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nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-

0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

Kære formand, 

Den 18. april 2017 meddelte Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (LIBE) Retsudvalget, at der i forbindelse med de igangværende 

interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og 

oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den 

Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for 

adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning 

(EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (herefter ”forordningen om ind- og 

udrejsesystemet”) er blevet opnået foreløbig enighed om at slette et af de retsgrundlag, der var 

fastsat i det pågældende kommissionsforslag, nemlig artikel 88, stk. 2, litra a) i TEUF. LIBE 

har derfor i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 39, stk. 2, anmodet 

Retsudvalget om at kontrollere retsgrundlaget for det pågældende forslag og navnlig den 

eventuelle udeladelse af artikel 88, stk. 2, litra a), i TEUF. 

I - Baggrund 

Formålet med den foreslåede forordning om ind- og udrejsesystemet er at oprette et ind- og 

udrejsesystem til at afhjælpe forsinkelser ved grænsekontrollen og samtidig forbedre i) 

grænsekontrollen for tredjelandsstatsborgere, ii) den systematiske og pålidelige identifikation 

af personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet og iii) den interne sikkerhed og bekæmpelse 

af terrorisme og grov kriminalitet.  Det nye ind- og udrejsesystem finder anvendelse på alle 

tredjelandsstatsborgere, der passerer de ydre grænser med henblik på kortvarige ophold i 

Schengenområdet (maksimum 90 dage inden for en periode af 180 dage), både dem, der er 

visumpligtige, og dem, der er fritaget for visumpligten, eller eventuelt på grundlag af et 

rundrejsevisum (op til ét år). I systemet vil der blive indsamlet oplysninger og registreret ind- 

og udrejseoptegnelser med henblik på både at lette grænsepassagen for rejsende med ret til 

ophold og at sikre en bedre identifikation af personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet. 

Ind- og udrejsesystemet vil også registrere, når tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af ind- 

og udrejsesystemet, nægtes indrejse, og det vil gøre det muligt for de retshåndhævende 

myndigheder at foretage begrænsede søgninger i databasen med henblik på identifikation i 

straffesager og strafferetligt efterretningsarbejde for at forebygge alvorlig kriminalitet og 

terrorisme. 

 

Relevante artikler i traktaten 

Artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF sammenholdt med artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 

88, stk. 2, litra a), i TEUF i afsnit V med titlen ”Et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed” præsenteres som retsgrundlaget i Kommissionens forslag og har følgende 

ordlyd:  

Artikel 77 

(tidl. artikel 62 i EF-traktaten) 
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[...] 

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 

lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder: 

[…] 

b) personkontrol ved passage af de ydre grænser 

[…] 

d) nødvendige tiltag til den gradvise udvikling af et integreret system for forvaltningen af de 

ydre grænser 

Artikel 87 

(tidl. artikel 30 i traktaten om Den Europæiske Union) 

 

[…] 

2. Med henblik på stk. 1 kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 

lovgivningsprocedure fastlægge foranstaltninger vedrørende: 

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger 

[…] 

Artikel 88 

(tidl. artikel 30 i traktaten om Den Europæiske Union) 

 

[…] 

 

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige 

lovgivningsprocedure Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Disse 

opgaver kan omfatte: 

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der fremsendes 

af bl.a. medlemsstaternes eller tredjelandes myndigheder eller eksterne organisationer 

 

[…] 

 

III — EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af hjemmel 

Domstolen har traditionelt betragtet spørgsmålet om det relevante retsgrundlag som et 

spørgsmål af forfatningsretlig betydning, der sikrer overholdelse af princippet om tildelte 

beføjelser (artikel 5 i TEU) og fastlægger af arten og omfanget af Unionens kompetence1. Det 

fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 

foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 

herunder især retsaktens formål og indhold"2. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 

                                                 
1 Udtalelse 2/00 [2001] Sml. I-9713, præmis 5. 
2 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-
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retsakt derfor kunne annulleres. En institutions ønske om en mere aktiv deltagelse i 

vedtagelsen af en given retsakt, omstændighederne omkring vedtagelsen af en retsakt og det 

arbejde, der er blevet udført i forbindelse med andre aspekter inden for en given retsakts 

anvendelsesområde, er i den forbindelse irrelevant for fastlæggelsen af det korrekte 

retsgrundlag1.  

