
DA    DA 

 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 16.11.2010 
KOM(2010) 624 endelig 

2010/0312 (COD) C7-0370/10

Forslag til  

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af 
Schengenreglerne 



DA    DA 

BEGRUNDELSE 

1. Baggrunden for forslaget 

• Begrundelse og formål 

Formålet med forslaget til f orordning er a t fastsætte en retlig ramm e for evalueringen af, om 
Schengenreglerne anvendes korrekt. Evalueringsm ekanismen er udfor met med henblik på at 
bevare den gensidige tillid m ellem medlemsstaterne, således at de effe ktivt kan anvende de 
ledsageforanstaltninger, der giver mulighed for at opretholde et område uden indre grænser. 

De overordnede målsætninger for den nye m ekanisme skal være at sikre en åben, effektiv og  
konsekvent gennemførelse af Schengenreglerne og samtidig tage højde for ændringerne i den 
retlige situation efter integrationen af Schengenreglerne i Den Europæiske Union. 

I Haagprog rammet – det f lerårige program  f or retlig e og indre an liggender -  f ra 2004 
opfordres Kommissionen til " straks efter ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser at 
fremsætte et forslag om at supplere den nuværende Schengenevalueringsmekanisme med en 
tilsynsmekanisme, der sikrer, at medlemsstaternes eksperter inddrages fuldt ud, og som bl.a. 
omfatter uanmeldte inspektioner". 

Som reaktion på denne anm odning og for at in darbejde Schengenevalueringsm ekanismen i 
EU-retten og afhjælpe svaghederne ved det nuværende system vedtog Komm issionen i marts 
2009 to forslag1 til en ændret Schengenevalueringsm ekanisme. Der var behov for to særskilte 
retsinstrumenter (en forordning under "første søjle" og en beslutning under "tredje søjle") for  
at dække hele Schengensam arbejdsområdet inden for en sammenhænge nde ramme. I oktober 
2009 blev disse forslag forkastet af Europa -Parlamentet, som  indvendte, at Kommissionen 
burde have inddraget det i vedtagelsen af forslagene via den fælles beslutningsprocedure. 

Med Lis sabontraktatens ikrafttrædelse er forsla get til beslutning under den tred je søjle  nu 
forældet. Det blev trukket tilbage i "omnibusmeddelelsen" fra december 20092. 

Det Europæiske Råd er i Stockholmprogramm et3, som det vedtog i december 2009, "af den 
opfattelse, at evalueringen af Schengenom rådet fortsat vil være af st or betydning, og at den 
derfor bør forbedres ved at styrke Frontex' rolle på dette område". 

Det er derfor, at dette nye forslag nu frem sættes. Sam tidig trække s det tidlig ere f orslag 
(forordningen under "første søjle") tilbage. 

I det nye forslag tages der hens yn til Rådets drøftelser af  forslagene fra m arts 2009. Det  
foreslås navnlig at give m edlemsstaterne en øget rolle i forbindelse m ed evaluerings-
mekanismen for derved at beva re den gensidige till id og  skabe stør re f leksibilitet v ed 
gennemførelsen af mekanismen. Det foreslås at anvende den fælles beslutningsprocedure som 
lovgivningsprocedure, da Europa-P arlamentet fuldt ud deltager på om rådet retlige og indre 
anliggender. For at øge genne msigtigheden foreslås  det, at der regelmæssigt rapporteres til 
Rådet og Europa-Parlam entet om de evalueringer,  der foretages, de kon klusioner, der drages 

                                                 
1 KOM(2009) 102 og KOM(2009) 105. 
2 K OM(2009) 665 endelig. 
3 Rådsdokument 17024/09 vedtaget af Det Europæiske Råd den 10.-11.12. 2009. 
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på baggrund af evalueringerne, og de opf ølgningsforanstaltninger, som  de berørte 
medlemsstater træffer. 

• Generel baggrund 

Området uden indre grænser som oprettet ved Schengenreglerne – Schengenom rådet – blev 
udviklet i en m ellemstatslig sammenhæng i sl utningen af 1980' erne og begyndelsen af 
1990'erne af de m edlemsstater, der var villige til at  ophæve kontrollen ve d de indre grænser 
og vedtage ledsageforanstaltni nger i den henseende, f.eks. fæ lles regler for kontrol ved de 
ydre grænser, en f ælles visumpolitik, politisamarbejde og retligt sam arbejde og oprettels e af 
Schengeninformationssystemet (SIS). Det var ik ke muligt at ophæve kontrollen ved de indre 
grænser i en fællesskabssamm enhæng, da m edlemsstaterne ikke kunne nå til enighed om 
nødvendigheden af at ophæve kontrollen for at  opfylde m ålet om  fri bevægelighed for  
personer (EF-traktatens artikel 14). I årenes l øb har alle de daværende medlem sstater, bortset 
fra Det Forenede Kongerige og Irland, tilsluttet sig Schengenområdet.  

Schengenreglerne blev integreret  i Den Europæiske Union, da Am sterdamtraktaten trådte i 
kraft i 19994. 

Schengenområdet er baseret på gensidig till id m ellem m edlemsstaterne, hvad angår deres 
evne til fuldt ud at gennemføre  de ledsageforanstaltninger, der giver mulighed for at ophæve 
kontrollen ved de indre grænser. F.eks. fore tager m edlemsstaterne ikke kun kontrol ved de 
ydre grænser for at beskytte deres egne interesser, men også på vegne af andre medlemsstater, 
som de pågældende personer kan rejse videre ti l, når de har passeret Schengenom rådets ydre 
grænser.  

For at opnå og bevare denne gens idige tillid oprettede Schenge nlandene et stående udvalg i 
1998. Udvalgets mandat er fastsat i en afgørelse fra Eksekutivkomitéen (SCH/Com-ex (98) 26 
def) og omfatter to forskellige opgaver:  

1. Sikre, at alle forudsætninger for anvende lse af Schengenreglerne (dvs. ophævelse af 
grænsekontrol) er opfyldt af de medlem sstater, der ønsker at tiltræde Schengen 
("iværksættelse"). 

2. Sikre, at Schengenreglerne anvendes korrekt  i de m edlemsstater, der allerede har 
gennemført reglerne ("gennemførelse"). 

I forbindelse m ed denne m ekanisme sondres  der således m ellem "iværksættelse" og 
"gennemførelse". Det skal derfor først og fremm est sikres, at betingelserne  for gensidig tillid 
er opfyldt, før Schengenreglerne kan iværksætte s. For det andet skal den gensidige tillid 
bevares ved at sikre, at Schengenreglerne gennemføres korre kt. I den m ellemstatslige fase af 
Schengensamarbejdet var det nødvendigt m ed specifikke bestemmelser for at kontrollere, at 
reglerne blev gennemført korrekt. 

                                                 
4 I de n henseende va r det n ødvendigt at  d efinere Sc hengenreglerne ( Rådets af gørelse 1 999/435/EF, 

EFT L 176 af  10. 7.1999, s . 1) o g fast lægge retsgrundlaget i  t raktaterne f or de be stemmelser og  
afgørelser, der udgør Schengenreglerne (Rådets afgørelse 1999/436/EF, EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17). 
Alle b estemmelser i Sch engenreglerne fi k retsgrund lag i  første eller tred je søjle. De b estemmelser i 
Schengenreglerne, f or hvilke de r i kke ku nne fast sættes et  enkel t ret sgrundlag ( f.eks. S IS-
bestemmelserne) blev betragtet som hørende under tredje søjle. Alle ændringer af disse regler skal have 
det nødvendige retsgrundlag i traktaterne. 
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Schengenreglerne blev indarbejde t i Den Europæiske Union uden at blive genforhandlet. Det 
stående udvalg og dets mandat fra 1998 blev således videreført uden ændringer, dog således at 
det stående udvalg blev til gruppen vedrørende Schengenevaluering (SCH-EVAL) i Rådet.  

Da Schengenevalueringen er en mellem statslig foranstaltning, har den været og er fortsat 
udelukkende et anliggende for m edlemsstaterne med Kommissionen som observatør. Dette er 
fortsat en logisk frem gangsmåde i forbindelse med første del af m andatet, da der i EU' s 
bestemmelser vedrørende retl ige og indre anliggender ikke findes en bestem melse, der 
sondrer mellem "iværksættelse" og "gennem førelse". Ved udvidelserne i 2004 og 2007 blev 
beslutningsproceduren for ophævelse af kontroll en ved de indre grænser og for den fulde 
anvendelse af Schengenreglerne fastsat i tiltræ delsestraktaterne, dvs. i prim ærretten. Ifølge 
tiltrædelsesakterne sku lle Rådet træf fe af gørelse efter høring af Europa-parlam entet. 
Kommissionen har ingen initiativret. 

