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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a. godkender Parlamentets og Rådets 

fælles erklæring, som er vedføjet denne 

beslutning; 

Or. en 

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd: 

"Fælles erklæring fra Parlamentet og Rådet 

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af ETIAS-informationssystemet, den centrale 

ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder vil blive dækket fuldt ud af indtægterne fra 

gebyrer. Gebyrets størrelse bør derfor tilpasses efter behov under hensyntagen til 

omkostningerne. Det gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i ETIAS-

forordningen såvel EU-medlemsstaternes som de associerede Schengenlandes omkostninger 

i så henseende. Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af ETIAS-

informationssystemet, integrationen af den eksisterende nationale grænseinfrastruktur og 

forbindelsen til den nationale ensartede grænseflade samt hosting af den nationale ensartede 

grænseflade og oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder, 

herunder såvel EU-medlemsstaternes som de associerede Schengenlandes omkostninger, vil 

blive afholdt af Fonden for Intern Sikkerhed (grænser og visa), henholdsvis dens 

efterfølger(e). 

Disse omkostninger bør derfor ikke tages i betragtning i forbindelse med beregningen af de 

associerede Schengenlandes bidrag til ETIAS i henhold til den respektive associeringsaftale 
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og de relevante specifikke foranstaltninger for så vidt angår de associerede Schengenlandes 

deltagelse i agenturerne. Der bør navnlig tages hensyn hertil i forbindelse med 

forhandlingerne om Fonden for Intern Sikkerheds (grænser og visa) efterfølger(e) og de 

specifikke foranstaltninger for så vidt angår de associerede Schengenlandes deltagelse heri. 

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om de 

specifikke foranstaltninger, der er fastsat i artikel 95 i denne forordning snarest muligt efter 

dens vedtagelse." 

Begrundelse 

Der skal henvises til denne erklæring i den lovgivningsmæssige beslutning. 

 

 

 


