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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

• Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet 

Asetusehdotuksella pyritään luom aan oike udellinen kehys Schengenin säännöstön 
asianmukaisen soveltamisen arv iointia varten. Arvioin timekanismilla on tarko itus va rmistaa 
jäsenvaltioiden keskin äinen luottam us toistensa kykyyn panna  tehokkaasti ja tuloksekkaasti  
täytäntöön liitännäistoimet, jotka mahdollistavat sisärajattoman alueen ylläpitämisen.  

Uuden m ekanismin tavoitteeksi olisi asete ttava Schengenin säännö stön avoin, tehokas ja 
johdonmukainen täytäntöönpano. Täm ä vastaisi niitä m uutoksia, joita oikeustilassa on 
tapahtunut sen jälkeen, kun Schengenin säännöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia. 

Vuonna 2004 sisä- ja oikeusasioid en alalla laaditussa m onivuotisessa Haagin ohjelm assa 
komissiota pyydettiin, heti kun tarkastusten poi staminen sisärajoilta on saatu päätökseen, 
tekemään ehdotus ”nykyisen Schengenin arviointim ekanismin täydentäm isestä 
valvontamekanismilla, jossa varm istettaisiin jä senvaltioiden asiantuntijo iden täysim ääräinen 
osallistuminen ja johon sisältyisi myös yllätystarkastuksia”.  

Vastatakseen tähän pyyntöön kom issio teki m aaliskuussa 2009 kaksi ehdotusta 1 tarkistetusta 
Schengenin arviointim ekanismista. Tar koituksena oli sisällyttää Schengenin 
arviointimekanismi EY:n oikeus järjestelmään sekä korjata aiemm in kä ytetyn jä rjestelmän 
puutteet. Ta rvittiin kaks i säädös tä ( ensimmäiseen pilariin perustuva asetus ja kolm anteen 
pilariin perustuva päätös), jotta saatiin aikaan koko Schengenin yhteistyön kattava yhtenäinen 
oikeudellinen kehys. Euroopan parlam entti hylkäsi ehdotukset lokakuussa 2009 todeten, että 
komission olisi pitänyt sovelt aa yhteisp äätösmenettelyä ja ottaa parlam entti m ukaan 
ehdotusten laadintaan. 

Kolmanteen pilariin perustuva  ehdotus on vanhen tunut Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
myötä. Se peruutettiin joulukuussa 2009 annetussa kokoomatiedonannossa2.  

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksym ässä Tukholman ohjelmassa3 todetaan, että 
”Schengen-alueen arvio inti tulee ed elleen olemaan  keske isen tä rkeää ja että a rviointia o lisi 
sen vuoksi parannettava vahvistamalla Frontexin asemaa tällä alalla”. 

Sen vuoksi kom issio esittää täm än uuden ehdotuks en. Sam alla peruutetaan jäljellä oleva 
aiempi ehdotus (ensimmäiseen pilariin perustuva asetus).  

Uudessa ehdotuksessa otetaan huom ioon kesk ustelut, joita m aaliskuussa 2009 tehdyistä 
ehdotuksista käytiin neuvostossa. Ehdotuksessa esitetään erityisesti jäsenvaltioille suurempaa 
roolia arviointimekanismin käytössä, jotta niiden  välillä säilyy keskinäinen luottam us ja jotta 
mekanismin täytäntöönpanoa voidaan jousta voittaa. Ehdotus esitetään hyväksyttäväksi  
yhteispäätösmenettelyssä, sillä Euroopan parlam entti osallistuu täys imääräisesti to imintaan 
oikeus- ja sisäasioiden  alalla. Avoim uuden lisääm iseksi e hdotetaan, että neuvostolle ja 

                                                 
1 KOM(2009) 102 ja KOM(2009) 105. 
2 KOM (2009) 665 lopullinen. 
3 Neuvoston asiakirja 17024/09, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10. ja 11. joulukuuta 2009. 
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Euroopan parlam entille toim itetaan säännöllisesti tiet oja suoritetuista ar vioinneista, niiden 
pohjalta laadituista päätelmistä sekä jäsenvaltioiden toteuttamista jatkotoimista. 

• Yleinen tausta 

Schengenin säännöstöön perustuva sisäraja ton alue, Schengen-alue, kehitettiin 
hallitustenvälisellä yhteistyöl lä 1980-luvun lopulla ja 1990- luvun alussa, jolloin eräät  
jäsenvaltiot halusivat poistaa ta rkastukset sisärajoilta ja o ttaa käyttöön siihen tähtääviä 
liitännäistoimia, kuten ulkorajoill a tehtäviä tarkastuksia koske vat yhteiset säännöt, yhteinen 
viisumipolitiikka, poliisiyhteistyö ja oi keudellinen yhteistyö sekä Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS) perustam inen. Sisärajo illa teh täviä tarkastuk sia ei ollu t m ahdollista 
poistaa yhteisön toim in, sillä jäsenvaltiot eivä t päässeet yhteisymm ärrykseen siitä, että 
tarkastusten poistaminen olisi ollut välttämätöntä henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan 
tavoitteen s aavuttamiseksi (EY:n p erustamissopimuksen 14 artikla). Vuosien m ittaan kaikk i 
silloiset jäsenvaltiot Yhdistynyttä ku ningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottam atta ovat kuitenk in 
liittyneet Schengen-alueeseen.  

Schengenin säännöstö sisällyt ettiin osaksi Euroopan unioni a Am sterdamin sopim uksen 
voimaantulon myötä vuonna 1999.4  

Schengen-alueen perustana on jäsenvaltioiden täysi luottam us toistensa kykyyn panna 
asianmukaisesti täytän töön liitännäistoim et, jotk a m ahdollistavat tark astusten po istamisen 
sisärajoilta. Esim erkiksi ulko rajoilla teh tävät tarkastuk set suojaava t k yseisen jäs envaltion 
lisäksi ka ikkia m uitakin jäsenva ltioita, jo ihin m aahantulijat voivat m atkustaa vapaasti  
Schengen-alueen ulkorajan ylitettyään.  

Turvatakseen keskinäisen luottam uksen Schengen-maat perustivat vuonna 1998 pysyvän 
komitean. Sen toim eksianto määritellään Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksessä 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.), ja se käsittää kaksi erillistä tehtävää:  

1. varmistaa, täyttäv ätkö Schengen-a lueen jäs enyyttä h akeneet jäsenva ltiot ka ikki 
Schengenin säännöstön soveltam isen (eli raja tarkastusten poistam isen) edellytykset  
(”soveltamisen aloittaminen”); 

2. varmistaa, että Schengenin säännöst ön täytäntöönpanoon osallistuvat jäsenvaltiot 
soveltavat säännöstöä asianmukaisesti (”täytäntöönpano”). 