Denne fremgangsmåde er im idlertid mindre logisk i forbindelse m ed anden del af m andatet. 
Allerede da Schengenreglerne blev indarbejde t, udstedte Kommissionen de rfor en erklæring, 
hvori den fastslog, at "integrationen af Ekse kutivkomitéens afgørelse om oprettelse af det 
stående udvalg for Schengenkonventionen (SCH /Com-ex (98) 26 def. af 16.9.1998) i Den 
Europæiske Union på ingen m åde berører de beføjelser, som  traktaterne har givet den, og 
navnlig dens ansvar som traktaternes vogter". 

Da en evalu ering før iv ærksættelse er afgørende  for m edlemsstaternes gensidige tillid, er det 
rimeligt, at det f orbliver medlemsstaternes ansvar. Kommissionen vil f ortsat i f uldt omfang 
deltage som observatør i disse evalueringer.  

Disse forsk ellige ansv arsområder fører ikke til, at der anvendes fo rskellige evaluerings-
standarder, men afspejler blot de forskellige institutionelle forhold. Rådet kan også beslutte at 
anvende den foreslåede struktur for at evalue re m edlemsstaterne, inden kontrollen ved de 
indre grænser ophæves.  

• Behovet for en bedre evaluering af anvendelsen af Schengenreglerne 

Siden 1999 har der været flere drøftelser m ellem medlemsstaterne og Kommissionen om at  
gøre Schengenevalueringsm ekanismen m ere e ffektiv, navnlig hvad angår anden del af 
mandatet, som  vedrører kontro l m ed, at Schengenreglerne an vendes korrekt, efter at 
kontrollen ved de indre grænser er ophævet. Der er identificeret følgende svagheder: 

1) Den nuværende evalueringsmekanisme er ikke hensigtsmæssig til formålet. Reglerne 
for evalueringernes ensartethed og hyppi ghed er uklare. Der gennemføres ingen 
uanmeldte kontrolbesøg. 

2) Der er behov for at udvikle en m etode til f astsættelse af  prior iteringer base ret på 
risikoanalyser. 

3) Det skal sikres, at der konsekvent anvendes højtkvalifi cerede eksperter til  
evalueringen. De eksperter, der deltager i evalueringen, bør have et passende juridisk 
kendskab og praktisk erfaring. Det vil være ineffektivt, hvis hver medlemsstat sender 
en ekspert til alle kontrolbe søg. Det skal fastsættes, hvor  mange eksperter der skal 
deltage i besøgene. 

4) Der er behov for at forbedre mekanismen til efterfølgende vurdering af opfølgningen 
på de anbefalinger, der fre msættes efter et  kontrolbesøg, da de foranstaltninger, der  
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træffes for at rette op på m angler, og tidsrammen, inden for hvilken denne opretning 
skal finde sted, er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat.  

5) Kommissionens institutionelle ansvar so m traktatens vogter frem går ikke af det 
nuværende evalueringssystem. 

Følgende foranstaltninger sigter mod at tackle  de svagheder ved den nuværende m ekanisme, 
der er identificeret: 

Evalueringsmetode og Frontex' rolle 

Med dette forslag indf øres der flerårige og årlige programmer for både anmeldte og 
uanmeldte kontrolbesøg. Medlemsstaterne vil fortsat regelmæssigt blive evalueret for generelt 
at sikre en korrekt anv endelse af Schengenreg lerne. Alle dele af Schengenreglerne kan gøres 
til genstand for en evaluering.  

Denne evaluering kan baseres på svar på spørgeskemaer, kontrolbesøg eller en kombination af 
begge.  

I de senere år har medlemsstaterne ikke fundet det nødvendigt at udføre evalueringer på stedet 
inden for det strafferetlige sam arbejde eller af bekæm pelse af våbenhandel og narkotika. 
Databeskyttelse har heller ikke altid givet anledning til evalueringer på stedet.  

Kontrolbesøg er dog ikke begrænset til de ydre grænser og visa, m en kan dække alle dele af  
Schengenreglerne, herunder bestemmelserne om ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser. Hvad angår våben, blev  de relevante bestemm elser i Schengenreglerne ers tattet af  
Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben 5, da 
Schengenreglerne blev integreret i De n Europæiske Union. Kommissionen blev i 
overensstemmelse m ed traktaten på lagt at kontrollere gennemføre lsen af dette direktiv. D a 
medlemsstaterne aldrig har fundet det nødvendigt at  foretage evalueringer på stedet, er det 
ikke relevant at foreskrive kontrol af dette direktivs gennemførelse i dette forslag. 

Når der i ek sisterende EU-ret allerede foreskrives en specifik evaluering, er der desuden ikke 
behov for en supplerende evaluering i forb indelse m ed denne m ekanisme, m en kun for 
anvendelsen af Schengenreglerne. 

I forbindelse m ed navnlig reglerne for databe skyttelse, som  ud over at være en del a f 
Schengenreglerne, også finder anvendelse gene relt på alle politik områder, bør der i 
evalueringen fokuseres på databe skyttelsesaspekter i tilknytning til SIS,  og evalueringen bør 
gennemføres i forbindelse m ed SIS-evaluering er for derved at udnytte de eksisterende 
synergier. 

Det specifikke behov for kontrolbesøg på stedet vil blive fastlagt af  Komm issionen efter 
rådslagning m ed m edlemsstaterne og unde r hensyntag en til ænd ringer i lo vgivning, 
procedurer eller organisation i den pågældende  medlemsstat samt risikoanalyser vedrørende 
de ydre grænser og visa udarbejdet af Frontex. 

Endvidere kan tem atiske eller regionale ev alueringer om  nødvendi gt indgå i det årlige 
program. 

                                                 
5 EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51. 
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Ud over disse regelm æssige evalueringer ka n der gennem føres uanm eldte kontrolbesøg på 
grundlag af risikoanalyser fra Frontex eller andre kilder, der vi ser et behov for gennemførelse  
af et uanmeldt kontrolbesøg. 

Både flerårige og årlige programmer kan tilpasses, hvis der er behov for det. 

Eksperter fra medlemsstaterne 

Medlemsstaternes eksperter delta ger også i kontrollen af anvendelsen af reglerne på andre 
områder af EU-retten, f.eks. luftfarts - og søfartssikkerhed. Da en korrekt gennemførelse af de  
ledsageforanstaltninger, der gør  det muligt at ophæve kontrollen ved de indre grænser, er af  
afgørende betydning for m edlemsstaternes indre sikkerhed, vil ek sperter fra medlemsstaterne 
fortsat spille en nøglerolle i evalueringsprocessen. De vil deltage i både anm eldte og 
uanmeldte kontrolbesøg og blive involveret i udarbejdelsen af de flerårige og årlige 
evalueringsprogrammer sam t deltage i kontro lbesøg, rapportering og opfølgning via en 
udvalgsprocedure. Som garanti for et højt faglig t niveau skal m edlemsstaterne sikre, at 
eksperterne har de nødvendige kva lifikationer, herunder en solid  teoretisk viden og praktisk 
erfaring på de områder, evalueringen dækker, samt et godt kendskab til principper, procedurer 
og teknikker for kontrolbesøg. 

De relevante organer (f.eks. Frontex) bør t ilbyde den nødvendige uddannelse, og der bør 
stilles m idler til råd ighed for m edlemsstaterne til initiativ er rette t m od specifik uddannels e 
inden for evaluering af Schengenreglerne (f.eks . via uddannelse inden for EU' s prioriterede 
områder vedtaget ifølge de regler, som Fonden for De Ydre Grænser har fastsat)6. 

Da det er nødvendigt at begrænse antallet af ek sperter for at sikre en effektiv evaluering på 
stedet, bør der kun deltage otte eksperter i anm eldte kontrolbesøg. Da det kan være 
vanskeligere at stille eksperter til rådighed fo r uanmeldte besøg m ed kort varsel, bør antallet 
af eksperter, der deltager i sådanne besøg, begrænses til seks.  

Da en korrekt gennemførelse af foranstaltninger, der skal sikre fri bevægelighed for personer i 
overensstemmelse m ed EU-traktatens artikel 26, ikke påvirker den indre sikkerhed i andre 
medlemsstater, kan evalueringen af  kontrol ve d de indre grænser fuldt ud overlades til 
Kommissionen. Det skal tilføj es, at kontrol m ed ophævelsen af kontrollen ved de indre  
grænser ikke er omfattet af det mellemstatslige mandat. 

