L 78/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

24.3.2016

AVTAL
mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare
vistelser
EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen eller EU, och
REPUBLIKEN PERU, nedan kallad Peru,

nedan gemensamt kallade de avtalsslutande parterna,
SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar

underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,
SOM BEAKTAR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 509/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets

förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha
visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna
från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av 19 tredjeländer, inbegripet Peru, till förteckningen över
tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i medlemsstaterna,
SOM ERINRAR OM att det i artikel 1 i förordning (EU) nr 509/2014 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa 19 länder

ska tillämpas från och med det datum ett avtal om undantag från viseringsskyldighet som ska ingås med unionen träder
i kraft,
SOM STRÄVAR efter att säkerställa principen om likabehandling av alla EU-medborgare,
SOM TAR HÄNSYN TILL att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av

detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till
arbetsmarknaden i unionslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Perus nationella lagstiftning därför
fortfarande gäller för dessa personer,
SOM TAR HÄNSYN TILL protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet,

säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som är fogade
till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och som bekräftar att
bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i unionen och för medborgare i Peru vid resor på den andra
avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Artikel 2
Definitioner
I detta avtal gäller följande definitioner:
a) medlemsstat: alla medlemsstater i unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland.
b) medborgare i unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a.
(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 67.

24.3.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/5

c) medborgare i Peru: en medborgare i Peru.
d) Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som
tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3
Tillämpningsområde
1.
Medborgare i unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av
en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Perus territorium utan visering under den vistelsetid som anges i
artikel 4.1.
Medborgare i Peru som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Peru får
resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.
2.

Punkt 1 i denna artikel gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Perus viseringskrav eller
föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 (1).
För denna kategori av personer får Peru i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag
från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.
3.
Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de
avtalsslutande parternas lagar rörande villkor för inresa och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Peru förbehåller sig
rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.
4.
Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de
avtalsslutande parternas gränser.
5.
Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom unionslagstiftningen, medlemsstaternas nationella
lagstiftning och Perus nationella lagstiftning.

Artikel 4
Vistelsens längd
1.

Medborgare i unionen får vistas på Perus territorium högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

2.
Medborgare i Peru får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i de medlemsstater som fullt ut tillämpar
Schengenregelverket. Denna period ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte
tillämpar Schengenregelverket fullt ut.
Medborgare i Peru får vistas högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i en medlemsstat som ännu inte tillämpar
Schengenregelverket fullt ut, oberoende av den vistelsetid som beräknas för medlemsstater som fullt ut tillämpar
Schengenregelverket.
3.
Detta avtal påverkar inte Perus och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om 90 dagar i enlighet
med deras respektive nationella lagstiftning och unionslagstiftning.

Artikel 5
Territoriell tillämpning
1.

När det gäller Republiken Frankrike ska detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.

När det gäller Konungariket Nederländerna ska detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

(1) Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är
skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna
från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).
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Artikel 6
Gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet
1.
De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av
företrädare för unionen och företrädare för Peru. Unionen ska företrädas av Europeiska kommissionen.
2.

Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a) övervaka genomförandet av detta avtal,
b) föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal, samt
c) lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.
3.

Kommittén ska när så är nödvändigt sammanträda på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.

Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7
Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan
medlemsstaterna och Peru
Detta avtal ska ha företräde framför bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater
och Peru, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8
Slutbestämmelser
1.
Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive interna
förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den senare av de två
anmälningar genom vilka de avtalsslutande parterna till varandra anmält att dessa förfaranden är avslutade.
Detta avtal ska tillämpas provisoriskt från dagen efter undertecknandet.
2.

Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.
Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i
kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta
är avslutade.
4.
Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tillämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl
som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan, irreguljär invandring eller om
den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om detta ska anmälas till den andra avtalsslutande
parten senast två månader innan beslutet beräknas träda i kraft. En avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen
av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten ifall skälen för att avbryta tillämpningen inte
längre föreligger.
5.
Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten.
Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.
6.

Peru får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.