Mekanismissa erotetaan  siis to isistaan ”soveltam isen aloittam inen” ja ”täytäntö önpano”. 
Ennen kuin säännöstöä voidaan alkaa soveltaa, on tarkistettava, täyttyvätkö keskinäisen 
luottamuksen edellytykset. Sen jälkeen keskin äinen luottamus on säilytettävä varm istamalla, 
että säännöstö pannaan täytäntöön asianm ukaisesti. Schengen-yhteistyön hallitustenvälisessä 
vaiheessa oli ta rpeen antaa e rityisiä m ääräyksiä, jotka koskivat asian mukaisen 
täytäntöönpanon varmistamista. 

                                                 
4 Sitä vart en ol i määriteltävä Sche ngenin sä ännöstö (ne uvoston päät ös 19 99/435/EY, EYVL L 17 6, 

10.7.1999, s. 1) sekä vahvistettava perustamissopimusten mukainen oikeusperusta kullekin Schengenin 
säännöstöön kuuluvalle m ääräykselle ja päätökselle ( neuvoston päätös 19 99/436/EY, E YVL L 1 76, 
10.7.1999, s. 17). Kullekin määräykselle vahvistettiin o ikeusperusta joko ensimmäisen tai kolmannen 
pilarin pu itteissa. Ne Sch engenin säänn östön m ääräykset, j oille ei v oitu m ääritellä yh tä ain oaa 
oikeusperustaa (eli SIS:iä ko skevat määräykset), katsottiin osaksi kolmatta pilaria. Kaikilla Schengenin 
säännöstöön tehtävillä muutoksilla o n o ltava p erussopimuksiin p ohjautuva asian mukainen 
oikeusperusta. 
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Schengenin säännöstö sisällytettiin osaksi Euro opan unionia ilm an, että sitä olisi neuvoteltu 
uudelleen. Pysyvä kom itea ja sen toim eksianto vuodelta 1998 otettiin siis osaksi E uroopan 
unionia ilm an m uutoksia, tosin pysyvästä ko miteasta tuli neuvoston alainen Schengen-
arviointityöryhmä (SCH-EVAL).  

Hallitustenvälisestä taustasta johtuen Schengenin säännöstöön lii ttyvä arviointi on ollut ja on 
edelleen täy sin jäs envaltioiden vastuulla, ja komissio osallistuu toim intaan tarkkailijana. 
Tämä on loogista toimeksiannon ensimmäistä osaa ajatellen, sillä Euroopan unionin oikeus- ja 
sisäasioita koskevassa säännös tössä ei ole lainkaan va staavaa jakoa ”soveltam isen 
aloittamisen” ja ”täytäntöönpanon” välillä. Lisä ksi on huom attava, että sisärajoilla tehtävien 
tarkastusten poistam ista ja Sch engenin sä ännöstön täysim ääräistä soveltam ista koskeva  
päätöksentekomenettely sisältyi vuosina 2004  ja 2007 tapahtuneiden laajentumisten osalta 
liittymissopimuksiin eli prim aarilainsäädäntöön. Liitty misasiakirjoissa m äärättiin, että 
neuvoston on tehtävä asiasta päätös Euroopa n parlam enttia kuultuaan. Kom issiolle ei ole 
annettu aloiteoikeutta. 

Tämä lähestym istapa ei kuitenkaan sovellu  yhtä hyvin toim eksiannon toiseen osaan. Sen 
vuoksi jo s iinä vaiheessa, kun Schengenin sään nöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia,  
komissio antoi lausunnon, jossa se katsoo, että ”Schengeni n säännöstön arviointia ja 
soveltamista käsittelevän pysyvän kom itean perustam isesta tehdyn Schengenin 
toimeenpanevan komitean päätöksen (SCH/Com -ex (98) 26 def., 16.9.1998) sisällyttäm inen 
unionin puitteisiin ei m illään ta valla vaikuta sille perustam issopimusten nojalla ann ettuihin 
toimivaltuuksiin eikä erityisesti sen tehtäviin perustamissopimusten valvojana”. 

Jäsenvaltioiden kesk inäisen l uottamuksen saavuttam iseksi on välttämätöntä, et tä arviointi 
suoritetaan ennen soveltam isen aloittamista. Täm än vuoksi on m ielekästä säilyttää arviointi  
edelleen jäsenvaltioiden va stuulla. Kom issio aikoo jatkossa kin osallistua arviointiin 
tarkkailijana.  

Erilaiset tehtävät kuvastavat toimielinjärjestelmän eri osa-alueita. Ne eivät kuitenkaan vaikuta 
arviointiperusteisiin, jotka ova t aina sam at. Myös neuvos to voi päättä ä hyödyntää tässä 
ehdotettua m ekanismia arvioidakseen jäsenva ltioita ennen tarkastusten poistam ista 
sisärajoilta.  

• Schengenin säännöstön asianmukaisen soveltamisen arviointia on parannettava 

Jäsenvaltiot ja kom issio ovat vuodesta 1999 lähtien keskustelleet  useaan otteeseen 
Schengenin arviointimekanismin tehostamisesta. Erityisesti tämä koskee toimeksiannon toista 
osaa eli Schengenin säännöstön asianm ukaisen soveltamisen varmistamista sen jälkeen, kun 
tarkastukset on poistettu sisära joilta. Arviointim ekanismissa on havaittu seuraavat keskeiset 
puutteet: 

(1) Nykyinen arviointim ekanismi on ri ittämätön. Säännöt, jotka koskevat arvioinnin 
johdonmukaisuutta ja arviointitiheyttä, eivä t ole selkeät.  Yllätyskäynnit paikalle  
puuttuvat kokonaan. 

(2) Tarvitaan menetelmä ensisijaisten tavoitteiden määrittämiseksi riskianalyysin pohjalta. 

(3) Olisi varm istettava pätevien asian tuntijoiden käyttö  koko  arv iointiprosessin ajan. 
Arviointiin osallis tuvilla asiantu ntijoilla olisi oltava  riittäv ästi lainsääd ännön 
tuntemusta ja käytännön kokem usta. Jos kukin jäsenvaltio lähe ttää asiantuntijan 
kaikille paikalle tehtävill e käynneille, tarkastustoim innan tehokkuus saattaa kärsiä. 
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Olisi tehtä vä päätö s tarkas tuskäynteihin osallistuvien a siantuntijoiden sopiva sta 
määrästä. 

(4) Olisi tehos tettava jälk iarviointimekanismia, jonka avulla arvioidaan  paikalle teh tyjen 
käyntien jälkeen annettavien suos itusten ja tkotoimia, sillä puutteiden korjaam iseksi 
toteutettavat toim et ja niiden täytänt öönpanolle asetettu aikataulu vaihtelevat  
jäsenvaltiosta toiseen.  

(5) Komission institutionaalinen vastuu peru ssopimusten valvojana ei näy m itenkään 
tämänhetkisessä arviointijärjestelmässä. 

Nykyisessä mekanismissa havaitut puutteet on tarkoitus korjata seuraavin keinoin: 

Arviointimenetelmä ja Frontexin rooli 

Tässä ehdotuksessa esitetään m onivuotisia ja  vuosiohjelmia sekä ni ihin kuuluvia ennalta 
ilmoitettavia ja yllätysk äyntejä paikalle. J äsenvaltioita on jatkossa kin tarkoitus arvioida 
säännöllisesti, jotta varmistetaan Schengenin säännöstön asianmukainen soveltaminen kaikilta 
osin. Arviointi voi koskea mitä tahansa Schengenin säännöstön osaa.  