Opfølgning af evalueringen  

For effektivt at takle de identificerede sva gheder og m angler bør alle rapportens resultater 
henføres til en af tre kategor ier: fuldstændig opfyldelse, opf yldelse, m en forbe dringer er 
nødvendige, manglende opfyldelse. Den berørte medlemsstat skal inden for en frist på to uger  
fremsætte sine kommentarer til rapporten og inden for en frist på en måned fra vedtagelsen af 
rapporten frem lægge en handlingsplan for, hvordan den vil rette op på svaghederne. 
Medlemsstaten skal inden for en frist på seks  måneder aflægge rapport om gennemførelsen af 
handlingsplanen. Afhængig af hvilke svaghede r der iden tificeres, ka n der planlægges og 
gennemføres anm eldte eller uanm eldte kontrol besøg for at sikre, at handlingsplanen 
gennemføres korrekt. Hvis der er alvorlige m angler, skal Komm issionen straks inform ere 
Rådet. 

                                                 
6 EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22. 
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Denne forpligtelse berører ikke Kommissionens beføjelse til at indlede e n traktatbrudssag når 
som helst i løbet af evalueringen. E n m edlemsstat kan overtræde Schengenreglerne, f.eks. 
hvis den nægter indrejse for pe rsoner, der er i besiddelse af et gyldigt Schengenvisum udstedt 
af en anden medlemsstat. I de tilfælde er medlemsstatens indre sikkerhed ikke i fare, men der 
er ikke desto mindre tale om en overtrædelse af EU-retten. 

Integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union 

I betragtn ing af Komm issionens ansvarsområder ifølge traktaten er de t vigtig t, a t Kommis-
sionen fører an i evalueringen af, om  Schengenreglerne anvendes korrekt, efter at kontrollen 
ved de indre grænser er ophævet. Medlem sstaternes ekspertise er imidlertid også vigtig for at 
give m ulighed for at kontrollere gennemførelsen på stedet og bevare den gensidige tillid 
mellem medlemsstaterne.  

Omkostningerne i forbindelse med nationale eksperters deltagelse dækkes over EU-budgettet. 

• Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører 

Eksekutivkomitéens afgørelse om  oprettelse af et stående udvalg for Schengenkonventionen 
(SCH/Com-ex (98) 26 def. af 16.9.1998). 

• Overensstemmelse med EU's andre politikker og mål  

Forslaget er i overenss temmelse med eksisterende EU-politikker og mål, navnlig målet om at 
oprette og bevare et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

2. Høring af interesserede parter 

Siden 1999 har der været flere drøftelser i Råde ts gruppe vedrørende Schengenevaluering for 
at gøre Schengenevalueringsmekanismen mere effektiv. Gruppen nåede f .eks. til enighed om 
at begrænse antallet af eksperter, d er skal deltage i evalueringer. Denne  enighed er imidlertid 
ikke re tligt bindende,  og hver m edlemsstat har f ortsat ret til a t sende en e kspert til 
evalueringsbesøgene, hvilket nu og da ka n besværliggøre disse besøg. Hyppigheden af 
evalueringerne og den anvendte metode har også været drøftet. 

I april 2008 arrangerede Ko mmissionen et ekspertm øde. Me dlemsstaterne var enige i  
Kommissionens vurdering af svaghederne. Nogl e medlemsstater erkendte, at der var behov 
for at ændre den nuværende m ekanisme, m ens andre udtrykte tvivl om  Kommi ssionens 
institutionelle rolle i en ny Schengenevalueringsmekanisme. 

Forslagene fra m arts 2009 blev drøftet i de re levante arbejdsgrupper i Rådet på tre m øder 
vedrørende den generelle frem gangsmåde og tre m øder om  indholdet heraf 7. Europa-
Parlamentet forkastede forslagene den 20. oktober 2009 8, idet det indvendte, at 
Kommissionen burde have inddr aget det i vedtagelsen af forslagene via den fælles  
beslutningsprocedure. I mellemtiden har Schengenevalueringsgruppen arbejdet videre for at 
forbedre de nuværende arbejdsm etoder. I dette nye forslag ta ges der hensyn til Rådets og 
Europa-Parlamentets drøftelser af forslagene fra marts 2009.  

                                                 
7 Rådsdokument 11076/09, 11087/09, 13831/1/09 og 13832/09. 
8 A 7-0034/2009. 
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3. Forslagets retlige aspekter  

• Resumé af forslaget 

Forslaget indfører en ny Schengenevalueringsmeka nisme, der skal sik re en åben, effektiv og  
ensartet gennemførelse af Schengenreglerne. Det er også en følge af ændringerne i den retlige 
situation efter integrationen af Schengenreglerne i Den Europæiske Union. 

• Retsgrundlag 

• Artikel 77, stk. 2, litra e), i tr aktaten om  Den Europæiske Unions funktionsm åde (EUF-
traktaten). 
 
I artikel 77 fastsættes det, at  kontrollen ved de indre grænse r skal ophæves som sidste mål 
for et om råde m ed fri bevægelighed for pe rsoner inden for EU, j f. EUF-traktatens 
artikel 26. Ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser skal ledsages af foranstaltninger 
på om rådet ydre grænser, visum politik, Sche ngeninformationssystemet, databesky ttelse, 
strafferetligt sam arbejde og narkotikapol itik. En korrekt anvendelse af  disse 
foranstaltninger gør det muligt at opretholde et område uden kontrol ved de indre græ nser. 
En evaluering af, om disse foranstaltninger anvendes korrekt, tjener derfor i sidste ende det 
politiske mål om at opretholde et område uden kontrol ved de indre grænser.  

• Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 

I overensstemmelse med nærhedsprincippet kan m ålet med forslaget til forordning, nem lig at 
gøre den eksisterende S chengenevalueringsmekanisme m ere effektiv, hvilket på nuværende  
tidspunkt er Rådets ansvar, kun opnås på EU-niveau.  

Forslaget falder inden for de nuværende ramm er, men begrænser antallet af deltagende 
eksperter og øger effektiviteten. Forslaget går ikke ud over, hvad der er  nødvendigt for at nå 
dette mål. 

• Reguleringsmiddel 

I forbindelse m ed en evalueringsmekanism e til at s ikre, at EU-retten  anvendes korrekt, kan 
det på grund af dens a rt ikke kræ ves, at m edlemsstaterne træf fer f oranstaltninger f or at 
indarbejde den i national lovgivning. Det valgte instrument er derfor en forordning. 

4. Budgetmæssige virkninger 

Bilaget til f orslaget ind eholder en f inansieringsoversigt. D er skal afsættes de nødvendige  
menneskelige og finansielle ressourcer til Komm issionen, som bliver ansvarlig for den nye 
Schengenevalueringsmekanisme. De nationale eksperters udgifter vil også blive godtgjort. 
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5. Supplerende oplysninger 

Følgerne af de forskellige protokoller, der er knyttet til traktaterne som bilag, og af de 
associeringsaftaler, der er indgået med tredjelande 

Retsgrundlaget for dette forslag er tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. System et m ed "variabel geom etri", der er fastsat i protokollerne om 
henholdsvis Det Forenedes Kongeriges, Irlands  og Danm arks stilling og i Schengenproto-
kollen, finder derfor anvendelse.  

Dette forslag bygger på Schengenreg lerne. Der skal derfor tages højde for følgende i forhold 
til de forskellige protokoller:  

Det Forenede Kongerige og Irland: Dette forslag vedrører oprettelse af en 
evalueringsmekanisme for at opretholde et om råde uden indre grænser, som  Det Forenede 
Kongerige og Irland ikke deltag er i, jf. Rådets afgørelse  2000/365/EF  af 29. maj 2000 o m 
anmodningen fra Det Forenede Kongerige S torbritannien og Nordirland om  at deltage i visse 
bestemmelser i Schengenreglerne og Rådets  afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 o m 
anmodningen fra Irland om at deltage i visse be stemmelser i Schengenreglerne. Det Forenede 
Kongerige og Irland deltager derf or ikke i vedtagelsen af de nne forordning, som  ikke er 
bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.  

Danmark: I medfør af protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten 
om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Eur opæiske Unions funktionsm åde, 
deltager Danm ark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til 
tredje del, a fsnit V, i tr aktaten om Den Eu ropæiske Unions funktionsm åde, bortset fra 
"foranstaltninger, der udpeger de tredjelande, hvis statsbor gere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af m edlemsstaternes ydre grænser, eller fo ranstaltninger vedrørende en 
ensartet udformning af visa". 

Dette forslag bygger på Schengenreglerne. I ar tikel 4 i protokollen om  Danm arks stilling 
hedder det, at "inden seks måneder efter, at Rådet har truffet foranstaltning om et forslag eller 
initiativ til udbygning af Schengenreglerne[, som er omfattet af tredje del, afsnit V, i traktaten 
om Den Eur opæiske Unions funktionsmåde,] træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil 
gennemføre denne foranstaltning i sin nationale lovgivning." 

