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LIITE II 

 

 

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn 

Schengenin säännöstön määräyksistä ja 

Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä  

säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia 

ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen 

(jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa) 

 

 

 

1. Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten 

välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehty 

sopimus1. 

 

2. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 

tehdyn yleissopimuksen2 sekä siihen liittyvien päätösasiakirjan ja yhteisten julistusten määräykset 

sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä: 

 

                                                 
1  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13. 
2  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

neuvoston asetuksella (EY) N:o 871/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29). 
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1 artikla siltä osin kuin se liittyy tässä kohdassa oleviin määräyksiin, 3–7 artikla lukuun ottamatta 

5 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 13 artikla, 26–27 artikla, 39 artikla, 44–59 artikla, 61–63 artikla, 

65–69 artikla, 71–73 artikla, 75–76 artikla, 82 artikla, 91 artikla, 126–130 artikla siltä osin kuin ne 

liittyvät tässä kohdassa oleviin määräyksiin ja 136 artikla; päätösasiakirjassa olevat yhteiset 

julistukset 1 ja 3. 

 

3. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 

tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä tehtyjen sopimusten, niiden päätösasiakirjojen ja niihin 

liittyvien julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa 

luetelluilla säädöksillä: 

 

a) 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitettu sopimus Italian tasavallan liittymisestä: 

– 4 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1; 
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b) 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Espanjan kuningaskunnan liittymisestä: 

– 4 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1 

– päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2; 

 

c) 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Portugalin tasavallan liittymisestä: 

– 4, 5 ja 6 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1; 

 

d) 6 päivänä marraskuuta 1992 allekirjoitettu sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä: 

– 3, 4 ja 5 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1 

– päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2; 

 

e) 28 päivänä huhtikuuta 1995 allekirjoitettu sopimus Itävallan tasavallan liittymisestä: 

– 4 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1; 
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f) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan kuningaskunnan liittymisestä: 

– 4 artikla, 5 artiklan 2 kohta ja 6 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3; 

 

g) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Suomen tasavallan liittymisestä: 

– 4 ja 5 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3 

– päätösasiakirjan III osassa oleva Suomen tasavallan hallituksen julistus Ahvenanmaasta; 

 

h) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä: 

– 4 ja 5 artikla 

– päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3. 
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4. Seuraavat neuvoston Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset: 

 

– 18 päivänä toukokuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja 

Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin 

säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä sopimuksen liitteet, 

päätösasiakirja, julistukset ja siihen liitetty kirjeenvaihto1, hyväksytty neuvoston päätöksellä 

1999/439/EY2 

 

– 30 päivänä kesäkuuta 1999 tehty Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja 

Norjan kuningaskunnan sopimus yhtäältä Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistyneen kuningaskunnan ja toisaalta Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan 

välisten oikeuksien ja velvollisuuksien määräämiseksi niillä Schengenin säännöstön aloilla, 

joita sovelletaan näihin valtioihin3, hyväksytty neuvoston päätöksellä 2000/29/EY4 

 

– Euroopan unionin neuvoston ja Sveitsin valaliiton 25 päivänä lokakuuta 2004 allekirjoittama 

sopimus Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 

soveltamiseen ja kehittämiseen5. 

 

                                                 
1  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 
2  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35. 
3  EYVL L 15, 20.1.2000, s. 2. 
4  EYVL L 15, 20.1.2000, s. 1. 
5  Niin kauan kuin tätä sopimusta ei ole vielä tehty, sikäli kun sitä sovelletaan väliaikaisesti. 
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5. Seuraavien tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 

tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätösten määräykset, sellaisina 

kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 8 kohdassa luetelluilla säädöksillä: 

 

SCH/Com-ex (93) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, 

ministerien ja valtiosihteerien julistuksista 

 

SCH/Com-ex (93) 14 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, 

oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan 

torjumisessa 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, 

yhteisistä maahantulo- ja maastapoistumisleiman ominaisuuksista 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 

75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai 

psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen 

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 

Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 

voimaansaattamisesta 
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SCH/Com-ex (95) 21 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, 

Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja 

yksittäisten tietojen vaihtamisesta 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, 

perustettavasta task force -ryhmästä siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin 

määräyksiin 

 

SCH/Com-ex (98) 26 def. Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, 

pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta 

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, 

yhteisen käsikirjan toimittamisesta valtioille, joiden kanssa käydään konkreettisia neuvotteluja 

Euroopan unioniin liittymisestä 

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, 

laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta siltä osin kuin se liittyy edellä 

olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin 

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, 

rajatylittävästä poliisiyhteistyöstä rikollisuuden ehkäisyn ja suojelun alalla 
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SCH/Com-ex (98) 52 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat 

ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin 

määräyksiin 

 

SCH/Com-ex (98) 57 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, kutsua, 

ylläpitositoumusta ja majoitusta koskevana todisteena käytettävän yhdenmukaisen asiakirjan 

käyttöönotosta 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, 

asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä 

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

huumausaineita koskevasta tilanteesta 

 

SCH/Com-ex (99) 6 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

televiestintää koskevasta Schengen-säännöstöstä 

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

yhteyshenkilöistä 
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SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemisesta 

