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BILAGA II 

 

 

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, 

som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de rättsakter 

som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har 

samband med detta, vilka skall vara bindande och tillämpliga i 

de nya medlemsstaterna från och med anslutningen 

(enligt artikel 4.1 i anslutningsakten) 

 

 

1. Avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Tyskland och Frankrike om gradvis 

avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna av den 14 juni 19851. 

 

2. Följande bestämmelser i konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om 

tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de 

gemensamma gränserna, med tillhörande slutakt och gemensamma förklaringar2, ändrad genom 

vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 8: 

 

                                                 
1  EGT L 239, 22.9.2000, s. 13. 
2  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom rådets förordning (EG) 

nr 871/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 29). 
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Artikel 1, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, artiklarna 3–7, med undantag 

för artikel 5.1 d, artikel 13, artiklarna 26 och 27, artikel 39, artiklarna 44–59, artiklarna 61–63, 

artiklarna 65–69, artiklarna 71–73, artiklarna 75 och 76, artikel 82, artikel 91, artiklarna 126–130, 

i den mån de hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, och artikel 136. Gemensamma 

förklaringarna 1 och 3 i slutakten. 

 

3. Följande bestämmelser i avtalen om anslutning till konventionen som undertecknades 

i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis 

avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, deras slutakter och tillhörande 

gemensamma förklaringar, ändrade genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 8: 

 

a) Avtalet om Italiens anslutning, som undertecknades den 27 november 1990: 

– Artikel 4 

– Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten 
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b) Avtalet om Spaniens anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991: 

– Artikel 4 

– Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten 

– Förklaring 2 i del III i slutakten 

 

c) Avtalet om Portugals anslutning, som undertecknades den 25 juni 1991: 

– Artiklarna 4, 5 och 6 

– Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten 

 

d) Avtalet om Greklands anslutning, som undertecknades den 6 november 1992: 

– Artiklarna 3, 4 och 5 

– Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten 

– Förklaring 2 i del III i slutakten 

 

e) Avtalet om Österrikes anslutning, som undertecknades den 28 april 1995: 

– Artikel 4 

– Gemensam förklaring 1 i del II i slutakten 
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f) Avtalet om Danmarks anslutning, som undertecknades den 19 december 1996: 

– Artiklarna 4, 5.2 och 6 

– Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i del II i slutakten 

 

g) Avtalet om Finlands anslutning, som undertecknades den 19 december 1996: 

– Artiklarna 4 och 5 

– Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i del II i slutakten 

– Förklaring från Finlands regering om Åland i del III i slutakten 

 

h) Avtalet om Sveriges anslutning, som undertecknades den 19 december 1996: 

– Artiklarna 4 och 5 

– Gemensamma förklaringarna 1 och 3 i del II i slutakten 
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4. Följande avtal som ingåtts av rådet enligt artikel 6 i Schengenprotokollet: 

 

– Avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och 

Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och 

utvecklingen av Schengenregelverket, inbegripet bilagorna, slutakten, förklaringarna och 

skriftväxlingarna som bifogats detta1, som godkänts genom rådets beslut 1999/439/EG2. 

 

– Avtalet av den 30 juni 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och 

Konungariket Norge om fastställande av rättigheter och skyldigheter mellan Irland och 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å ena sidan, och Republiken Island och 

Konungariket Norge, å andra sidan, på de områden av Schengenregelverket som är tillämpliga 

på dessa stater3, som godkänts genom rådets beslut 2000/29/EG4. 

 

– Avtalet som undertecknades den 25 oktober 2004 av Europeiska unionens råd och 

Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, 

tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket5. 