Følgerne for Bulgarien, Cypern og Rumænien af den tofasede procedure for 
gennemførelse af instrumenter, der videreudvikler Schengenreglerne: 

Ifølge artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 2003 9 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten fra 
200510 er bestemmelserne i Schengenreglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden 
måde har tilknytning dertil, jf. he nholdsvis bilag I og bilag II til di sse akter, bindende for og 
finder anvendelse i de nye m edlemsstater fra ti ltrædelsesdatoen. Bestemmelser og rets akter, 
som ikke er omhandlet i bilagene, er bindende for disse medlemsstater fra tiltrædelsesdatoen, 
men finder først anvendelse i dem , når Rådet har truffet afgørelse herom  i overensstemmelse 
med disse artikler. 

                                                 
9 EUT L 236 af 23.10.2003, s. 33. 
10 EUT L 157 af 21.6.2005, s. 29. 
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Der er tale om  den såkaldte gennemførelsesprocedure i to fase r, som  betyder, at nogle a f 
Schengenreglerne er bindende og finder anvendels e fra tiltrædelsen  af  EU, m ens andre - 
nemlig dem, der er tæt knyttet til ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser - er bindende 
ved tiltrædelsen, m en først finder anvendelse i de nye m edlemsstater, når Rådet har truffet  
ovennævnte afgørelse. 

I dette instrum ent præciseres det, hvordan de r kan sikres en korrekt gennem førelse af  
Schengenreglerne, når kontrollen ved de indre grænser er ophævet. 

Norge og Island: For så vidt angår Island og Norg e udgør dette forslag en udvikling af 
bestemmelser i Schengenregler ne, jf. aftalen indgået m ellem Rådet for Den Europæiske 
Union og Republikken Island og  Kongeriget Norge om disse to staters associering i 
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne11. 

Schweiz: For så vidt angår Schweiz udgør disse fo rslag en udvikling af beste mmelser i 
Schengenreglerne, jf. aftalen m ellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og 
Det Schweiziske Forbund om  Det Schweizi ske Forbunds associering i genne mførelsen, 
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne12. 

Liechtenstein: For så vidt angår Liechtenstein udgør dette forslag en udvikling af  
bestemmelser i Schengenreglerne, jf. prot okollen m ellem Den Europæiske U nion, Det 
Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om 
Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen m ellem Den Eur opæiske Union, Det 
Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om  Det Schweiziske Forbunds  
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne13. 

                                                 
11 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36. 
12 EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52. 
13 EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3. 
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2010/0312 (COD) 

Forslag til  

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af 
Schengenreglerne  

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om  Den Europæiske  Unions funktionsm åde, særlig artikel 77, 
stk. 2, litra e), 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

efter fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter, 

efter proceduren i traktatens artikel 294, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Schengenområdet uden kontrol ved de indre grænser forudsætter, at medlem sstaterne 
sikrer en effektiv anvendelse af ledsagef oranstaltningerne på områderne de ydre 
grænser, visum politik, Schengeninfor mationssystemet, herunder databesky ttelse, 
politisamarbejde, strafferetligt samarbejde og narkotikapolitikker. 

(2) Ved Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 199814 blev der n edsat et stående 
udvalg for evaluering og anvendelse af Sc hengenreglerne. Det stående udvalg fik 
mandat til dels at kon trollere, at et kandida tland opf ylder alle betin gelserne f or 
ophævelse af kontrollen ved de indre grænse r, dels at Schengenreglerne anvendes 
korrekt af de lande, der allerede anvender reglerne fuldt ud. 

(3) Det er nø dvendigt m ed en specifik evalu eringsmekanisme til at kontrollere  
anvendelsen af Schengenregl erne, da der skal sikres høje fælles standarder for 
anvendelsen af Schengenreglerne i praksis og en høj grad af  gensidig tillid m ellem de 
medlemsstater, der indgår i et om råde uden kontrol ved de indre grænser. En sådan 
mekanisme bør bygge på et tæt samarbejde  mellem Kommissionen og de pågældende  
medlemsstater.  

(4) I Haagprogrammet15 blev Komm issionen opfordret t il "strak s efter oph ævelsen af 
kontrollen ved de indre grænse r at fremsætte et forslag om at supplere den nuværende  
Schengenevalueringsmekanisme m ed en tils ynsmekanisme, der sikrer, at m edlems-
staternes eksperter inddrages fuldt ud, og som bl.a. omfatter uanmeldte inspektioner".  

                                                 
14 EFT L 239 af 22.9.2000, s. 138. 
15 EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1 (punkt 1.7.1). 
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(5) Det Europæiske Råd er i Stockholmprogramm et16 "af den opf attelse, at evalueringen 
af Schengenområdet fortsat vil være af st or betydning, og at den derfor bør forbedres  
ved at styrke Frontex' rolle på dette område".  

(6) Den evalueringsmekanisme, der blev opret tet i 1998, bør derfor re videres, hvad angår  
anden del af det stående udvalgs m andat. Første del af det stående udvalgs m andat bør 
fortsat være gældende, som det fremgår af del I i afgørelsen af 16. september 1998. 

(7) Erfaringerne fra tidligere evalueringer vi ser, at der er behov for at opretholde en 
sammenhængende evalueringsm ekanisme, der omfatter alle om råder a f 
Schengenreglerne undtagen dem , for hvilke der i EU-retten allerede findes en særlig 
evalueringsmekanisme.  

(8) Medlemsstaterne bør inddrages tættere  i evalueringsproce ssen. Gennemførelses-
foranstaltningerne for denne forordning bør vedtages efter forvaltningsproceduren i 
artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om  fastsættelse af de  
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges  
Kommissionen. 

(9) Evalueringsmekanismen bør indføre genne msigtige, effekt ive og kl are regl er for 
evalueringsmetoden, brugen af højt kvali ficerede eksperter til kontrolbesøg og 
opfølgningen på resultaterne af evalueringe rne. Metoden bør navnlig foreskrive 
uanmeldte kontrolbesøg som  supplem ent til de anm eldte kontrolbesøg, bl.a. 
vedrørende grænsekontrol og visa. 

(10) Evalueringsmekanismen bør også omfatte  den relevante lovgivning om ophævelse af 
kontrollen ved de indre grænser og kontrol på det nationale område. Da der er tale om 
specifikke bestemm elser, der ikke berører medlemsstaternes indre sikkerhed, bør de 
relevante kontrolbesøg udelukkende gennemføres af Kommissionen. 

(11) Ved evalueringen bør der lægges særlig vægt på overholdensen  af de grundlæggende 
rettigheder, når Schengenreglerne anvendes. 

(12) Det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlems-
staternes ydre grænser 17 (herefter benævnt "F rontex") bør støtte gennemførelsen af 
mekanismen, navnlig med risikoanalyser ve drørende de ydre grænser. Mekanism en 
bør også kunne benytte sig af agenturets ekspertise ved gennemførelsen af kontrol-
besøg ved de ydre grænser og på ad hoc basis. 

(13) Medlem sstaterne bør sikre, at de eksperter, der stilles til rådighed for kontrolbesøg, har 
den nødvendige erfaring og har gennemgået en særlig uddannelse i den henseende. De  
relevante organer (f.eks. Frontex) bør t ilbyde den nødvendige udda nnelse, og der bør 
stilles m idler til rådig hed f or m edlemsstaterne til in itiativer rettet mod specif ik 
uddannelse inden for evaluering af Schengenreg lerne via de eksisterende finansielle 
instrumenter og en videreudvikling af disse. 

(14) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som  bilag 
til traktaten om  Den Europæiske Union og til trakta ten om Den Europæiske Unions 

                                                 
16 Rådsdokument 17024/09 vedtaget af Det Europæiske Råd den 10.-11.12. 2009. 
17 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004, EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1. 
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funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er 
bindende for og ikke finder anvendelse  i Danmark. Da denne forordning udbygger 
Schengenreglerne efter bestemm elserne i tred je del, af snit V, i trak taten om  Den  
Europæiske Unions funktionsm åde, skal Da nmark i henhold til artikel 4 i protokollen 
om Danmarks stilling træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre forordningen i 
sin nationale lovgivning, inden seks måneder efter forordningens vedtagelse. 

(15) Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schenge nreglerne, som Det 
Forenede Kongerige ikke deltager i, jf . Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 
om anm odningen fra Det Forenede Kongeri ge Storbritannien og Nordirland om  at 
deltage i visse bestemme lser i Schengenreglerne 18. Det Forenede Kongerige deltager 
derfor ikke i vedtagelsen af denne forordni ng, som ikke er bindende for og ikke finder 
anvendelse i Det Forenede Kongerige.  

(16) Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland 
ikke deltager i, jf. Råde ts afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen 
fra Irland om  at deltage i visse bestemm elser i Schengenreglerne 19. Irland deltager 
derfor ikke i vedtagelsen af denne forordni ng, som ikke er bindende for og ikke finder 
anvendelse i Irland.  

