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BILAG II 

 

Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, 

således som disse er integreret i Den Europæiske Union, 

samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, 

og som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater 

fra tiltrædelsestidspunktet 

(omhandlet i protokollens artikel 4, stk. 1) 

 

 

 

1. Aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, 

Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved 

de fælles grænser, undertegnet den 14. juni 19851. 

 

 

 

                                                 
1  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 13. 
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2. Følgende bestemmelser i konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om 

gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de 

fælles grænser, den tilhørende slutakt og de tilhørende fælles erklæringer1, som ændret ved nogle af 

retsakterne i punkt 8: 

 

Artikel 1, i det omfang den vedrører bestemmelserne under dette punkt, artikel 3-7, bortset fra 

artikel 5, stk. 1, litra d), artikel 13, artikel 26 og 27, artikel 39, artikel 44-59, artikel 61-63, 

artikel 65-69, artikel 71-73, artikel 75 og 76, artikel 82, artikel 91, artikel 126-130, i det omfang de 

vedrører bestemmelserne under dette punkt, samt artikel 136 og fælles erklæring 1 og 3 i slutakten. 

 

                                                 
1  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 (EUT 

L 162 af 30.4.2004, s. 29). 
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3. Følgende bestemmelser i aftalerne om tiltrædelse af konventionen undertegnet den 

19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis 

ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, slutakterne dertil og de tilhørende fælles 

erklæringer, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 8: 

 

a) aftalen af 27. november 1990 om Den Italienske Republiks tiltrædelse: 

– Artikel 4 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 

 

b) aftalen af 25. juni 1991 om Den Italienske Republiks tiltrædelse: 

– Artikel 4 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 

– Slutakt, del III, erklæring 2 

 

c) aftalen af 25. juni 1991 om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse: 

– Artikel 4, 5 og 6 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 
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d) aftalen af 6. november 1992 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse: 

– Artikel 3, 4 og 5 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 

– Slutakt, del III, erklæring 2 

 

e) aftalen af 28. april 1995 om Republikken Østrigs tiltrædelse: 

– Artikel 4 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 

 

f) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Danmarks tiltrædelse: 

– Artikel 4, artikel 5, stk. 2, og artikel 6 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3 

 

g) aftalen af 19. december 1996 om Republikken Finlands tiltrædelse: 

– Artikel 4 og 5 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3 

– Erklæring fra Republikken Finlands regering om Ålandsøerne i slutaktens del III 
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h) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges tiltrædelse: 

– Artikel 4 og 5 

– Slutakt, del II, fælles erklæring 1 og 3 

 

4. Følgende aftaler, som Rådet har indgået i medfør af Schengen-protokollens artikel 6: 

 

– aftalen af 18. maj 1999, indgået af Rådet for Den Europæiske Union med Republikken Island 

og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og 

udviklingen af Schengen-reglerne, herunder bilagene, slutakten, erklæringerne og 

brevvekslingen i tilknytning hertil1, godkendt ved Rådets afgørelse 1999/439/EF2 

 

                                                 
1  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36. 
2  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35. 
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– aftalen af 30. juni 1999, indgået af Rådet for Den Europæiske Union med Republikken Island 

og Kongeriget Norge om fastsættelse af rettigheder og forpligtelser mellem Irland og Det 

Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den ene side og Republikken Island og 

Kongeriget Norge på den anden side på de områder af Schengen-reglerne, der gælder for disse 

stater1, godkendt ved Rådets afgørelse 2000/29/EF2 

 

– aftalen undertegnet af Rådet for Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund den 

25. oktober 2004 om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen 

og udviklingen af Schengen-reglerne3. 