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 

led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 

kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 

primære eller fremherskende formål eller led2. Hvis en retsakt imidlertid samtidig forfølger 

flere formål eller har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af 

disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet, skal en sådan retsakt 

baseres på de dertil svarende forskellige retsgrundlag3, hvis de procedurer, der er fastlagt for 

de respektive retsgrundlag, ikke er uforenelige med og ikke underminerer Europa-

Parlamentets rettigheder4. 

IV – Den foreslåede foranstaltnings formål og indhold 

Formålet med forslaget er som anført af Kommissionen i begrundelsen at oprette et 

centraliseret system, hvorigennem medlemsstaterne kan samarbejde med hinanden, hvilket 

kræver fælles systemopbygning og driftsregler. Der fastsættes desuden i forslaget regler om 

kontrollen ved de ydre grænser og om adgang til systemet, herunder med henblik på 

retshåndhævelse, som er de samme for alle medlemsstater.  

 Det anføres i betragtning 9 til forslaget, at formålet med ind- og udrejsesystemet bør være at 

forbedre forvaltningen af de ydre grænser, forhindre irregulær migration og lette 

forvaltningen af migrationsstrømme. Ifølge betragtning 16 er det ved bekæmpelsen af 

terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger bydende nødvendigt, at de 

retshåndhævende myndigheder råder over helt aktuelle oplysninger, og oplysningerne i ind- 

og udrejsesystemet bør derfor være til rådighed for de udpegede myndigheder i 

medlemsstaterne og for Den Europæiske Politienhed ("Europol") på de betingelser, der er 

fastsat i den foreslåede forordning. Betragtning 17 gentager Europols centrale rolle med 

hensyn til samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder på området 

grænseoverskridende kriminalitet ved at understøtte forebyggelse, analyse og efterforskning 

af kriminalitet på EU-plan og understreger, at Europol også bør have adgang til ind- og 

udrejsesystemet inden for rammerne af sine opgaver, jf. Rådets afgørelse 2009/371/RIA (nu 

forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for 

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol))5.  

Artikel 1, der præciserer den foreslåede forordnings genstand, fastsætter, at den omfatter a) 

oprettelse af et "ind- og udrejsesystem” til at afhjælpe forsinkelser ved grænsekontrollen og  

                                                                                                                                                         
411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585. 
1 Sag C-269/97, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2000 I, s. 2257, præmis 44. 
2 Sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-490/10, Parlamentet mod Rådet, 

EU:C:2012:525, præmis 45; sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 8103, præmis 34. 
3 Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 40; sag C-178/03, Kommissionen mod 

Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56. 
4 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), Sml. 1991-I, s. 2867, præmis 17-25; sag C-268/94, 

Kommissionen mod Rådet, Sml. 1996 s. I-6177. 
5 EUT L 135 af 24.5.2016, s.53; se artikel 17, stk. 3. 
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forbedre grænsekontrollen for tredjelandsstatsborgere og sikre systematisk og pålidelig 

identifikation af personer, hvis tilladelse til ophold er udløbet og b) de betingelser, hvorunder 

medlemsstaternes udpegede retshåndhævende myndigheder og Den Europæiske Politienhed 

(Europol) kan få adgang til at søge i ind- og udrejsesystemet med henblik på forebyggelse, 

opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.   