(17) For så vidt angår Island og Norge udgør  denne forordning en udvikling af bestem -
melser i Sc hengenreglerne, jf . af talen indgået m ellem Rådet for Den Europæiske 
Union og R epublikken Island og K ongeriget Norge om disse to staters associering i  
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne20.  

(18) For så vidt angår Schw eiz udgør denne forordning en udvikling af bestemm elser i  
Schengenreglerne, jf. aftalen m ellem De n Europæiske Union, Det Europæiske 
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om  Det Schweiziske Forbunds associering i 
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne21.  

(19) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af bestemmelser i 
Schengenreglerne, jf. protokollen m ellem Den Europæiske Union, Det Europæ iske 
Fællesskab, Det Schweiziske F orbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om 
Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af  aftalen m ellem Den Europæiske Union, 
Det Europæiske Fællesskab og Det Schweizi ske Forbund om dette lands associering i 
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne22. 

(20) For så vidt angår Cypern udgør denne fo rordning en retsakt, der bygger på eller på 
anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten 
fra 2003. 

(21) For så vidt angår Bulgarien og Rumæni en udgør denne forordning en retsakt, der  
bygger på eller på anden måde har tilknytning til Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, 
i tiltrædelsesakten fra 2005. 

                                                 
18 EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43. 
19 EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20. 
20 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36. 
21 EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52. 
22 EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3. 
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(22) Eksperter fra Cypern, B ulgarien og Rum ænien bør dog de ltage i evalueringen af alle  
dele af Schengenreglerne — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Formål og anvendelsesområde 

Ved denne forordning in dføres der e n evalueringsmekanisme til ove rvågning af anvendelsen 
af Schengenreglerne i de medlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud.  

Eksperter f ra m edlemsstaterne, som i overens stemmelse med den relevante tiltræ delsesakt 
endnu ikke fuldt ud anvender Schengenreglerne, de ltager dog i evalueringe n af alle dele af 
Schengenreglerne. 

Artikel 2 

Definitioner 

I denne forordning forstås ved: 

"Schengenregler": bestemmelserne i Schengenr eglerne so m integrer et i Den Europæiske  
Union ved den protokol, der er knyttet som  bilag til traktaten  om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, samt de retsakter, der bygger på eller på 
anden måde vedrører disse.  

Artikel 3 

Ansvarsområder 

1. I tæt sam arbejde m ed m edlemsstaterne og  m ed støtte fra eu ropæiske myndigheder 
som specificeret i denne forordning er Ko mmissionen ansvarlig for gennemførelsen 
af denne evalueringsmekanisme. 

2. Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen, således at den kan udføre alle de 
opgaver, der pålægges den i denne foror dning. Medlem sstaterne sam arbejder også 
med Kommissionen i forberedelsesfasen, ve d kontrolbesøgene, ved udarbejdelsen af 
rapporter og i opfølgningsfasen.  

Artikel 4 

Evalueringer 

 Evalueringerne kan bestå af spørgeskem aer og kontrolbesøg. I be gge tilfælde kan 
den evaluerede medlemsstat supplere med uddybninger af det område, der evalueres. 
Kontrolbesøg og spørgeskem aer kan bruges en ten uafhængigt af hinanden eller kan 
kombineres, afhængigt af hvilke m edlemsstater og om råder der er tale om. 
Kontrolbesøg kan være anmeldte eller uanmeldte. 



DA 15   DA 

Artikel 5 

Flerårigt program 

1. Kommissionen udarbejder i ove rensstemmelse med den procedure, der er omhandlet 
i artikel 15, stk. 2, et flerår igt evalueringsprogram, der dækker en fem årsperiode, og 
som skal ligge færdigt senest seks måneder før den følgende femårsperiode 

2. Det flerårige program  indeholder listen over de m edlemsstater, der skal evalueres 
hvert år. Hver medlemsstat skal evalueres mindst én gang i hver fe mårsperiode. Den 
rækkefølge, hvori m edlemsstaterne skal evalue res, baseres på en risikoanalyse, der 
tager højde for m igrationspresset, den in terne sikkerhed, det tidsrum , der er gåe t 
siden den sidste evaluering, og balan cen m ellem de forskellige dele af 
Schengenreglerne, der skal evalueres.  

3. Det flerårige program kan om  nødvendi gt tilpasses i overensstemmelse m ed 
proceduren i stk. 1. 

Artikel 6 

Risikoanalyse 

1. Senest den 30. september hvert år sender Frontex en risikoanalyse til Kommissionen, 
der tager højde for migrationspresset, og som indeholder anbefalinger for prioritering 
af evalueringer i det kommende år. Anbefalingerne henviser til specifikke afsnit af de 
ydre grænser og specifikke grænseoverga ngssteder, der skal evalueres i de t 
kommende år i henhold til det flerårig e program . Komm issionen stiller denne 
risikoanalyse til rådighed for medlemsstaterne. 

2. Inden for samme frist som  nævnt i stk. 1 sender Frontex K ommissionen en separat 
risikoanalyse med anbefalinger for prioritering af evalueringer, der skal gennemføres 
ved uanmeldte kontrolbesøg det næ ste år. Disse anbefalinger kan vedrøre en hvilke n 
som helst region eller et specifikt om råde og indeholder en liste med m indst ti  
specifikke afsnit af de ydre grænser og ti specifikke grænseovergangssteder.  

Artikel 7 

Spørgeskema 

1. Kommissionen sender s enest den 1 5. august året før et standa rdspørgeskema til d e 
medlemsstater, der skal evalueres det næ ste år. Standardspørgeskem aerne dækker 
den relevante lovgivning og de organi satoriske og tekniske m idler, der er  
tilgængelige f or gennemf ørelsen af  Schengenreglern e, og statistiske d ata f or hver t 
evalueringsområde.  

2. Medlemsstaterne f remsender dere s besvare lse a f spørgeskem aet til Kommissionen 
senest sek s uger efter fre msendelsen af spørgeskem aet. Komm issionen stiller 
oplysningerne til rådighed for de øvrige medlemsstater.  
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Artikel 8 

Årligt program 

1. Under hensyntagen til risikoanalysen udarbejdet af Front ex, jf. artikel 6, 
besvarelserne af det i artikel 7 omhandlede spørgeskema og eventuelt andre relevante 
kilder udarbejder Kommissi onen et årligt evalu eringsprogram senest den 
30. november det foregående år. Programmet kan foreskrive evaluering af: 

– en medlemsstats anvendelse af Schengenreglern e eller en del heraf som anført i  
det flerårige program 

og eventuelt, hvis det er relevant: 

– anvendelse af bestemte dele af Schengenr eglerne i flere medlemsstater (tematiske 
evalueringer)  

– anvendelse af Sche ngenreglerne i en  gruppe m edlemsstater (regionale 
evalueringer). 

2. Første del af programmet, der vedtages i overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 15, stk. 2, indeholder en liste over de medlemsstater, der ifølge 
det f lerårige program skal eva lueres det næste  år. Afsnittet indeholder e n lis te over 
de områder, der skal evalueres, og kontrolbesøgene.  

3. Kommissionen udarbejder anden del af progr ammet, som indeholder en liste over de 
uanmeldte kontrolbesøg, der skal gennemføres det næste år. Denne del er fortrolig og 
fremsendes ikke til medlemsstaterne. 

4. Det årlige program kan om nødvendigt tilpasses i overensstemmelse med stk. 2 og 3. 

Artikel 9 

Liste over eksperter 

1. Kommissionen udarbejder en liste over de  eksperter, som  medlemsstaterne udpeger 
til at deltage i kontrolbesøg. Listen fremsendes til medlemsstaterne. 

2. Medlemsstaterne angiver hver eksperts kom petenceområder m ed henvi sning til de 
områder, der er anført i bilaget til denne forordning. Medlem sstaterne underretter 
Kommissionen om alle ændringer så hurtigt som muligt. 

3. Medlemsstaterne oplyser, hvilke eksperter der kan stilles til rådighed for uanm eldte 
kontrolbesøg i overensstemmelse med kravene i artikel 10, stk. 5. 

4. Eksperterne skal have passende kvalifikati oner, herunder en solid  teoretisk viden og 
praktisk erfaring på de om råder, eval ueringsmekanismen dækker, sam t et godt 
kendskab til principper, proce durer og teknikker for evalue ringer, og de skal være i 
stand til at kommunikere på et fælles sprog. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de eksperter,  de udpeger, opfylder kravene i ovenstående 
stykke, bl.a. ved at angive, hvilken uddannelse eksperterne har gennem gået. 
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Endvidere sikrer m edlemsstaterne, at ek sperterne løbende uddannes for fortsat at  
opfylde disse krav. 