Arviointi v oidaan to teuttaa ky selylomakkeiden tai pa ikalle teh tävien käyntien k autta ta i 
näiden yhdistelmänä.  

Viime vuosina jäs envaltiot eiv ät ole nähneet tarp eelliseksi suorittaa paikalla tehtäv iä 
arviointeja rikosoikeudellise n yhteistyön, aseiden tai huum ausaineiden osalta. Myöskään 
tietosuojan osalta ei ole tehty säännöllisesti arviointeja paikalla.  

Paikalle tehtävät käynnit eivä t kuitenkaan koske pelkästään ul korajoja ja viisumikysymyksiä, 
vaan ne voivat kattaa kaikki Schengenin sään nöstön osat, m yös m ääräykset tarkastusten 
poistamisesta sisärajoilta. As eiden osalta olisi huomattava, että kun S chengenin säännöstö 
sisällytettiin osaksi Euroopa n unionia, kyseiset Schengenin s äännöstön määräykset korvattiin 
aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonna sta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla 
neuvoston direktiivillä 91/477/ETY5. Perustamissopimuksen mukaisesti komissiolle annettiin 
tehtäväksi varmistaa, että jäsenva ltiot saattavat direktiivin asianmukaisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään. Koska jäsenvaltio t eivät o le nähneet tarpeellis eksi suorittaa arvioin teja 
paikalla, ei direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamista tarvitse sisällyttää tähän 
ehdotukseen. 

Jos EU:n lainsäädännössä säädetään jo tietystä ar viointimenettelystä, ei ole myöskään tarvetta 
lisäarviointeihin tämän mekanismin yhteydessä, vaan arviointi koskee pelkästään Schengenin 
säännöstön soveltamista.  

Erityisesti tietosuojan os alta, joka ko skee horisontaalisesti kaikkia politiikanaloja sen lisäks i, 
että se on osa Schengenin s äännöstöä, olisi arvioinnissa ke skityttävä SIS:ään liittyviin 
tietosuojakysymyksiin ja arv iointi olis i tote utettava osana SIS-arviointeja synergian 
hyödyntämiseksi. 

                                                 
5 EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51. 
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Komissio päättää, tarvitaanko kä yntejä paikalle, kuultuaan jäsenva ltioita ja otta en huomioon 
muutokset kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä , m enettelyissä ta i jär jestelyissä sekä 
Frontexin laatiman riskianalyysin ulkorajoista ja viisumikysymyksistä. 

Vuosiohjelmaan voidaan tarvittaessa sisällyttää myös alakohtaisia tai alueellisia arviointeja. 

Säännöllisten arviointien lisäksi voidaan tehd ä yllätyskäyntejä paik alle. Ne pohjautuvat 
Frontexin tekem ään riskianalyysiin  tai jostakin toisesta lähtee stä saatuun tiet oon siitä, että 
yllätyskäynti olisi tarpeen. 

Sekä monivuotisia että vuosiohjelmia voidaan tarvittaessa mukauttaa. 

Jäsenvaltioiden asiantuntemus 

Jäsenvaltioiden asian tuntijat osa llistuvat as ianmukaisen soveltamisen varmistamiseen muilla 
EU:n lainsäädännön piiriin kuuluvilla aloilla esimerkiksi ilmailun ja merenkulun turvatoimien 
osalta. Koska jäsenvaltioiden sisäisen tu rvallisuuden kannalta on olennaista, että  
liitännäistoimet, jotka m ahdollistavat tarka stusten po istamisen sisära joilta, pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön, on jäsenvaltioiden as iantuntijoilla jatkossakin keskeinen rooli 
arviointimenettelyssä. A siantuntijat osallistuv at ennalta ilmoitettaviin  ja yllä tyskäynteihin 
paikalle, ovat mukana laatimassa arviointiin sovellettavia m onivuotisia ja vuosiohjelmia sekä 
osallistuvat kom iteamenettelyn kautta raporto intiin ja  jatkoto imiin. Asiantu ntemuksen 
korkean tason varm istamiseksi jäsenvaltioiden on huolehdi ttava siitä, että asiantuntijoilla on 
asianmukainen pätevyys, m yös vankka teor eettinen osaaminen ja käytännön kokem usta 
arvioitavilta aloilta sekä hyvät tiedot paikalle tehtävien käyn tien periaatteista, menettelyistä ja 
tekniikoista. 

Keskeisten laitosten (kuten Frontexin) olisi järjestettävä asianm ukaista koulutusta. Lisäksi 
jäsenvaltioille on o soitettava var at aloitte isiin, jotka koskevat erityi skoulutusta Schengenin 
säännöstön arvioinnin alalla (esim. koulutus, joka koskee ulkorajarahaston 6 sääntö jen 
mukaisesti hyväksyttyjen unionin toimien ensisijaisia tavoitteita). 

Paikalle tehtäviin käynteihin osallistuvien asiantuntijoiden m äärää on vähennettävä, jotta 
arviointi olisi mahdollisimman teh okasta. Si ksi ennalta ilmoitettavii n arviointikäynteihin 
osallistuvien asiantuntijoiden lukum äärä o lisi rajoitettava kahdeksaan. Koska lyhyellä 
varoitusajalla tehtäv iin yllä tyskäynteihin saattaa olla vaikea mpi löytää asiantun tijoita, olis i 
kyseisiin käynteihin osallistuvien asiantuntijoiden määrä rajoitettava kuuteen.  

Se, onko jäsenvaltio pannut asia nmukaisesti täytäntöön toim et, joilla turvataan Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 26 artiklan mukainen henkilöiden vapaa liikkuvuus, ei vaikuta 
muiden jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen. Sen vuoksi sisärajoilla tehtävien tarkastusten 
poistamista koskeva arviointi voidaan antaa kokonaisuudessaan ko mission tehtäväksi. 
Mainittakoon, että s isärajoilla teh tävien tarka stusten poistam ista koske va valvonta ei kuulu 
hallitustenvälisen toimeksiannon piiriin. 

Arvioinnin seuranta  

Jotta arvioinnin aikana todetut heikkoudet ja puutteet voidaan korjata, olisi kaikki havainnot 
ryhmiteltävä kertomuksessa johonkin kolm esta luokasta: vaatimusten m ukainen, vaatimusten 

                                                 
6 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22. 
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mukainen mutta parannukset tarpeen, ei vast aa vaatim uksia. Arvioinnin kohteena olevan 
jäsenvaltion on toim itettava kertomusta koske vat huom autuksensa kahden viikon kuluessa 
sekä esitettävä kuukauden kuluessa kertomuksen antamisesta toimintasuunnitelma siitä, miten 
puutteet on tarkoitus korjata. Lisäksi jäsenvaltion on annettava toim intasuunnitelman 
täytäntöönpanoa koskeva selvitys kuuden kuukauden kuluessa. Riippuen havaituista 
puutteista voidaan suunnitella  ennalta ilm oitettavia tai yllätyskäyntejä paikalle 
toimintasuunnitelman asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Jos on kyse vakavista 
puutteista, komission on ilmoitettava asiasta viipymättä neuvostolle. 