Med hensyn til indholdet fastsætter forslaget efter en række definitioner i artikel 3, 

etableringen af ind- og udrejsesystemet af eu-LISA, en liste over de specifikke mål, der 

forfølges med ind- og udrejsesystemet (artikel 5), de tekniske karakteristika for ind- og 

udrejsesystemet (artikel 6) og spørgsmål om interoperabilitet med VIS' centrale system 

(artikel 7) en række bestemmelser om  betingelserne for, at de kompetente myndigheder, som 

er udpeget af medlemsstaterne, kan få adgang til ind- og udrejsesystemet. Kapitel II indfører 

bestemmelser om indrejse og grænsemyndighedernes brug af oplysninger, herunder 

personoplysninger om visumindehavere (artikel 14), personoplysninger om 

tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten (artikel 15), personoplysninger om 

tredjelandsstatsborgere, der er blevet nægtet indrejse (artikel 16), og hvis en opholdstilladelse 

inddrages, annulleres eller forlænges (artikel 17). 

Kapitel III i forslaget fokuserer på andre myndigheders indlæsning af oplysninger i og brug af 

ind- og udrejsesystemet, som f.eks. visummyndighedernes brug af ind- og udrejsesystemet til 

at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger (artikel 22), kompetente myndigheders 

brug af ind- og udrejsesystemet til behandling af anmodninger om adgang til nationale 

lempelsesordninger (artikel 23) og de kompetente myndigheders brug  til at udføre kontrol på 

medlemsstatens område til verifikation af identiteten af tredjelandsstatsborgere og  

betingelserne for indrejse eller ophold på medlemsstaternes område (artikel 24). Kapitel IV 

omhandler proceduren og betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet af 

medlemsstaternes udpegede retshåndhævende myndigheder (artikel 26, 28 og 29) og af 

Europols udpegede myndighed (art. 27 og 30). 

Kapitlerne V-VII fokuserer på forvaltningen af oplysninger i ind- og udrejsesystemet, såsom 

lagringsperioden for oplysninger, behandlingen af data,  videregivelse af oplysninger til 

tredjelande, datasikkerhed, tilvejebringelse af oplysninger om individuelle sager, ret til 

indsigt, rettelse og sletning af data, der opbevares i systemet, og ledsagende foranstaltninger,  

den europæiske tilsynsførende for databeskyttelses tilsynsrettigheder  og beskyttelse af 

personoplysninger i forbindelse med retshåndhævelsesadgang. Endelige specificerer kapitel V 

de fornødne ændringer af andre eksisterende EU-forskrifter, mens kapitel IX indeholder nogle 

afsluttende bestemmelser om omkostninger, anvendelse af oplysninger til rapportering og 

statistikker, uddannelse samt kontrol og evaluering af udviklingen af ind- og udrejsesystemet. 

V - Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

Kommissionen forslog artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde som det relevante retsgrundlag for indførelsen af ind- og udrejsesystemet.  

Artikel 77, stk. 2, litra b) og d), i TEUF giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at 

vedtage foranstaltninger om personkontrol ved passage af de ydre grænser og om gradvis 

udvikling af et integreret system for forvaltning af de ydre grænser. Som følge heraf betragtes 

artikel 77, stk. 2, litra b) og d), som det relevante retsgrundlag for yderligere at specificere 

foranstaltningerne vedrørende passage af medlemsstaternes ydre grænser og udvikle 

standarder og procedurer, som skal følges af medlemsstaterne i forbindelse med 



 

PE592.408v03-00 6/7 RR\1119427DA.docx 

DA 

gennemførelsen af personkontrol ved disse grænser. 

Endvidere hviler forslaget på artikel 87, stk. 2, litra a), i TEUF og henhører under kapitel 5 

om politisamarbejde. I artikel 7, stk. 2, litra a), fastsættes, at Europa-Parlamentet og Rådet 

efter den almindelige lovgivningsprocedure kan fastlægge foranstaltninger om bl.a.  

indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger inden for 

rammerne af politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaternes kompetente myndigheder. 