Artikel 10 

Ekspertgrupper med ansvar for kontrolbesøg 

1. Kontrolbesøg gennemføres af eksp ertgrupper, som  Ko mmissionen udpeger. 
Grupperne består af eksperter fra listen over eksperter, jf . artikel 9, og tjenestem ænd 
fra Komm issionen. Komm issionen sikrer, at grupperne samm ensættes m ed 
geografisk balance og den nødvendige fagkom petence. Nationale eksperter kan ikke  
deltage i et kontrolbesøg i den medlemsstat, hvor de er ansat. 

2. Kommissionen kan opfordre Frontex, Eur opol, Eurojust eller andre relevante 
europæiske organer til at udpege en repræs entant, der skal deltage som  observatør i 
et besøg i et område, der er omfattet af deres mandat. 

3. Der må højst deltage otte eksperter (inkl usive observatører) i anmeldte kontrolbesøg 
og seks i uanmeldte besøg.  

4. Hvis der er tale om  anm eldte besøg, underretter Komm issionen de m edlemsstater, 
hvis eksperter er blevet udpeget i overenss temmelse med stk. 1, senest 4 uger inden, 
at det er planlagt at gennemføre kontrolbesøget. Medlemsstaterne bekræfter inden for 
en uge, at eksperterne er disponible. 

5. Hvis der er tale om  uanmeldte besøg, underretter Kommissionen de m edlemsstater, 
hvis eksperter er blevet udpeget i overenss temmelse med stk. 1, senest 1 uge inden, 
at det er planlagt at gennemføre kontrolbesøget. Medlemsstaterne bekræfter inden for 
48 timer, at eksperterne er disponible. 

6. De ledende eksperter ved kontrolbesøg skal være en tjenestemand fra Kommissionen 
og en ekspert fra en m edlemsstat, som medlemmerne af ekspertgruppen i fællesskab 
tidligere har udpeget til at deltage i kontrolbesøget.  

Artikel 11 

Gennemførelse af kontrolbesøg 

1. Ekspertgrupperne m ed ansvar for kontrolbesøg træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre effektive, præcise og konsekvente kontrolbesøg. 

2. De berørte medlemsstater orienteres:  

– mindst 2 måneder, før det er planlagt at gennemføre et anmeldt kontrolbesøg 

– mindst 48 timer, før der gennemføres et uanmeldt kontrolbesøg. 

3. Medlemmerne af eksp ertgruppen skal bære  identif ikation, der v iser, at d e har 
tilladelse til at gennemføre kontrolbesøg på vegne af Den Europæiske Union.  
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4. Den berørte m edlemsstat sikrer, at eksper tgruppen får direkte a dgang til relevante  
personer. Den sikrer, at gruppen får adgang til al le om råder, bygninger og 
dokumenter, som er relevante for evalueri ngen. Den sikrer, at gruppen kan udøve sit 
mandat, som er at kontrollere aktiviteter i relation til de områder, der skal evalueres. 

5. Den berørte medlemsstat støtter på alle måder ekspertgruppen ved gennemførelsen af 
opgaven inden for rammerne af sine retlige beføjelser. 

6. Hvis der er tale om  anmeldte kontrol besøg, meddeler Kommissionen på forhånd de 
relevante m edlemsstater navnene på gruppe ns eksperter. D en berørte m edlemsstat 
udpeger et kontaktpunkt, der står for de praktiske detaljer ved kontrolbesøget. 

7. Medlemsstaterne har ansvaret for at  træffe de nødvendige foranstaltninger 
vedrørende deres eksperters rejse og ophold. Komm issionen godtgør rejse- og 
opholdsudgifter for de eksperter, der deltager i kontrolbesøgene. 

Artikel 12 

Kontrol af personers frie bevægelighed ved de indre grænser 

Uden at det berører artikel 10, består de ekspertgrupper, der gennemfører uanm eldte 
kontrolbesøg for at kontrollere, at kontrollen ved de indre grænser er ophævet, udelukkende af 
tjenestemænd fra Kommissionen. 

Artikel 13 

Evalueringsrapporter 

1. Der udarbejdes en rapport efter hver eval uering. Rapporten basere s på resultatet af 
kontrolbesøget og eventuelt spørgeskemaet.  

a) Hvis evalueringen kun er baseret på spørgeskem aet eller et uanm eldt 
kontrolbesøg, udarbejdes rapporten af Kommissionen. 

b) Hvis der er tale om anm eldte kontrolbesøg, udarbejdes rapporten af 
ekspertgruppen under kontrolbesøget. Kommissionens tjenestem and har det 
overordnede ansvar for udarbejdelse af rapporten og for dennes fuldstændighed 
og kvalitet. Hvis der er  uenighed, forsøger gruppen at nå et kom promis. 
Afvigende meninger kan anføres i rapporten. 

2. I rapporten analyseres de relevante kva litative, kvantitative, operationelle, 
administrative og organisatoriske aspekter, og alle m angler eller svagheder, der 
fastslås under evalueringen, nævnes. Ra pporten skal indeholde anbefalinger for  
afhjælpende foranstaltninger og fristerne for gennemførelsen af disse.  

3. En af følgende klassifikationer anvendes på hvert af rapportens resultater:  

a) fuldstændig opfyldelse 

b) opfyldelse, men forbedringer er nødvendige 
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c) m anglende opfyldelse. 

4. Kommissionen fremsender rapporten til den berørte medlemsstat inden for en frist på 
seks uger fra kontrolbesøget eller m odtagelsen af besvarelserne af spørgeskem aet. 
Den berørte m edlemsstat frem sætter sine bemærkninger til rapporten inden for en 
frist på to uger. 

5. Kommissionens ekspert fre mlægger rapporte n og svaret fra m edlemsstaten for det 
udvalg, der nedsættes i m edfør af artikel  15. Medlem sstaterne opfordres til at 
fremkomme med bemærkninger til besvarelsen af spørge skemaet, rapporten og den 
berørte medlemsstats bemærkninger.  

 Kommissionen vedtager anbe falingerne vedrørende klassi fikationen af resultaterne, 
jf. stk. 3, efter proceduren i artikel 15, stk. 2.  

Inden for en frist på én m åned fra modt agelsen af rapporten forelægger den berørte  
medlemsstat Komm issionen en handlings plan for, hvordan de identificerede 
svagheder kan afhjælpes. 

 Efter høring af ekspertgruppen f remlægger Komm issionen sin vurdering a f 
handlingsplanens relevans for det udvalg, der nedsættes i m edfør af artikel 15. 
Medlemsstaterne opfordres til at kommentere handlingsplanen.  

6. Den berørte m edlemsstat aflægger rapport til Kommissionen om gennemførelsen af 
handlingsplanen inden f or en frist på se ks måneder fra m odtagelsen af rapporten og 
efterfølgende hver tre dje m åned, indtil han dlingsplanen er f uldt gennemf ørt. 
Afhængigt af, hvor alvorlige de  svagheder, der identificeres, er, og hvilke foranstalt-
ninger der træffes for  at afhjælpe sv aghederne, kan Komm issionen efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, planlægge anmeldte kontrolbesøg for 
at kontrollere, at handlingsplanen ge nnemføres korrekt. Ko mmissionen kan også  
planlægge uanmeldte kontrolbesøg 

 Kommissionen inform erer regelm æssigt det udvalg, der nedsættes i m edfør a f 
artikel 15, om gennemførelsen af handlingsplanen.  

7. Hvis et kontrolbesøg afslører en alvorlig mangel, der skønnes at have betydelige 
følger for den generelle sikkerhed i en  eller flere m edlemsstater, inform erer 
Kommissionen så hurtigt som  muligt Rådet og Europa-Parlamentet på eget initia tiv 
eller efter anmodning fra en medlemsstat. 

Artikel 14 

Følsomme oplysninger 

Ekspertgrupperne behan dler sam tlige oplysning er, de m odtager under udøvelsen af deres  
opgaver, som  fortrolige. De rapporter, der uda rbejdes efter kontrolbes øg, klassificeres som  
"restreint". Efter høring af de n berørte m edlemsstat beslutte r Kommissionen, hvilken del af 
rapporten der kan offentliggøres. 
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Artikel 15 

Udvalg 

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsen tanter for medlemsstaterne, 
og som har Kommissionens repræsentant som formand. 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4, 7 og 8 i Rådets afgørelse 
1999/468/EF. 

Artikel 16 

Overgangsbestemmelser 

1. Det f ørste f lerårige pro gram i m edfør af  artikel 5 og det førs te årlige program  i  
medfør af artikel 8 udarbejdes seks m åneder efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Begge programmer iværksættes et år efter denne forordnings ikrafttrædelse.  

2. Den første risikoanalyse, som  Frontex udarb ejder i m edfør af ar tikel 6, fremlægges 
for Kommissionen senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse. 