Tämä ei vaikuta mitenkään komission oikeuteen käynnistää rikkomusmenettely missä tahansa 
arvioinnin vaiheessa. Jäsenvaltio on saatta nut rikkoa Schengenin sä ännöstön määräyksiä 
esimerkiksi sillo in, jos se on k ieltänyt m aahanpääsyn hen kilöiltä, jo illa on  jonkin tois en 
jäsenvaltion m yöntämä voim assa oleva Sche ngen-viisumi. Tällaisessa tapauksessa 
jäsenvaltion sisäinen tu rvallisuus ei ole uhattuna, m utta jä senvaltio rikkoo kuitenkin EU:n 
lainsäädäntöä. 

Schengenin säännöstön sisällyttäminen osaksi Euroopan unionia 

Perussopimuksessa määrätyt komission velvollisuudet huomioon ottaen on välttämätöntä, että 
komissio ottaa vetovastuun Schenge nin arviointiprosessista, jott a se voi arvioi da Schengenin 
säännöstön asianm ukaista soveltam ista siin ä vaiheessa, kun tarkastukset on poistettu 
sisärajoilta. Myös jäs envaltioiden asian tuntemusta tarvitaan, jotta voidaan varm istaa 
täytäntöönpano paikalla ja edistää jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta.  

Jäsenvaltioiden asian tuntijoiden os allistumisesta aiheutuv at kustannuks et katetaan Euroopan 
unionin talousarviosta. 

• Voimassa olevat aiemmat säännökset 

Toimeenpanevan kom itean päätös Schengenin säännöstön arviointia ja soveltam ista 
käsittelevän pysyvän komitean perustamisesta (SCH/Com-ex (98) 26 def., 16.9.1998). 

• Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin  

Ehdotus on Euroopan unionin nykyisten toim intalinjojen ja tavoitteiden m ukainen erityisesti  
siltä osin, että sen päämääränä on vapauden, turvallisuuden ja oi keuden alueen luominen ja 
ylläpitäminen. 

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMINEN 

Neuvoston Schengen-arviointit yöryhmässä on käyty vuodest a 1999 useaan otteeseen 
keskusteluja Schengenin arviointim ekanismin tehostam isesta. Työr yhmässä on sovittu 
esimerkiksi arviointeihin osallistuvien asiantuntijoiden määrän rajoittamisesta. Tämä sopimus 
ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova, ja jokaisella jäsenvaltiolla on edelleen oikeus lähettää 
oma asiantuntijansa arviointikäynneille. Sen vuoksi arviointikäynnit on toisinaan vaikea saada 
sujumaan joustavasti. Työryhmässä on keskusteltu myös arviointitiheydestä ja -menetelmistä. 

Komissio järjesti huhtikuussa 2008 asiantuntija kokouksen. Jäsenvaltiot olivat yhtä m ieltä 
komission havaitsem ista puutteista. Vaikka jäsenva ltiot katsoivat, että nykyistä m ekanismia 
on m uutettava, erää t jäsenva ltiot ilm aisivat epäilyksensä kom ission institu tionaalisesta 
roolista uudessa Schengenin arviointimekanismissa. 
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Maaliskuussa 2009 annetuista ehdotuksista keskusteltiin asianom aisessa neuvoston 
työryhmässä, joka järjesti kolm e kokousta ylei sestä lähestym istavasta ja kolm e kokousta 
ehdotusten varsinaisesta sisällöstä. 7 Euroopan p arlamentti h ylkäsi ehdotukset 20. lokakuuta 
20098 todeten, että kom ission olisi pitänyt soveltaa yhteisp äätösmenettelyä ja ottaa 
parlamentti mukaan ehdotusten laad intaan. Schengenin arviointiryhm ä on sa manaikaisesti 
pyrkinyt parantam aan nykyisiä työskentelytap oja. Tässä uudessa ehdotuksessa otetaan 
huomioon keskustelut, joita m aaliskuussa 2009 tehdyistä ehdotuksista käytiin neuvostossa ja 
Euroopan parlamentissa.  

3. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

• Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus 

Ehdotetussa asetuksessa säädetään uudesta Sche ngenin arviointimekanismista, jolla pyritään 
varmistamaan Schengenin säännöstön avoi n, tehokas ja johdonm ukainen täytäntöönpano. 
Lisäksi sääd ös kuvastaa niitä m uutoksia, joita oikeustilassa on tapahtu nut sen jälk een, kun 
Schengenin säännöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia. 

• Oikeusperusta 

• Euroopan unionin toim innasta tehdyn sop imuksen, jäljem pänä ’SEUT-sopimus’, 
77 artiklan 2 kohdan e alakohta.  
  
Sopimuksen 77 artiklan m ukaan tarkastusten  poistam inen sisärajoilta on perimm äinen 
tavoite luotaessa SEUT-sopim uksen 26 artiklan m ukaisesti Eur oopan unionin sisälle 
aluetta, jolla taataan henkilöid en vapaa liikkuvuus. Tarkastust en poistam inen sisärajoilta 
edellyttää toim ia seuraav illa aloilla : ulkorajat, viisum ipolitiikka, Schengenin 
tietojärjestelmä, tietosuoja, poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja 
huumausainepolitiikka. Soveltamalla asianmukaisesti näitä toimia on mahdollista pitää yllä 
aluetta, jon ka sisär ajoilta on poistettu tark astukset. Nä iden toim ien asianm ukaisen 
soveltamisen arviointi siis edistää perimmäistä tavoitetta eli sellaisen  alueen toteuttamista, 
jonka sisärajoilta on poistettu tarkastukset.  

• Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate 

Toissijaisuusperiaatteen m ukaisesti asetusehdotuksen tavo ite, tällä hetkellä neuvoston 
vastuulle kuuluvan nykyisen Sche ngen-arviointimekanismin tehostaminen, voidaan saavuttaa 
ainoastaan Euroopan unionin tasolla.  

Tämä ehdotus on nykyisen sääntelyjä rjestelmän mukainen, vaikka siinä rajoitetaan arviointiin 
osallistuvien asiantuntijoiden lukum äärää ja teho stetaan arviointia. Ehdotus rajoittuu siihen, 
mikä on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi. 

                                                 
7 Asiakirjat 11076/09, 11087/09, 13831/1/09 ja 13832/09. 
8 A 7-0034/2009. 
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• Sääntelytavan valinta 

EU:n lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen valvontaan tarkoitettu arviointimekanismi ei 
voi edelly ttää jäsenva ltioilta m inkäänlaisia to imia, joilla se saate ttaisiin osaksi k ansallista 
lainsäädäntöä. Sen vuoksi oikeudelliseksi välineeksi on valittu asetus. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Ehdotukseen on liitetty  rahoitusselvitys. Komissiolle on osoitettav a riittävät henkilöresurs sit 
ja taloudelliset resu rssit, sillä s e on vast uussa uudesta Schengenin arviointim ekanismista. 
Myös jäsenvaltioiden asiantuntijoille aiheutuvat kustannukset on tarkoitus korvata. 