 

                                                 
1  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
2  EGT L 176, 10.7.1999, s. 35. 
3  EGT L 15, 20.1.2000, s. 2. 
4  EGT L 15, 20.1.2000, s. 1. 
5  Så länge detta avtal ännu inte har ingåtts, i den utsträckning det tillämpas provisoriskt. 
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5. Bestämmelserna i följande beslut av Verkställande kommittén som inrättades genom 

konventionen som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet 

av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrade 

genom vissa av de rättsakter som förtecknas i punkt 8: 

 

SCH/Com-ex (93) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om ministrarnas 

och statssekreterarnas förklaringar 

 

SCH/Com-ex (93) 14: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om förbättring av 

det praktiska rättsliga samarbetet för att bekämpa narkotikahandel 

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 21 november 1994 om 

anskaffande av gemensamma in- och utresestämplar 

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg 

enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen 

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om 

ikraftsättande av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 19 juni 1990 
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SCH/Com-ex (95) 21: Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om snabbt utbyte 

mellan Schengenstaterna av statistiska och konkreta uppgifter om eventuella störningar vid de yttre 

gränserna 

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om 

verksamhetsrapporten från expertgruppen, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 

 

SCH/Com-ex (98) 26 def: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om 

inrättande av Ständiga kommittén för utvärdering och genomförande av Schengenkonventionen 

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om 

vidarebefordran av den gemensamma handboken till kandidatländerna 

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2: Verkställande kommitténs beslut av den 27 oktober 1998 om 

vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, i den mån det hänför sig till 

bestämmelserna i punkt 2 

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om 

gränsöverskridande polissamarbete för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar 

 



 

 
AA2005/Akt/Bilaga II/sv 8 

 

MD 141/6/04 REV 6 
(AC 141/1/05 REV 1) 

 

SCH/Com-ex (98) 52: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om handboken 

om gränsöverskridande polissamarbete, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 

 

SCH/Com-ex (98) 57: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om införande av 

ett enhetligt formulär för inbjudan eller åtagandeförklaring 

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om 

samordnade insatser av dokumentrådgivare 

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om 

narkotikasituationen 

 

SCH/Com-ex (99) 6: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om 

Schengenregelverket när det gäller telekommunikationer 

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om 

kontaktpersoner 
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SCH/Com-ex (99) 8 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om allmänna 

principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer 

 

SCH/Com-ex (99) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om olaglig 

handel med vapen 

 

SCH/Com-ex (99) 13: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga 

versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna: 

 

– Bilagorna 1–3, 7, 8 och 15 till de gemensamma konsulära anvisningarna 

– Den gemensamma handboken, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i punkt 2, 

inbegripet bilagorna 1, 5, 5a, 6, 10 och 13 

 

SCH/Com-ex (99) 18: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om förbättring av 

polissamarbetet för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar 
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6. Följande förklaringar av Verkställande kommittén som inrättades genom konventionen som 

undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av 

den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån 

de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2: 

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2: Verkställande kommitténs förklaring av den 26 juni 1996 

om utlämning 

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2:Verkställande kommitténs förklaring av den 9 februari 1998 om 

bortförande av minderåriga 

 

7. Följande beslut av Centralgruppen som inrättades genom konventionen som undertecknades 

i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis 

avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till 

bestämmelserna i punkt 2: 

 

SCH/C (98) 117: Centralgruppens beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att 

bekämpa olaglig invandring 
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SCH/C (99) 25: Centralgruppens beslut av den 22 mars 1999 om allmänna principer för ersättning 

till uppgiftslämnare och infiltratörer 

 

8. Följande rättsakter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband 

med detta: 

 

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av 

visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1) 

 

Rådets beslut 1999/307/EG av den 1 maj 1999 om fastställande av närmare föreskrifter för 

Schengensekretariatets införlivande med rådets generalsekretariat (EGT L 119, 7.5.1999, s. 49) 

 

Rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet 

med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och 

Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de 

bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 1) 
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Rådets beslut 1999/436/EG av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta 

bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om 

Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör 

Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 17) 

 

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som 

har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om 

dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av 

Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31) 

 

Rådets beslut 1999/848/EG av den 13 december 1999 om fullt ikraftträdande av 

Schengenregelverket i Grekland (EGT L 327, 21.12.1999, s. 58) 

 

Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket 

Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket 

(EGT L 131, 1.6.2000, s. 43) 
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Rådets beslut 2000/586/RIF av den 28 september 2000 om inrättande av ett förfarande för ändring 

av artikel 40.4 och 40.5, artikel 41.7 och artikel 65.2 i konventionen om tillämpning av 

Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma 

gränserna (EGT L 248, 3.10.2000, s. 1) 

 

Rådets beslut 2000/751/EG av den 30 november 2000 om hävande av klassificeringen av vissa 

delar av den gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom 

konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 303, 2.12.2000, 

s. 29) 