3. Medlemsstaterne udpeger deres eksperter i medfør af artikel 9 senest tre m åneder 
efter denne forordnings ikrafttrædelse. 

Artikel 17 

Underretning af Europa-Parlamentet 

Kommissionen underretter Europa-Parlam entet om de  anbefalinger, den har vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 5. 

Artikel 18 

Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

Kommissionen frem lægger hvert  år en rapport for Europa-Parlam entet og Rådet om  de  
evalueringer, der er gennemført i medfør af  denne forordning. Rapporten offentligg øres og 
indeholder oplysninger om: 

– de evalueringer, der er udført i det foregående år, og 

– konklusioner for hver evaluering og status for afhjælpende foranstaltninger. 

Artikel 19 

Ophævelse 

Del II i Eksekutivkom itéens afgørelse af 16. september 1998 om  nedsættelse af et stående 
udvalg for evaluering og anvendelse af Schengen reglerne (SCH/Com-ex (98) 26 def) kaldet 
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"Gennemførelsesudvalg for de lande, der allerede anvender konventionen" ophæves et år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse. 

Artikel 20 

Rådet kan i overensstemm else m ed denne fo rordning beslutte at gennemføre de 
Schengenevalueringer, der er om handlet i tilt rædelsesakter indgået ef ter denne forordnings 
ikrafttrædelse. 

Artikel 21 

Ikrafttrædelse  

Denne forordning træder i kraft på t yvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.  

Denne forordning er bindende i alle enkelthed er og gælder um iddelbart i m edlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Den Europæiske Unions funktion. 

Udfærdiget i Bruxelles,  

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 
Formand Formand 
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FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, 
SOM KUN HAR VIRKNINGER FOR BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 

1. FORSLAGETS BETEGNELSE: 

Forslag til Europa-Parlam entets og Råde ts forordning om  indførelse af en 
evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne 

2. ABM/ABB-RAMME 

Politikområde: Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afsnit 18) 

Aktiviteter: Solidar itet — ydre grænser, tilbagesende lse, visum politik og f ri 
bevægelighed for personer (kapitel 18.02)  

3. BUDGETPOSTER 

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster 
vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B.A-poster)): 

Kapitel 18. 02 (Solida ritet - ydre  grænser, tilbagesendelse, visum politik og fri 
bevægelighed for personer), oprette lse af  en ny artikel 18 02 07 – 
"Schengenevaluering"* 

*Budgetpost oprettet i budgetforslaget for 2011. 

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: 

Foranstaltningen er planlagt til at starte i 2011 eller 2012. Den er permanent. 

3.3. Budgetoplysninger 

Budget-
post Udgifternes art Nye 

Bidrag fra 
associerede 

Schengenlande

Bidrag fra 
ansøgerlande 

Udgifts-
område i de 
finansielle 
overslag 

Se 3.1 Ikke-
oblig. 

Opdelte
23 

JA  JA NEJ Nr. [3A] 

                                                 
23 Opd elte bevillinger. 
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4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE 

4.1. Finansielle ressourcer 

4.1.1. Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) 

I mio. EUR (3 decimaler) 

Udgiftstype 
Punkt   

2011 

 

2012

 

2013

 

2014

 

n + 4 

n + 5 
og 
ff. 

 

I alt 

Driftsudgifter24         
Forpligtelsesbevillinger 
(FB) 8.1. a 

p.m. 0,562 0,730 0,730    

Betalingsbevillinger (BB)  b        

Administrative udgifter inden for referencebeløbet25     
Teknisk og administrativ 
bistand (IOB) 8.2.4. c        

SAMLET REFERENCEBELØB        

Forpligtelsesbevillinger  a+
c 

p.m. 0,562 0,730 0,730    

Betalingsbevillinger  b+
c 

p.m. 0,562 0,730 0,730    

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet26   
Personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IOB) 

8.2.5. d 
0,122 0,610 0, 854 0, 854    

Administrative udgifter, 
undtagen udgifter til 
personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter, 
ikke medtaget i 
referencebeløbet (IOB) 

8.2.6. e 

p.m. 0,065 0, 097 0, 097    

                                                 
24 Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx. 
25 Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx. 
26 Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05. 
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Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen 

FB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 a+
c+
d+
e 

0,122 1,237 1, 681 1, 681    

FB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 b+
c+
d+
e 

0,122 1,237 1, 681 1, 681    

Samfinansiering 

Hvis f orslaget indebær er sam finansiering m ed m edlemsstaterne eller m ed andre 
organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne  
samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis flere organer samfinansierer): 

I mio. EUR (3 decimaler) 

Samfinansierende organ 
 

 

År n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n + 5 
og 
ff. 

 

I alt 

…………………… f        

FB I ALT, inkl. 
samfinansiering 

a+c
+d
+e
+f 

       

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering 

 Forenelighed m ed den finansielle programmering 27 Om nødvendigt vil 
bevillingerne for 2011 blive stillet til rådighed ved en overførsel inden for 
kapitel 18.02. 

 Forslaget kræver om programmering af det relevante udgiftsom råde i de 
finansielle overslag. 

 Forslaget kan kræve anvendelse af  best emmelserne i den  inter institutionelle 
aftale28 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag). 

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden 

 Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som  
følger: 

                                                 
27 Evalueringsmekanismen vil fortsat blive gennemført efter regnskabsåret 2013. 
28 Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. 
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Forslaget er et led i udvik lingen af Schengenreglerne som  defineret i Rådets afgørelse 
1999/437/EF. Ikke-EU-lande, der er associer et i Schengenreglern e, Island og Norge 29 sam t 
Schweiz30 og Liechtenstein31 bidrager derfor til omkostningerne.  

I mio. EUR (1 decimal) 

  Efter foranstaltningens iværksættelse 

Budgetpost Indtægter 

Forud 
for 

foran-
stalt-

ningen 
[År 
n-1] 

2011 2012 2013 2014 [n+4] [n+5]
32 

a) Indtægter i absolutte tal  p.m. 0,07 0,1 0,11   18.02.XX 

b) Ændringer i indtægterne  ∆       

 

4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1. 

Behovet for menneskelige og administrative ressourcer dækkes inden for tildelingen  
til den administrerende tjeneste i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure. 

Årlige behov 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

n + 4 

 

n + 5 
og ff. 

Personaleressourcer i alt 1 5 7 7   

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL 

5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt 

Ansvaret for evalueringsm ekanismen ligger hos Rådet på grund af  
Schengenreglernes m ellemstatslige opri ndelse. Udgifter i forbindelse m ed 
evalueringerne dækkes over det nationale budge t i de m edlemsstater, hvis eksperter 
deltager i evalueringen. Efter integratione n af Schengenreglerne i Den Europæiske 

                                                 
29 Artikel 12, stk. 1, si dste af snit, i aftalen  mellem Rådet fo r Den  Europ æiske Union og Repub likken 

Island o g Kongeriget Norge om  di sse to st aters associering i gennem førelsen, anve ndelsen og 
udviklingen af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36). 

30 Artikel 11, stk. 3, andet afsnit, i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og 
Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og 
udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50). 

31 Artikel 3 i proto kollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske 
Forbund og Fyrsten dømmet Liech tenstein o m Fyrsten dømmet Liech tensteins tiltræd else af aftalen 
mellem Den Eur opæiske U nion, Det  Europæiske Fællesskab og Det  Sch weiziske F orbund om  Det 
Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 
(EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3). 

32 Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. 
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Union er det også nødvendigt at indføre en retlig ramm e, inden for hvilken disse 
evalueringer kan udføres. De rfor vil om kostningerne i forbindelse m ed denne 
mekanisme, herunder om kostninger i relation  til nationale eksperters deltagelse  
(godtgørelse af rejse og ophold under kontrolbesøg) blive dækket over EU-budgettet. 
Dagpenge til m edlemsstaternes eksper ter d ækkes fortsat over den berørte 
medlemsstats budget. 

5.2. Merværdien af Unionens engagement og forslagets sammenhæng med andre 
finansielle instrumenter og eventuel synergi 

Opretholdelsen af Sche ngenområdet som et om råde m ed fri bevægelighed ude n 
kontrol ved  de indre grænser forudsætter, at d er findes en effektiv mekanism e til 
evaluering af ledsageforan staltningerne. Det er nødve ndigt at tilpasse den 
mellemstatslige Scheng enevaluering til EU-ra mmerne, således at K ommissionen 
som traktatens vogter overtage r ansvaret, sam tidig med at der sikres fuld deltagelse 
af nationale eksperter for derved at bevare den gensidige tillid. 

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med 
ABM-rammen 

Det overordnede mål er at sikre en korrekt anvendelse af Schengenreglerne på alle de 
områder, ledsageforanstaltningerne vedrører , så  det bliver  muligt a t o pretholde et 
område uden kontrol ved de indre grænser. 