5. LISÄTIEDOT 

Perussopimuksiin liitetyistä pöytäkirjoista ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 
tehdyistä assosiaatiosopimuksista aiheutuvat seuraukset 

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unioni n toiminnasta tehdyn sopim uksen kolmannen 
osan V osasto. Siihen sovelletaan sen vuoksi vaihtelevan geom etrian järjestelmää, joka 
perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan asem asta tehtyihin pöytäkirjoihin 
sekä Schengen-pöytäkirjaan.  

Ehdotus koskee Schengenin säännöstön kehittä mistä. Pöytäkirjojen osalta on sen vuoksi 
otettava huomioon seuraavat vaikutukset:  

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti: Ehdotuksessa esitetään arvi ointimekanismi sellaisen 
alueen ylläpitäm istä varten, j onka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia  ja johon Yhdistynyt 
kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu Ison-Britann ian ja P ohjois-Irlannin yhd istyneen 
kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joih inkin Schengenin säännöstön m ääräyksiin 
29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöks en 2000/365/EY ja Irlannin pyynnöstä 
saada osallistua joihinkin Schengenin sää nnöstön m ääräyksiin 28 päivänä helm ikuuta 2002 
tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY nojalla . Sen vuoksi Yhdisty nyt kuningaskunta ja 
Irlanti eivät osallistu  täm än asetuksen antam iseen eikä asetus sido niit ä eikä sitä sovelleta 
niihin.  

Tanska: Euroopan unionista tehtyyn sopim ukseen ja Euroopan unionin toim innasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, T anskan asem asta tehdyn pöyt äkirjan m ukaisesti Ta nska ei osallistu 
neuvostossa sellaisten toim enpiteiden an tamiseen, joita ehdot etaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopim uksen kolm annen os an V osaston nojalla, lukuun ottam atta 
toimenpiteitä, joilla m ääritetään ne  kolm annet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisum i 
ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat, tai yhtenäistä viisumin kaavaa koskevia toimenpiteitä. 

Tämä ehdotus koskee Schengenin säännöstön kehittämistä. Tanskan asem asta tehdyn 
pöytäkirjan 4 artiklan mukais esti Tanska päättää kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
neuvosto on tehnyt E uroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen kolm annen osan 
V osaston m ääräysten nojalla päätöksen Sc hengenin säännöstöön peru stuvasta ehdotuksesta 
tai aloitteesta, saattaako se kyseisen päätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.  
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Schengenin säännöstöä kehittävien säädösten kaksivaiheisesta 
täytäntöönpanomenettelystä Bulgarialle, Kyprokselle ja Romanialle aiheutuvat 
seuraukset 

Vuoden 2003 liittym isasiakirjan9 3 artiklan 1 kohdan ja v uoden 2005 liittym isasiakirjan10 
4 artiklan 1 kohdan m ukaan Schengenin sää nnöstön m ääräykset ja Schengenin säännöstöön 
perustuvat tai m uutoin siihen liittyvä t säädökset, jotka on lueteltu vuoden 2003 
liittymisasiakirjan liitteessä I ja vuoden 2005 liittym isasiakirjan liitteessä II, sitovat kyseisiä 
jäsenvaltioita ja niitä so velletaan niissä liittymispäivästä alkaen. Myös sellaiset määräykset ja 
säädökset, joita ei mainita liitteissä, sitovat näitä jäsenvaltioita liittymisestä alkaen, mutta niitä 
sovelletaan kyseisiss ä jäsenvaltio issa vasta mainittujen artik lojen mukaisesti annettavan  
neuvoston päätöksen perusteella.  

Kyseessä on kaksivaiheinen täytäntöönpanom enettely, jonka m ukaisesti tietyt Schengenin 
säännöstön määräykset ovat sitovia ja niitä sovelletaan liittymispäivästä alkaen, kun taas muut 
määräykset, erityisesti sisärajo illa tehtävien ta rkastusten p oistamista k oskevat m ääräykset, 
ovat s itovia liittym ispäivästä alka en, m utta ni itä sovelletaan uusissa jäsenvaltioissa vas ta 
neuvoston annettua asiaa koskevan päätöksen. 

Ehdotetussa asetuksessa m ääritellään, m iten Schengenin säännö stön asianmukainen 
täytäntöönpano on tarkoitus varmistaa sen jälkeen, kun tarkastukset on poistettu sisärajoilta. 

Norja ja Islanti: Norjan ja Islannin osal ta tällä ehdotukse lla kehitetään niitä Schengenin 
säännöstön m ääräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin 
tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viim eksi mainittujen osallistumisesta Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa11. 

Sveitsi: Sveitsin osalta tällä ehdotuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, 
joita tarkoitetaan Euroopan uni onin, Euroopan yhteisön ja Sv eitsin valaliiton välillä 
allekirjoitetussa sopim uksessa Sveitsin valaliiton osallistu misesta Schengenin säännöstön 
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen12. 

Liechtenstein: Liechtensteinin os alta tällä ehdotuks ella kehitetään  niitä Sch engenin 
säännöstön m ääräyksiä, joita ta rkoitetaan Euroopan unionin, Eu roopan yhteisön, Sveitsin 
valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittym istä Euroopan unionin, Euroopan yht eisön ja Sveitsin 
valaliiton väliseen Sveitsin  valaliiton osallistum isesta Schengenin säännöstön 
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen13. 

                                                 
9 EUVL L 236, 23.10.2003, s. 33. 
10 EUVL L 157, 21.6.2005, s. 29. 
11 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 
12 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52. 
13 EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3. 
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2010/0312 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista 
varten  

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Eur oopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen ja erityisesti sen 
77 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 

ottavat huomioon komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätäm isjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toim itettu 
kansallisille parlamenteille, 

noudattavat Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopimuksen 294 artiklassa m äärättyä 
menettelyä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Schengen-alue, jossa tarkastukset on poist ettu sisärajoilta, pe rustuu siihen, että 
jäsenvaltiot toteuttavat tehokk aasti liitännäistoim ia ulkor ajojen, viisum ipolitiikan, 
Schengenin tietojärjestelm än, tietosuojan, po liisiyhteistyön, rikos asioissa tehtävän 
oikeudellisen yhteistyön ja huumausainepolitiikan aloilla. 

(2) Toimeenpanevan kom itean 16 päivänä syyskuuta 1998 tekem ällä päätöksellä 14 
perustettiin pysyvä Schengeni n arviointi- ja soveltam iskomitea. Pysyvälle kom itealle 
annetun toimeksiannon mukaan sen tehtävän ä on ensinnäkin tutkia, täyttääkö valtio, 
joka on ehdolla saattam aan Schengenin s opimuksen voim aan, kaikki sisärajoilla 
tehtävien tarkastusten poistam ista koske vat edellytykset, ja toisaalta seurata 
Schengenin säännöstön asianm ukaista soveltamista valtioissa, jotka jo soveltavat sitä 
täysimääräisesti. 