 

Rådets beslut 2000/777/EG av den 1 december 2000 om tillämpningen av Schengenregelverket i 

Danmark, Finland och Sverige samt i Island och Norge (EGT L 309, 9.10.2000, s. 24) 

 

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) 

 

Rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet 

genomförandebefogenheter avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för 

behandlingen av ansökningar om visering (EGT L 116, 26.4.2001, s. 2) 
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Rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet 

genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden 

för genomförandet av gränskontroller och övervakning (EGT L 116, 26.4.2001, s. 5) 

 

Rådets beslut 2001/329/EG av den 24 april 2001 om uppdatering av del VI och bilagorna 3, 6 

och 13 i de gemensamma konsulära anvisningarna samt av bilagorna 5a, 6a och 8 i den 

gemensamma handboken (EGT L 116, 26.4.2001, s. 32), i den mån det hänför sig till bilaga 3 till de 

gemensamma konsulära anvisningarna och bilaga 5a till den gemensamma handboken 

 

Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 

i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 187, 10.7.2001, 

s. 45) 

 

Rådets beslut 2001/886/RIF av den 6 december 2001 om utvecklingen av andra generationen av 

Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 1) 

 

Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7 december 2001 om ändring av förordning (EG) 

nr 539/2001 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 327, 12.12.2001, s. 1) 
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Rådets förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001 om utvecklingen av 

andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EGT L 328, 13.12.2001, s. 4) 

 

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell 

för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar 

resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, 

s. 4) 

 

Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002 om ändring av förordning (EG) 

nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7) 

 

Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa 

bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20) 

 

Rådets beslut 2002/352/EG av den 25 april 2002 om översyn av den gemensamma handboken 

(EGT L 123, 9.5.2002, s. 47) 

 

Rådets beslut 2002/353/EG av den 25 april 2002 om hävande av klassificeringen av del II av den 

gemensamma handbok som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om 

tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 123, 9.5.2002, s. 49) 
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Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av 

uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1) 

 

Rådets beslut 2002/587/EG av den 12 juli 2002 om översyn av den gemensamma handboken 

(EGT L 187, 16.7.2002, s. 50) 

 

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga 

ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, 

s. 1) 

 

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, 

transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17) 

 

Rådets beslut 2003/170/RIF av den 27 februari 2003 om gemensamt utnyttjande av sambandsmän 

som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (EUT L 67, 12.3.2003, s. 27) 

 

Rådets förordning (EG) nr 453/2003 av den 6 mars 2003 om ändring av förordning (EG) 

nr 539/2001 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 (EUT L 69, 13.3.2003, s. 10) 
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Rådets beslut 2003/725/RIF av den 2 oktober 2003 om ändring av bestämmelserna i artikel 40.1 

och 40.7 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis 

avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EUT L 260, 11.10.2003, s. 37) 

 

Rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med 

återsändande med flyg (EUT L 321, 6.12.2003, s. 26) 

 

Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av 

sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1) 

 

Rådets beslut 2004/466/EG av den 29 april 2004 om ändring av den gemensamma handboken för 

att införa åtgärder för riktade gränskontroller av minderåriga med medföljande vuxen (EUT L 157, 

30.4.2004, s. 136) 

 

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna 

uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24) 

 

Rådets beslut 2004/573/EG av den 29 april 2004 om organisation av gemensamma flygningar för 

återsändande från två eller flera medlemsstaters territorium av tredjelandsmedborgare vilka 

omfattas av enskilda beslut om återsändande (EUT L 261, 6.8.2004, s. 28) 
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Rådets beslut 2004/574/EG av den 29 april 2004 om ändring av den gemensamma handboken 

(EUT L 261, 6.8.2004, s. 36) 

 

Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för 

viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5) 

 

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå 

för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser 

(EUT L 349, 25.11.2004, s. 1) 

 

Rådets förordning (EG) nr 2133/2004 av den 13 december 2004 om skyldighet för 

medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares 

resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte 

av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma 

handboken (EUT L 369, 16.12.2004, s. 5) 

 

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer 

och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna 

(EUT L 385, 29.12.2004, s. 1). 

 

________________________ 

 