 

                                                 
1  EFT L 15 af 20.1.2000, s. 2. 
2  EFT L 15 af 20.1.2000, s. 1. 
3  Indtil denne aftale indgås endeligt, i det omfang den finder foreløbig anvendelse. 
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5. Bestemmelserne i følgende afgørelser truffet af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved 

konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 

14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved nogle af 

retsakterne i punkt 8: 

 

SCH/Com-ex (93) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om ministrenes og 

statssekretærernes erklæringer 

 

SCH/Com-ex (93) 14 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det 

praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. november 1994 om erhvervelse af 

fælles ind- og udrejsestempler 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 

omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer 

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om iværksættelse 

af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 19. juni 1990 
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SCH/Com-ex (95) 21 Eksekutivkomitéens afgørelse af 20. december 1995 om hurtig udveksling 

mellem Schengen-staterne af statistiske og konkrete oplysninger om mulige mangler ved de ydre 

grænser 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. april 1998 om taskforcens 

aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor 

 

SCH/Com-ex (98) 26 def Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et 

stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengen-reglerne 

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om videregivelse 

af den fælles håndbog til ansøgerlandene 

 

SCH/Com-ex (98) 37 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 27. oktober 1998 om taskforcens 

aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor 

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om 

grænseoverskridende politisamarbejde om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger 
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SCH/Com-ex (98) 52 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om håndbogen 

vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde, i det omfang den vedrører bestemmelserne i 

punkt 2 ovenfor 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om indførelse af en 

ensartet udformet garantierklæring vedrørende invitation, underhold og logi 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om koordineret 

anvendelse af dokumentrådgivere 

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for narkotika 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for 

telekommunikation 

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om forbindelsesofficerer 

 

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om generelle principper 

for aflønning af informanter 
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SCH/Com-ex (99) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om ulovlig våbenhandel 

 

SCH/Com-ex (99) 13 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om den endelige udgave af 

håndbogen og de fælles konsulære visuminstrukser: 

 

– Bilag 1, 2, 3, 7, 8 og 15 til de fælles konsulære instrukser 

– Den fælles håndbog, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 ovenfor, herunder 

bilag 1, 5, 5A, 6, 10 og 13 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om forbedring af 

politisamarbejdet om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger 

 

6. Følgende erklæringer vedtaget af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved konventionen 

undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 

om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører 

bestemmelserne under punkt 2 ovenfor: 

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 26. juni 1996 om udlevering 
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SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af 

mindreårige. 

 

7. Følgende afgørelser truffet af den Centralgruppe, der er nedsat ved konventionen undertegnet 

den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis 

ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører bestemmelserne under 

punkt 2 ovenfor: 

 

SCH/C (98) 117 Centralgruppens afgørelse af 27. oktober 1998 om vedtagelse af foranstaltninger til 

bekæmpelse af illegal indvandring 

 

SCH/C (99) 25 Centralgruppens afgørelse af 22. marts 1999 om de generelle principper for 

aflønning af informanter. 

 

8. Følgende retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengen-reglerne: 

 

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af 

14.7.1995, s. 1) 
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Rådets beslutning 1999/307/EF af 1. maj 1999 om de nærmere bestemmelser for integration af 

Schengen-sekretariatet i Generalsekretariatet for Rådet (EFT L 119 af 7.5.1999, s. 49) 

 

Rådets afgørelse 1999/435/EF af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, 

i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser 

og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1) 

 

Rådets afgørelse 1999/436/EF af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de 

relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om 

Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør 

Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17) 

 

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, 

som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge 

om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-

reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31) 
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Rådets afgørelse 1999/848/EF af 13. december 1999 om en fuldstændig gennemførelse af 

Schengen-reglerne i Grækenland (EFT L 327 af 21.12.1999, s. 58) 

 

Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29 maj. 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige 

Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 131 af 

1.6.2000, s. 43) 

 

Rådets afgørelse 2000/586/RIA af 28. september 2000 om indførelse af en procedure til ændring af 

artikel 40, stk. 4 og 5, artikel 41, stk. 7, og artikel 65, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af 

Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser 

(EFT L 248 af 3.10.2000, s. 1) 

 

Rådets afgørelse 2000/751/EF af 30. november 2000 om afklassificering af visse dele af Den Fælles 

Håndbog, der er vedtaget af Schengen-eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om 

gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 29) 

 

Rådets afgørelse 2000/777/EF af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-

reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge (EFT L 309 af 9.10.2000, s. 24) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de 

tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og 

listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (OJ L 81 af 21.3.2001, s. 1) 
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Rådets forordning nr. 789/2001/EF af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet 

gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i 

forbindelse med behandling af visumansøgninger (EFT L 116 af 26.4.2001, s. 2) 