Unionen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska,
litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska,
tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.
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Съставено в Брюксел на четиринадесети март през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el catorce de marzo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne čtrnáctého března dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den fjortende marts to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten März zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fourteenth day of March in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quatorze mars deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici marzo duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada četrpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo keturioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év március havának tizennegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, veertien maart tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia czternastego marca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em catorze de março de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la paisprezece martie două mii șaisprezece.
V Bruseli štrnásteho marca dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne štirinajstega marca leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den fjortonde mars år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

L 78/7

L 78/8

SV

За Република Перу
Por la República del Perú
Za Peruánskou Republikudo
For Republikken Peru
Für die Republik Peru
Peruu Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Περού
For the Republic of Peru
Pour la république du pérou
Za Republiku Peru
Per la Republica del Perù
Peru Republikas vārdā –
Peru Respublikos vardu
A Perui Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Perù
Voor de Republiek Peru
W imieniu Peru
Pela República do Peru
Pentru Republica Peru
Za Peruánsku Republiku
Za Republiko Peru
Perun Tasavallan puolesta
För Republiken Peru
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GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och
Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders
associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.
Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, å ena sidan,
och myndigheterna i Peru, å andra sidan, utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för
kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA AVLÖNAD
VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som
utövar avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för
att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.
Denna kategori bör inte omfatta
— affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra
avtalsslutande parten),
— idrottare eller artister som utövar en verksamhet tillfälligt,
— journalister utsända av media i bosättningslandet,
— företagsinterna praktikanter.
Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén – inom dess ansvarsområde enligt
artikel 6 i detta avtal – som får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande
parternas erfarenheter.
Denna förklaring påverkar inte definitionerna av olika kategorier av resande i Perus nationella lagstiftning med avseende
på inresa till, utresa från, transitering via eller vistelse på Perus territorium.

GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM 90 DAGAR UNDER EN 180-DAGARSPERIOD
ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod i enlighet
med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som
sammanlagt inte varar längre än 90 dagar under loppet av en 180-dagarsperiod.
Uttrycket ”en” innebär att man tillämpar en rörlig 180-dagars referensperiod, som går ut på att man går bakåt i tiden
och räknar varje dag av vistelsen under den senaste 180-dagarsperioden, för att kontrollera om kravet på 90 dagar
under en 180-dagarsperiod fortsatt uppfylls. Det betyder bland annat att en bortavaro under en oavbruten period av
90 dagar ger rätt till en ny vistelse på upp till 90 dagar.
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GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN
VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och medborgarna i Peru,
och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om
följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkoren.

GEMENSAM FÖRKLARING OM INFÖRANDE AV BIOMETRISKA PASS I REPUBLIKEN PERU

Den avtalsslutande parten Republiken Peru förklarar att landet tilldelat ett kontrakt avseende framställning av
biometriska pass, och förbinder sig att utfärda endast biometriska pass för landets medborgare senast den 31 juli 2016.
Dessa pass ska helt uppfylla Icaos krav enligt Icao Doc 9303.
De avtalsslutande parterna är eniga om att underlåtenhet att utfärda endast biometriska pass senast den 31 juli 2016
utgör tillräckliga skäl för att avbryta tillämpningen av detta avtal i enlighet med förfarandet i artikel 8.4.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMARBETE OM IRREGULJÄR MIGRATION

De avtalsslutande parterna erinrar om att parterna enas om att återta sina egna irreguljära migranter, i enlighet med
artikel 49.3 i avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å den
ena sidan och Andinska gemenskapen och dess medlemsländer å den andra.
De avtalsslutande parterna kommer att noggrant övervaka detta åtagande. Parterna enas om att på begäran av någon av
de avtalsslutande parterna ingå avtal som reglerar båda parters särskilda åligganden avseende återtagande, i synnerhet
om den irreguljära migrationen ökar eller om problem uppkommer i samband med återtagande av irreguljära migranter
efter ikraftträdandet av avtalet om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.
De avtalsslutande parterna är eniga om att underlåtenhet att ingå ett sådant återtagandeavtal på begäran utgör tillräckliga
skäl för att avbryta tillämpningen av detta avtal i enlighet med förfarandet i artikel 8.4.