Foranstaltning 1: Evaluering enten via kontrolbesøg eller på  basis af spørgeskemaer, 
der dækker følgende politikom råder: ydre grænser, visa, politisam arbejde ved de  
indre grænser, Schengeninform ationssystemet, databeskyttelse, narkotika og straffe-
retligt samarbejde.  

Indikator: Vurdering i ra pporterne af, om  Schengenr eglerne anvendes korrekt 
(fuldstændig opfyldelse, opf yldelse, m en forbedringe r er nødvendige, m anglende 
opfyldelse). 

Foranstaltning 2: Evaluering ved hjælp af uanmeldte kontrolbesøg.  

Indikator: V urdering af, om  Schengenregl erne anvendes korrekt for at rette op på 
specifikke mangler. Der vil blive udarbejdet  en rapport efter hvert  besøg, der viser, 
om EU-retten efterkommes. 

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende) 

 Central forvaltning 

 Direkte af Kommissionen 

 Indirekte ved delegation til: 

 Forvaltningsorganer 

 Organer op rettet af  Fællesskabern e, jf. artikel 185 i finansforord-
ningen 
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 Nationale offentlige organer eller public service-organer 

 Fælles eller decentral forvaltning 

 Med medlemsstaterne 

 Samhandel med tredjelande 

 Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere) 

Relevante bemærkninger: 

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING 

6.1. Overvågningssystem 

Forslaget til f orordning foreskriver oprettelse af en m ekanisme til evalu ering af, om 
Schengenreglerne anvendes korrekt. Anvendels en af reglerne vil blive vurderet i 
evalueringsrapporter, der beskriver grad en af opfyldelse. Komm issionen vil 
fremlægge en årlig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om  gennemførelsen af 
disse instrumenter. 

6.2. Evaluering 

6.2.1. Forudgående evaluering 

6.2.2. Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering 
(konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) 

6.2.3. Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed 

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG  

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1037/1999 om bekæmpelse af svig, korruption og andre 
lovstridige aktiviteter finder uden begrænsninger anvendelse på denne mekanisme. 
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8. RESSOURCER 

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål 

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) 

2011 2012 2013 2014 År n+4 År n+5 og ff. I ALT  Type 
output

Gen.snit. 
omkostn. 

Antal 
output 

Samlede 
omkostninger

Antal 
output

Samlede 
omkostninger

Antal 
output

Samlede 
omkostninger

Antal 
output 

Samlede 
omkostninger

Antal 
output

Samlede 
omkostninger

Antal 
output

Samlede 
omkostninger

Antal 
output

Samlede 
omkostninger 

OPERATIONELT 
MÅL NR. 133 
Kontrol af 
anvendelsen af 
Schengenreglerne 

                

Foranstaltning 1  

Anmeldte 
kontrolbesøg  
(Medlemsstaternes 
eksperter + 
Kommissionens 
eksperter 

                

Output 1: 
tjenesterejse 

 0, 0024 p.m. p.m. 200 0,480 240 0,576 240 0,576       

It-udstyr    p.m.  0, 010  0,010  0, 010       

                                                 
33 Som beskrevet under punkt 5.3. 
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Foranstaltning 2 

Uanmeldte 
kontrolbesøg 
(Medlemsstaternes 
eksperter + 
Kommissionens 
eksperter) 

                

Output 1: 
tjenesterejse 

 0, 0024 p.m. p.m. 30 0,072 60 0,144 60 0,144       

SAMLEDE 
OMKOSTNINGER 

     2  0,730  0, 730       

Beregning:  
Foranstaltning 1: Tjenesterejser: 1 person/uge x 2400 € x 25 tjenesterejser i det første år og 30 i de efterfølgende år (8 eksperter pr. tjenesterejse) 
Nødvendigt it-udstyr til kontrolbesøget (laptop osv.). 
Foranstaltning 2: Tjenesterejser: 1 person/uge x 2400 € x 5 uanmeldte besøg i det første år og 10 uanmeldte besøg i de efterfølgende år (6 eksperter pr. 
tjenesterejse) 

Denne bevilling skal dække udgifter til oprettelse og drift af en ekspertgruppe, der skal kontrollere, at medlemsstaterne anvender Schengenreglerne 
korrekt. Udgifterne omfatter rejseomkostninger for Kommissionens og medlemsstaternes eksperter i overensstemmelse med de gældende regler. 
Udgifterne til det udstyr, der kræves til kontrolbesøget, f.eks. laptop til udarbejdelse af rapport, skal lægges hertil. 
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8.2. Administrative udgifter 

De nødvendige personalemæssige og adm inistrative ressourcer vil blive dækket via 
tildelingen til det ansvarlige GD inden for rammerne af de årlige tildelingsprocedurer 
i lyset af de budgetmæssige begrænsninger. 

8.2.1. Personaleressourcer – antal og type 

Stillingstyper  Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller 
yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) 

  2011 2012 2013 2014 År n+4 År n+5 

A*/AD 1 4 6 6   Tjeneste-
mænd eller 
midlertidigt 

ansatte34 (XX 
01 01) 

B*, 
C*/AST 

 1 1 1   

Personale der 
finansieres35 over 
art. XX 01 02 

      

Andet pers onale36, de r 
finansieres o ver art . XX 
01 04/05 

      

I ALT 1 5 7 7   

8.2.2. Opgavebeskrivelse 

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) 

 Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal 
erstattes eller forlænges 1) 

 Stillinger, der er f orhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 
år 2010 

 Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse m ed de n næste APS/FBF-
procedure (2 for 2012 og 1 for 2013) 

 Stillinger, som  skal omfordeles unde r anvendelse af eksisterende ressourcer 
inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) 3) 

 Stillinger, der er nødvendi ge i år n, m en ikke for udset i APS/FBF-proceduren 
for det pågældende år 

I betragtning af  de budgetm æssige begrænsninger og Komm issionens forpligtelse til ikk e at 
anmode om nye stillinger før 2013 vil de nød vendige m enneskelige ressourcer udgøres af 
personale fra det generaldirektorat, som allerede har ansvaret for at forva lte foranstaltningen, 

                                                 
34 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
35 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
36 Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet. 
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og/eller personale, som  er om fordelt i generald irektoratet, sam t eventuelle y derligere 
tildelinger til det forvaltende generaldirektorat i henhold til bevillingsproceduren.  

8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – 
udgifter til administrativ forvaltning) 

I mio. EUR (3 decimaler) 

Budgetpost 

(nummer og betegnelse) År n År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

År 
n+4 

År 
n+5 

og ff. 
I ALT 

1 Teknisk og administrativ bistand 
(herunder personaleudgifter)        

Forvaltningsorganer37        

Anden teknisk og administrativ bistand        

 - intern         

 - ekstern        

Teknisk og administrativ bistand i alt        

8.2.5. Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget 
i referencebeløbet 

I mio. EUR (3 decimaler) 

Arten af personaleressourcer 2011 2012 2013 2014 År n+4 
År n+5 

og ff. 

Tjenestemænd og midlertidigt 
ansatte (XX 01 01) 

1 5 7 7   

Personale finansieret over 
artikel XX 01 02 
(hjælpeansatte, nationale 
eksperter, kontraktansatte 
osv.) 

(oplys budgetpost) 

      

Samlede udgifter til 
personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IKKE medtaget i 
referencebeløbet) 

0,122 0,610 0,854 0,854   

 

                                                 
37 Der sk al henvises til den  sp ecifikke fin ansieringsoversigt for d et eller de påg ældende 

forvaltningsorganer. 



 

DA 32   DA 

Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte 

 

Beregning – personale, der finansieres over art. XX 01 02 

 

8.2.6. Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 

I mio. EUR (3 decimaler)

 2011 2012 2013 2014 År 
n+4 

År 
n+5 
og 
ff. 

I ALT 

XX 01 02 11 01 — Tjenesterejser        

XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer        

XX 01 02 11 03 – Udvalg38 
(forvaltningsprocedure) p.m. 0,065 0, 097 0, 097    

XX 01 02 11 04 — Undersøgelser og høringer        

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer        

2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 
01 02 11) 

p.m. 0,065 0, 097 0, 097    

3 Andre udgifter af administrativ 
karakter (angiv h vilke, her under 
budgetpost) 

       

Administrative udgifter i alt, undtagen 
udgifter til personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter (IKKE 
medtaget i referencebeløbet) 

p.m. 0,065 0, 097 0, 097   

 

 

Beregning – Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 

Beregningsgrundlag 27 m edlemmer (1 per m edlemsstat)* 600 EUR/personer* 4 m øder det 
første år og 6 møder de efterfølgende år. 

 

                                                 
38 Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører. 