 

Rådets forordning nr. 790/2001/EF af 24. april 2001 om at forbeholde Rådet 

gennemførelsesbeføjelserne vedrørende visse detailbestemmelser og konkrete procedurer i 

forbindelse med behandling af visumansøgninger (EFT L 116 af 26.4.2001, s. 5) 

 

Rådets beslutning 2001/329/EF af 24. april 2001 om ajourføring af del VI og bilag 3, 6 og 13 til de 

fælles konsulære instrukser samt af bilag 5a, 6a og 8 til Den Fælles Håndbog (EFT L 116 af 

26.4.2001, s. 32), i det omfang den vedrører bilag 3 til de fælles konsulære instrukser og bilag 5a til 

Den Fælles Håndbog 

 

Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til 

artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 187 af 

10.7.2001, s. 45) 

 

Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af 

Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1) 
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Rådets forordning (EF) nr. 2414/2001 af 7. december 2001 om ændring af forordning (EF) 

nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse 

af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget 

for dette krav (EFT L 327 af 12.12.2001, s. 1) 

 

Rådets afgørelse 2001/2424/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af 

Schengen-informationssystemet (SIS II) (EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring 

af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den 

medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 

om ensartet udformning af visa (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 7) 

 

Rådets afgørelse 2002/192//EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse 

bestemmelser i Schengen-reglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20) 

 

Rådets beslutning 2002/352/EF af 25. april 2002 om revision af Den Fælles Håndbog (EFT L 123 

af 9.5.2002, s. 47) 
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Rådets afgørelse 2002/353/EF af 25. april 2002 om afklassificering af del II af Den Fælles 

Håndbog, der er vedtaget af Schengen-eksekutivkomitéen, som er nedsat ved konventionen om 

gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 (EFT L 123 af 9.5.2002, s. 49) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser 

til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1) 

 

Rådets beslutning 2002/587/EF af 12. juli 2002 om revision af Den Fælles Håndbog (EFT L 187 af 

16.7.2002, s. 50) 

 

Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige 

rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold 

(EFT L 328 af 5.12.2002, s. 1) 

 

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og 

transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002. s. 17) 

 

Rådets afgørelse 2003/170/RIA af 27. februar 2003 om fælles benyttelse af forbindelsesofficerer 

udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 67 af 12.3.2003, s. 27) 
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Rådets forordning (EF) nr. 453/2003 af 6. marts 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 

om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved 

passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav 

(EUT L 69 af 13.3.2003, s. 10) 

 

Rådets afgørelse 2003/725/RIA af 2. oktober 2003 om ændring af bestemmelserne i artikel 40, 

stk. 1 og 7, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis 

ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EUT L 260 af 11.10.2003, s. 37) 

 

Rådets direktiv 2003/110/EF af 25. november 2003 om bistand ved gennemrejse i forbindelse med 

udsendelse med fly (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 26) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af 

indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1) 

 

Rådets beslutning 2004/466/EF af 29. april 2004 om ændring af Den Fælles Håndbog med henblik 

på at indarbejde bestemmelser om målrettet grænsekontrol af ledsagede mindreårige (EUT L 157 af 

30.4.2004, s. 136) 

 

Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at 

fremsende oplysninger om passagerer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24) 
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Rådets beslutning 2004/573/EF af 29. april 2004 om tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly 

fra to eller flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af individuelle 

afgørelser om udsendelse (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 28) 

 

Rådets beslutning 2004/574/EF af 29. april 2004 om ændring af Den Fælles Håndbog (EUT L 261 

af 6.8.2004, s. 36) 

 

Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) 

(EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for 

forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 

25.11.2004, s. 1) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 2133/2004 af 13. december 2004 om forpligtelse for medlemsstaternes 

kompetente myndigheder til systematisk at stemple tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter ved 

passage af medlemsstaternes ydre grænser og om ændring i den henseende af konventionen om 

gennemførelse af Schengen-aftalen og Den Fælles Håndbog (EUT L 369 af 16.12.2004, s. 5) 

 

Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer 

og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 

af 29.12.2004, s. 1) 

 

 

________________________ 

 


