudi ārējo robežu šķērsošanas punktos, lai pārbaudītu vīzas turētāju identitāti, vīzas īstumu un
to, vai ieceļošanas nosacījumi ir izpildīti, un lai identificētu
personas, kas varbūtēji neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, lai ieceļotu, atrastos vai uzturētos dalībvalstu
teritorijā.

(4)

Ņemot vērā to, ka vienīgi pirkstu nospiedumu pārbaude
var droši apstiprināt, ka persona, kas vēlas ieceļot Šengenas zonā, ir persona, kurai ir izsniegta vīza, būtu jāparedz
noteikumi par VIS izmantošanu pie ārējām robežām.

(1) Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 27. novembra Lēmums.
(2) OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.
(3) OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.

4.2.2009.
(12)

(13)

(14)
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Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu
starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un
Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (1) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri
attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta A punktā Padomes
1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK (2) par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts
starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas
acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (3) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri
attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK
1. panta A punktā, to lasot saistībā ar 3. pantu Padomes
Lēmumā 2008/146/EK (4).

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices
Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas
Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices
Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5) – šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas
minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A punktā, to lasot
saistībā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 2008/261/EK (6).
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Tādēļ Apvienotā Karaliste nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Apvienotajai Karalistei šī regula nav saistoša un nav
jāpiemēro.

(17)

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru
īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu
2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu
piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (8).
Tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(18)

Attiecībā uz Kipru šī regula ir akts, kas papildina Šengenas
acquis vai kā citādi ir saistīts ar to 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta nozīmē.

(19)

Šī regula ir akts, kas papildina Šengenas acquis vai kā citādi
ir saistīts ar to 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta
2. punkta nozīmē,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Grozījums

Ar šo Regulas (EK) Nr. 562/2006 7. panta 3. punktu groza šādi:
(15)

(16)

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

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju,
kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas
Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula papildina Šengenas acquis atbilstīgi
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļai, Dānijai saskaņā ar minētā protokola 5. pantu sešos mēnešos pēc šīs regulas pieņemšanas dienas būtu jāizlemj, vai
tā šo regulu transponēs savos tiesību aktos.

Šī regula papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru
īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/365/EK (2000. gada 29. maijs) par
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu
piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (7).

OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.
OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.
OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.
OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.
Padomes dokuments 16462/06; pieejams
http://register.consilium.europa.eu.
(6) OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.
(7) OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

1) pēc a) apakšpunkta iekļauj šādus apakšpunktus:

“aa) ja trešās valsts valstspiederīgajam ir 5. panta 1. punkta
b) apakšpunktā minētā vīza, ieceļošanas pārbaudē iekļauj arī vīzas turētāja identitātes un vīzas īstuma pārbaudi, izmantojot Vīzu informācijas sistēmu (VIS)
saskaņā ar 18. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr. 767/2008 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu
informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (*);

ab) atkāpjoties no tā, ja:

i)

satiksme ir tik intensīva, ka gaidīšana robežšķērsošanas vietā pārmērīgi ieilgst;

ii)

ir izsmelti visi personāla, tehniskie un organizatoriskie resursi; un

(8) OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.
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iii) izvērtējums liecina, ka nepastāv ar iekšējo drošību
un nelikumīgu imigrāciju saistīti riski,
meklēšanu VIS var veikt, visos gadījumos pārbaudot vīzas ielīmes numuru un izlases veidā pārbaudot gan vīzas ielīmes numuru, gan pirkstu nospiedumus.
Tomēr visos gadījumos, kad rodas šaubas par vīzas turētāja identitāti un/vai vīzas īstumu, VIS izmanto, lai sistemātiski pārbaudītu gan vīzas ielīmes numuru, gan
pirkstu nospiedumus.
Šo atkāpi drīkst piemērot vienīgi tik ilgi, kamēr attiecīgajā robežšķērsošanas vietā pastāv iepriekšminētie
apstākļi;
ac) lēmumu, ka dati VIS jāpārbauda saskaņā ar ab) apakšpunktu, pieņem robežsargs, kas ir robežšķērsošanas
punkta vadītājs, vai augstāka amatpersona.
Attiecīgā dalībvalsts šādus lēmumus nekavējoties dara
zināmus pārējām dalībvalstīm un Komisijai;
ad) katra dalībvalsts reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Komisijai ziņojumu par ab) apakšpunkta piemērošanu, tostarp norādot to trešo valstu valstspiederīgo
skaitu, kuru dati VIS pārbaudīti vienīgi pēc vīzas ielīmes
numura, un norādot ab) apakšpunkta i) punktā minēto
gaidīšanas laiku;

4.2.2009.

ae) šā punkta ab) un ac) apakšpunktu piemēro, ilgākais, trīs
gadus, šo termiņu sākot skaitīt trīs gadus pēc VIS darbības sākuma. Līdz otrā gada beigām minētajā laikposmā,
kad piemēro ab) un ac) apakšpunktu, Komisija iesniedz
Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējumu par minēto apakšpunktu piemērošanu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Eiropas Parlaments vai Padome var prasīt, lai
Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas
grozīšanai;
(*) OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.”;
2) c) apakšpunkta i) punktam pievieno šādu teikumu:
“Šāda pārbaude var ietvert meklēšanu VIS saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 767/2008 18. pantu;”;
3) pievieno šādu apakšpunktu:
“d) visu to personu identifikācijas nolūkam, kas varbūtēji
neatbilst vai vairs neatbilst nosacījumiem, lai ieceļotu,
atrastos vai uzturētos dalībvalstu teritorijā, var veikt
meklēšanu
VIS
saskaņā
ar
Regulas
(EK)
Nr. 767/2008 20. pantu.”
2. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no divdesmitās dienas pēc Regulas (EK)
Nr. 767/2008 48. panta 1. punktā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.
Strasbūrā, 2009. gada 14. janvārī
Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
Priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