 

SCH/Com-ex (99) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

laittomasta asekaupasta 

 

SCH/Com-ex (99) 13 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista: 

 

– Yhteisen konsuliohjeiston liitteet 1–3, 7, 8 ja 15 

– Yhteinen käsikirja, siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin, 

mukaan lukien liitteet 1, 5, 5 a, 6, 10, 13 

 

SCH/Com-ex (99) 18 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, 

rangaistavien tekojen ehkäisyssä ja tutkimisessa noudatettavista poliisiyhteistyön periaatteista. 
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6. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 

tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean julistukset, niiltä osin kuin ne 

liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin: 

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 

1996, luovutuksesta 

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 

1998, alaikäisten kaappauksista. 

 

7. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 

tehdyllä yleissopimuksella perustetun keskusryhmän päätökset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä 

olevan 2 kohdan määräyksiin: 

 

SCH/C (98) 117 Keskusryhmän päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, toimenpiteistä laittoman 

maahanmuuton torjumiseksi 
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SCH/C (99) 25 Keskusryhmän päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, vihjeenantajien ja 

tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista. 

 

8. Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät säädökset: 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin 

kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1) 

 

Neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä 

Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 49) 

 

Neuvoston päätös 1999/435/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Schengenin säännöstön 

määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamiseksi kullekin 

Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1) 
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Neuvoston päätös 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten 

mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle 

määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17) 

 

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin 

neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion 

osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn 

sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31) 

 

Neuvoston päätös 1999/848/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön 

täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 58) 

 

Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-

Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön 

määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43) 
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Neuvoston päätös 2000/586/YOS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, tarkastusten asteittaisesta 

lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 

soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 4 ja 5 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan ja 

65 artiklan 2 kohdan muuttamista koskevasta menettelystä (EYVL L 248, 3.10.2000, s. 1) 

 

Neuvoston päätös 2000/751/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 1985 

tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun 

toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan joidenkin osien luokituksen 

kumoamisesta (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 29) 

 

Neuvoston päätös 2000/777/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, Schengenin säännöstön 

soveltamisesta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Islannissa ja Norjassa (EYVL L 309, 

9.10.2000, s. 24) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1) 

 

Neuvoston asetus N:o 789/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan 

varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten 

määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2) 
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Neuvoston asetus N:o 790/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan 

pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen 

yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 5) 

 

Neuvoston päätös 2001/329/EY, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston 

VI osan ja liitteiden 3, 6 ja 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteiden 5 a, 6a ja 8 ajantasaistamisesta 

(EYVL L 116, 26.4.2001, s. 32), siltä osin kuin se liittyy yhteisen konsuliohjeiston liitteeseen 3 ja 

yhteisen käsikirjan liitteeseen 5 a 

 

Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 

tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten 

täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45) 

 

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin 

tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 

539/2001 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 1) 
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Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven 

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen 

yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, 

joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4) 

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin 

kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7) 

 

Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada 

osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20) 

 

Neuvoston päätös 2002/352/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen käsikirjan 

tarkistamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 47) 

 

Neuvoston päätös 2002/353/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 

tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun 

toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan II osan luokituksen kumoamisesta 

(EYVL L 123, 9.5.2002, s. 49) 
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Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden 

kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1) 

 

Neuvoston päätös 2002/587/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisen käsikirjan 

tarkistamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 50) 

 

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten 

puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa 

avustamisen ehkäisemistä varten (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1) 

 

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa 

maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 

5.12.2002, s. 17) 

 

Neuvoston päätös 2003/170/YOS, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä  

(EUVL L 67, 12.3.2003, s. 27)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 453/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 

539/2001 muuttamisesta (EUVL L 69, 13.3.2003, s. 10) 
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Neuvoston päätös 2003/725/YOS, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, tarkastusten asteittaisesta 

lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 

soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohdan määräysten muuttamisesta  

(EUVL L 260, 11.10.2003, s. 37)  

 

Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta 

kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä (EUVL L 321, 

6.12.2003, s. 26)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 377/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, maahanmuuttoalan 

yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 1)  

 

Neuvoston päätös 2004/466/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan 

muuttamisesta määräyksen sisällyttämiseksi aikuisen kanssa matkustavia alaikäisiä koskevista 

kohdennetuista rajatarkastuksista (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 136) 

 

Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien 

velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 24) 

 

Neuvoston päätös 2004/573/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisten lentojen 

järjestämisestä henkilökohtaisen maastapoistamispäätöksen saaneiden kolmansien maiden 

kansalaisten poistamiseksi kahden tai useamman jäsenvaltion alueelta (EUVL L 261, 6.8.2004, 

s. 28)  
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Neuvoston päätös 2004/574/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen käsikirjan 

muuttamisesta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 36)  

 

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) 

perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta  

(EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2133/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden 

kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat sekä tämän vuoksi 

tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja 

yhteisen käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 369, 16.12.2004, s. 5)  

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden 

myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista 

vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1). 

 

 

________________________ 

 