(3) Jotta voidaan varm istaa Schengenin sää nnöstön soveltam inen, tarvitaan erityinen 
arviointimekanismi, sillä Schen genin säännöstön s oveltaminen edelly ttää 
yhdenmukaisia ja korkeatasoisia vaatim uksia ja toisaalta sisä rajoilla tehtävistä 
tarkastuksista luopuneiden jäsenvaltioide n välillä on oltava luja keskinäinen 
luottamus. Mekanism in olisi perustuttava  kom ission ja kyseist en jä senvaltioiden 
tiiviiseen yhteistyöhön.  

                                                 
14 EYVL L 239, 22.9.2000, s. 138. 
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(4) Haagin ohjelmassa15 kom issiota pyydettiin, heti kun tarkastusten poistam inen 
sisärajoilta on saatu päätökseen, teke mään ehdotus ”nykyisen Schengenin 
arviointimekanismin täydentäm isestä valvon tamekanismilla, jossa va rmistettaisiin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden täysimääräinen osallistuminen ja johon sisältyisi myös 
yllätystarkastuksia”.  

(5) Tukholm an ohjelmassa16 todetaan, että ”Schen gen-alueen arvio inti tu lee edelleen  
olemaan keskeisen  tärkeää ja että ar viointia olisi sen vuoksi parannettava  
vahvistamalla Frontexin asemaa tällä alalla”.  

(6) Vuonna 1998 käyttöön otettua arviointim ekanismia olisi täm än vuoks i tarkistettava  
pysyvän kom itean toim eksiannon toisen osan suhteen. Pysyvän kom itean 
toimeksiannon ensimmä isen osan soveltam ista olisi jatkettava se llaisena kuin se on 
määritelty 16 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn päätöksen I osassa. 

(7) Aiemmista arvioinneista saadut koke mukset ovat osoittaneet, että tarvitaan 
johdonmukainen arviointim ekanismi, joka ka ttaa kaikki Schengenin säännöstön osa-
alueet lukuun ottam atta niitä aloja, joita varten EU:n lainsäädännössä on jo luotu 
erityinen arviointimekanismi.  

(8) Jäsenvaltioiden olisi osallistu ttava ti iviisti arvio intiprosessiin. Tä män asetuksen  
täytäntöönpanotoimenpiteistä olisi päätettävä soveltaen  hallin tomenettelyä, jo sta 
säädetään m enettelystä kom issiolle siirre ttyä täytäntöönpanovalt aa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa. 

(9) Arviointimekanismiin olisi sisällytettävä avoimet, tehokkaat ja selkeät säännöt, jotka 
koskevat arvioinnissa käytettäviä m enetelmiä, pätevien asiantuntijoiden käyttöä  
paikalle tehtävissä käynneissä sekä arvi oinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen 
seurantaa. Menetelmiin olisi e rityisesti sisällytettävä paikalle tehtäviä yllätyskäyntejä, 
joilla täyde nnetään enn alta ilm oitettuja kä yntejä etenkin rajaval vontaa ja viisum eja 
koskevissa asioissa. 

(10) Arviointimekanismin puitteissa olisi m yös varmistettava, että jä senvaltiot noudattavat 
lainsäädäntöä, joka kos kee tarkas tusten po istamista sisä rajoilta ja jäs envaltioiden 
alueella tehtäviä tarkastuksia. Koska nä mä määräykset eivät erityisen luonteensa  
vuoksi vaikuta jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, va stuu paikalle tehtävistä 
käynneistä olisi annettava yksinomaan komissiolle. 

(11) Arvioinnissa olisi kiinni tettävä erityistä huom iota peru soikeuksien kunnioittam iseen 
Schengenin säännöstön soveltamisen yhteydessä. 

(12) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operat iivisesta ulkorajayht eistyöstä huolehtivan 
viraston, jäljem pänä ’Frontex’ 17, olisi tuettava m ekanismin täytäntöönpanoa 
ensisijaisesti laa timalla riskianalyy si, joka kosk ee ulko rajoja. Lisäks i m ekanismin 
puitteissa olisi voitava  hyödyntää viraston asiant untemusta ulkorajoille 
tapauskohtaisesti tehtävissä käynneissä. 

                                                 
15 EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1 (1.7.1 kohta). 
16 Neuvoston asiakirja 17024/09, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 10. ja 11. joulukuuta 2009. 
17 Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta 2004 (EUVL L 349, 25.11.2004, 

s. 1). 
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(13) Jäsenvaltioiden olisi huol ehdittava siitä, että paikan  päälle tehtäviin käynteihin 
osallistuvat asiantuntijat ova t riittävän kokeneita ja että  heille on annettu tehtävään 
tarvittava e rityiskoulutus. Keskeis ten laitosten (kuten Fron texin) olisi jär jestettävä 
asianmukaista koulutusta. Lisäksi jäsenvaltioi lle on osoitettava vara t aloitteisiin, jotka 
koskevat erityiskoulutusta Sc hengenin säännöstön arvioi nnin alalla, hyödyntäm ällä 
olemassa olevia rahoitusvälineitä ja niiden kehittämistä. 

(14) Euroopan unionista tehtyyn sopim ukseen ja E uroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan m ukaisesti 
Tanska ei osallistu tämän asetuksen anta miseen eikä asetus sen vuoksi sido Tanskaa  
eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä 
Euroopan unionin toim innasta tehdyn s opimuksen kolm annen osan V osaston 
määräysten nojalla, Tanska päättää edellä  mainitun pöytäkirjan 4 artiklan m ukaisesti 
kuuden kuukauden kuluessa täm än asetuksen an tamisesta, saattaako se sen osaksi 
kansallista lainsäädäntöään. 

(15) Tällä asetu ksella kehitetään sellaisi a Schengenin säännöstön m ääräyksiä, joihin 
Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Br itannian ja Pohjoi s-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua  joihinkin Schengenin säännöstön 
määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 te hdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY 18 
mukaisesti. Sen vuoksi Yhdi stynyt kuningaskunta ei os allistu tämän asetuksen 
antamiseen eikä asetus sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen.  

(16) Tällä asetuksella kehitetään Schengeni n säännöstön m ääräyksiä, joihin Irlanti ei 
osallistu Irlannin pyynnöstä saada osal listua joihinkin Schengenin säännöstön 
määräyksiin 28 päivänä helm ikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY 19 
mukaisesti. Sen vuoksi Irlanti ei osallistu täm än asetuksen antamiseen eikä asetus sido 
Irlantia eikä sitä sovelleta siihen.  

(17) Islannin ja Norjan osal ta tällä asetuksella kehitetä än niitä Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan uni onin neuvoston sekä Isla nnin tasavallan ja 
Norjan kun ingaskunnan välillä v iimeksi mainittujen osallistum isesta Schengenin  
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltam iseen ja kehittämiseen tehdyssä 
sopimuksessa20.  

(18) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niit ä Schengenin säännöstön m ääräyksiä, 
joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopa n yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä  
allekirjoitetussa sopim uksessa Sv eitsin va laliiton osallistum isesta Schengen in 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen21.  