Artikel 87, stk. 2, litra a), er således blevet betragtet som det relevante retsgrundlag for at 

tillade nationale retshåndhævende myndigheder adgang til ind- og udrejsesystemet. 

Endelig betragtes artikel 88, stk. 2, litra a), i TEUF om Europa-Parlamentets og Rådets 

vedtagelse af forordninger efter den almindelige lovgivningsprocedure om bl.a. Europols 

opgaver, herunder indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, 

der fremsendes af bl.a. medlemsstaternes eller tredjelandes myndigheder eller eksterne 

organisationer, som relevant retsgrundlag for at tillade Europol adgang til ind- og 

udrejsesystemet under strenge betingelser.  

I lyset af forslagets formål og indhold, som tilsigter at fastsætte ensartede regler i alle 

medlemsstaterne om kontrol ved de ydre grænser og om adgang til ind- og udrejsesystemet 

med henblik på medlemsstaternes kompetente myndigheders og Europols retshåndhævelse, 

ser det ud til, at forslaget forfølger et dobbelt formål, nemlig forvaltningen af de ydre grænser 

og de retshåndhævende myndigheders adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på 

forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare 

handlinger. Adgang for Europol til at søge i ind- og udrejsesystemets database falder ind 

under dette sidstnævnte generelle formål om at bidrage til forebyggelse, opdagelse og 

efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger. Som følge heraf 

udgør det ikke et særskilt mål for forslaget til et ind- og udrejsesystem1. Den foreslåede 

forordning fastsætter endvidere ikke nye opgaver og ændrer ikke Europols eksisterende 

opgaver vedrørende indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af 

oplysninger, som fastsat i artikel 88, stk. 2, litra a), i TEUF og i Europolforordningens artikel 

17, stk. 3, som allerede giver Europol adgang til data fra EU-informationssystemer og 

fastsætter, at adgang og brug af sådanne oplysninger bør reguleres af de gældende EU-

instrumenter2. Endelig er der med undtagelse af artikel 27 og 30 i den foreslåede forordning, 

hvor der indføres særlige regler for Europol, kun henvisninger til Europol i de resterende 

tilfælde sammen med henvisninger til de nationale retshåndhævende myndigheder3. 

VI - Konklusion og henstilling 

På baggrund af ovenstående, da i) bestemmelserne i forslaget til ind- og udrejsesystemet om  

Europol falder ind under det generelle formål om at bidrage til forebyggelse, opdagelse og 

efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger, ii) de med hensyn 

til indholdet kun er sekundære i forhold til de to vigtigste led, og iii) er på linje med den 

eksisterende lovgivning, der gælder for Europol, og hverken ændrer Europols mandat eller 

beføjelser, bør  artikel 88, stk. 2, litra a), i TEUF ikke nødvendigvis nævnes som retsgrundlag 

for forslaget til et ind- og udrejsesystem.  

                                                 
1 Jf. SJ-0335/16, s. 5. 
2 EUT L 135 af 24.5.2016, s.53. 
3 Se f.eks.  Artikel 38, stk. 4 og artikel 44, stk. 1, litra a) i forslaget til ind- og udrejsesystemet.  
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På mødet den 12. juni 2017 vedtog Retsudvalget (for: 12; imod: 11; hverken/eller: 21) således 

at henstille til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at slette 

artikel 88, stk. 2, litra a), i TEUF som retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og 

udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse om tredjelandsstatsborgere, der 

passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastsættelse af 

betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om 

ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 

                                                 
1 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(næstformand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Laura Ferrara (næstformand), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (for Tadeusz 
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Maštálka, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Merja Kyllönen (for Kostas Chrysogonos, jf. 

forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Dariusz Rosati (for Rosa Estaràs Ferragut, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Virginie Rozière, 

Sajjad Karim, Elly Schlein (for Evelyn Regner, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), József Szájer, Axel 
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