(19) Liechtensteinin osalta tällä asetukse lla kehitetään niitä Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joita tarko itetaan Euroopan unionin, Eu roopan yhteisön, Sveitsin 
valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan vä lillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka 
koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan l iittymistä Euroopan unionin, Euroopan 

                                                 
18 EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43. 
19 EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20. 
20 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 
21 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52. 
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yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen22. 

(20) Kyproksen osalta tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muutoin siihen liittyvä säädös. 

(21) Bulgarian ja Rom anian osalta tä mä asetus on vuoden 2005 liittymisasiakirjan 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muutoin siihen 
liittyvä säädös. 

(22) Kyproksen, Bulgarian  ja Rom anian asian tuntijoiden olis i kuite nkin osallistu ttava 
Schengenin säännöstön kaikkien osien arviointiin, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Tarkoitus ja soveltamisala 

Tällä asetu ksella peru stetaan arviointim ekanismi Schengenin säännöstön soveltam isen 
varmistamista varten niissä jäsenvaltioiss a, joihin Schengenin säännöstöä sovelletaan 
täysimääräisesti.  

Myös niiden jäsenvaltioiden asiantuntijat, jotka eivät asianomaisen liittymisasiakirjan nojalla 
vielä sovella säännöstöä täysim ääräisesti, os allistuvat kuitenkin säännöstön kaikkien osien 
soveltamisen arviointiin. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa 

’Schengenin säännöstöllä’ tarkoitetaan niit ä Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka on 
sisällytetty osaksi Euroopan unionia Euroopa n unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toim innasta tehtyyn sop imukseen liitetyllä pöytäkirj alla, sekä säädöksiä, jotka 
perustuvat Schengenin säännöstöön tai muutoin liittyvät siihen.  

3 artikla 

Velvollisuudet 

1. Komissio vastaa arviointim ekanismin tä ytäntöönpanosta läheis essä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n elinten tuella tässä asetuksessa esitetyn mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyöt ä kom ission kanssa auttaakseen sitä 
toteuttamaan tässä as etuksessa säädetyt te htävät. Jäsenvaltioiden on lisäksi tehtävä 
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yhteistyötä kom ission kanssa arviointien valm isteluvaiheessa, pa ikalle teh tävien 
käyntien yhteydessä sekä selvitysten antamisvaiheessa ja seurantavaiheessa.  

4 artikla 

Arvioinnit 

 Arvioinnit voivat käsittää kyselylomakkeita ja käyntejä paikalle. Kum piakin voidaan 
täydentää lausunnoilla, joita arvioinnin kohteena oleva jäsenvaltio laatii arvioitavasta 
alasta. Pa ikalle teh täviä käynte jä ja  kysely lomakkeita void aan käyttää  erikse en tai 
yhdessä tiettyjen jäsenvaltioiden ja/tai tiet tyjen alojen osalta. Paikalle tehtävistä 
käynneistä voidaan ilmoittaa etukäteen, tai ne voivat olla yllätyskäyntejä. 

5 artikla 

Monivuotinen ohjelma 

1. Komissio laatii viisi vuotta kattavan monivuotisen arviointiohjelm an 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua m enettelyä noudatta en viim eistään kuusi kuukautta ennen 
seuraavan viisivuotiskauden alkua. 

2. Monivuotisessa ohjelmassa luetellaan kunakin vuonna arvioitavat jäsenvaltiot. Kukin 
jäsenvaltio arvioidaan ainakin kerr an kunkin viisivuotiskauden aikana . 
Jäsenvaltioiden arviointijärj estys riippuu riskianalyysista, jossa otetaan huom ioon 
muuttopaineet, s isäinen turva llisuus, edel lisestä arv ioinnista kulunu t aika ja tarv e 
säilyttää tasapaino arvioitavana olevien Schengenin säännöstön määräysten välillä.  

3. Monivuotista ohjelm aa voidaan tarvitta essa mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

6 artikla 

Riskianalyysi 

1. Frontexin on toim itettava kom issiolle viim eistään 30 päivänä syyskuuta kunakin 
vuonna riskianalyysi, jossa otetaan huom ioon m uuttopaineet sekä annetaan 
suosituksia tulevan vuoden ar viointien painopisteistä. Su osituksissa on viitattava 
tiettyihin ulkorajo jen o siin ja tie ttyihin r ajanylityspaikkoihin, jotk a o n arvio itava 
tulevana vuonna m onivuotisen ohjelm an puitteissa. Komissio välittää kyseisen 
riskianalyysin jäsenvaltioille. 

2. Frontexin on toim itettava kom issiolle samaan 1 kohdassa säädettyyn m ääräaikaan 
mennessä erillinen riskianalyys i sekä suositukset arvioint ien painopisteistä, jotka on 
pantava täytäntöön tekem ällä tulevana vuonna  yllätyskäyntejä paikalle. Suositukset 
voivat kosk ea m itä tahansa alue tta tai tiettyä alaa, ja niis sä on luete ltava ain akin 
kymmenen ulkorajojen osaa ja kymmenen rajanylityspaikkaa.  
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7 artikla 

Kyselylomake 

1. Komissio lähe ttää seura avana vuo nna arv ioitaville jäsenv altioille 
vakiokyselylomakkeen viim eistään 15 päivänä elokuuta edellisenä vuonna. 
Vakiokyselylomakkeet kattavat keskeise n lainsäädännön, Schengenin säännöstön 
täytäntöönpanoa varten käytettä vissä olevat tekniset ja or ganisatoriset resurssit sekä 
tilastotiedot kultakin arvioinnin kohteena olevalta alalta.  

2. Jäsenvaltioiden on to imitettava kom issiolle vastauksensa kyselylom akkeeseen 
kuuden viikon kuluessa kyselylom akkeen lähettäm isestä. Kom issio asettaa 
vastaukset muiden jäsenvaltioiden saataville.  

8 artikla 

Vuosiohjelma 

1. Komissio laatii vuosittaisen  arviointiohjelm an viim eistään 30 päivänä m arraskuuta 
edellisenä vuonna, ottaen huom ioon Front exin 6 artiklan m ukaisesti tekem än 
riskianalyysin, 7 artiklassa tarkoitettuun kyselylomakkeeseen annetut vastaukset ja  
tarvittaessa muut tietolähteet. Ohjelmaan voi sisältyä seuraavien seikkojen arviointi: 

– Schengenin säännöstön tai sen osien sove ltaminen yhdessä jäsenvaltiossa, joka 
määritetään monivuotisessa ohjelmassa, 

ja lisäksi tarvittaessa: 

– tiettyjen Schengenin säännöstön määräysten  soveltaminen useissa jäsenvaltioissa 
(temaattiset arvioinnit),  

– Schengenin säännöstön soveltam inen use issa jäsenvaltioissa (alueelliset 
arvioinnit). 

2. Jäljempänä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua m enettelyä noudattaen hyväksytyn 
ohjelman ensimm äisessä osuudessa luetellaan  ne jäsenvaltiot, jotka monivuotisen 
ohjelman mukaan arvioidaan seuraavana vuonna . Tässä osuudessa luetellaan ne alat, 
jotka on tarkoitus arvioida, sekä paikalle tehtävät käynnit.  

3. Komissio laatii ohjelm an toisen osuuden, jo ssa luetellaan tuleva na vuonna paikalle 
tehtävät yllätyskäynnit. Ohjelman tätä osuutta on käsiteltävä luottamuksellisena, eikä 
sitä toimiteta jäsenvaltioille. 

4. Vuosiohjelmaa voidaan tarvittaessa mukauttaa 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

9 artikla 

Luettelo asiantuntijoista 

1. Komissio laatii lue ttelon asiantun tijoista, jotka jäsenva ltiot ovat nim enneet paikalle 
tehtäviä käyntejä varten. Luettelo toimitetaan jäsenvaltioille. 
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2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin asia ntuntijan erityisalat viitaten täm än 
asetuksen liittee ssä lue teltuihin alo ihin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava k omissiolle 
kaikista muutoksista mahdollisimman pian. 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ne as iantuntijat, jotka ovat käytettävissä  
yllätyskäyntejä varten 10 artiklan 5 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. 

4. Asiantuntijoilla on oltava asianm ukainen pätevyys, m yös vankka teoreettin en 
osaaminen ja käytännö n koke musta arvioin timekanismin kattam ilta aloilta sek ä 
hyvät tiedot arvioinnin periaatteista, m enettelyistä ja teknii koista, ja lisäksi 
asiantuntijoiden on kyettävä ilmaisemaan itseään tehokkaasti yhteisellä kielellä. 

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että  niiden nim eämät asiantuntijat täyttävät 
edellisessä kohdassa määritetyt vaatim ukset, ja ilm oitettava asia ntuntijoille annettu 
koulutus. L isäksi jäsen valtioiden o n varm istettava, että as iantuntijoille annetaan 
jatkuvasti koulutusta, jotta he täyttäisivät kyseiset vaatimukset jatkossakin. 

10 artikla 

Paikalle tehtävistä käynneistä vastaavat ryhmät 

1. Paikalle tehtävistä käynneistä vastaav at kom ission nim eämät ryhm ät. Ryhm ät 
koostuvat as iantuntijoista, jotka o n valittu 9 artiklassa tarko itetusta asiantuntijoiden 
luettelosta, sekä kom ission virkamiehist ä. Kom issio huolehtii siitä, että kunkin 
ryhmän asiantuntija t e dustavat tas apuolista maantietee llistä jakaum aa ja riittävää 
asiantuntemusta. Jäsenvaltioiden asiantuntijat eivät saa osallistua siihen jäsenvaltioon 
tehtävään käyntiin, jossa he ovat töissä. 

2. Komissio voi pyytää Frontexia, Europolia, Eurojustia tai muita keskeisiä EU:n elimiä 
nimeämään edustajan, joka osallistuu ta rkkailijana niiden toim ialaan kuuluvalla 
alalla tehtävään käyntiin. 

3. Ennalta ilmoitettuun, paikalle tehtävään ar viointikäyntiin voi os allistua enintään 
kahdeksan asian tuntijaa ja paikalle te htävään yllätyskäy ntiin enin tään kuusi 
asiantuntijaa (tarkkailijat mukaan luettuina).  

4. Komissio tiedotta a ennalta ilm oitettavista käynneistä niille  jäsenvaltio ille, joiden  
asiantuntijat on nim etty 1 kohdan m ukaisesti, viim eistään neljä viikkoa ennen 
suunniteltua käyntiä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava viikon kuluessa, ovatko 
asiantuntijat käytettävissä. 

5. Komissio tiedottaa yllätyskä ynneistä niille jäsenvaltioi lle, joiden asiantuntijat on 
nimetty 1 kohdan m ukaisesti, viim eistään viikkoa ennen suunniteltua käyntiä. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 48 tunnin kuluessa, ovatko asiantuntijat  
käytettävissä. 

6. Asiantuntijaryhmän jäsenet nimeävät yhdessä ennen paikalle tehtävää käyntiä yhden 
komission virkam iehen ja yhden jäsenva ltion virkam iehen, jotka johtavat  
tarkastuskäyntiä.  
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11 artikla 

Paikalle tehtävien käyntien toteuttaminen 

1. Ryhmät, jotka tekevät käyntejä paikalle, tote uttavat k aikki tarpe elliset valm istelut, 
jotta käynnit olisivat tehokkaita, tarkkoja ja johdonmukaisia. 

2. Kyseiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan asiasta  

– vähintään kaksi kuukautta ennen enna lta ilmoitettavan käynnin suunniteltua 
ajankohtaa, 

– vähintään 48 tuntia ennen yllätyskäyntiä. 

3. Kaikilla käyntejä paikan päälle tekevä n ryhm än jäsenillä on oltava m ukanaan 
henkilötodistus, josta käy ilmi, että heillä on oikeus tehdä Euroopan unionin puolesta 
käynti paikalle.  

4. Käynnin kohteena olevan jäsenvaltion on huole hdittava siitä, että  asiantuntijaryhmä 
voi olla suoraan yhteydessä asiaankuuluviin  henkilöihin. S en on va rmistettava, että 
ryhmällä on pääsy kaikille arvioinnin kanna lta ta rpeellisille alue ille ja kaikkiin 
tarpeellisiin tilo ihin ja että ryhm ällä on mahdollisuus tutustua kaikkiin arvioinn issa 
tarvittaviin asiakirjoihin. Sen on huolehdi ttava siitä, että ryhm ä voi suorittaa 
toimeksiantonsa eli varmistaa arvioitavana olevaan alaan liittyvän toiminnan. 

5. Käynnin kohteena olevan jäsenvaltion on ka ikin toim ivaltaansa kuuluvin keinoin 
autettava ryhmää sen tehtävän suorittamisessa. 

6. Ennalta ilmoitettavien, paikalle teh tävien käyntien osalta kom issio toimittaa ryhmän 
asiantuntijoiden nim et etukäteen niille jä senvaltioille, joita asia koskee. Käynnin 
kohteena oleva jäsenvaltio nim eää yhteyshenkilön, joka huolehtii käyntiin liittyvis tä 
käytännön järjestelyistä. 

7. Jäsenvaltioiden on huolehdittava om ien asian tuntijoidensa m atka- ja 
majoitusjärjestelyistä. Kom issio korvaa kä ynteihin osallistuvi en asiantuntijoiden 
matka- ja majoituskustannukset. 

12 artikla 

Tarkastukset, jotka koskevat henkilöiden vapaata liikkuvuutta sisärajoilla 

Ryhmät, jotka tekevä t yllä tyskäyntejä paik alle varm istaakseen, ettei sisär ajoilla suoriteta  
tarkastuksia, koostuvat 10 artiklassa säädetystä poiketen ainoastaan komission virkamiehistä. 

13 artikla 

Arviointikertomukset 

1. Jokaisesta arvioinnista laaditaan kert omus. Se perustuu paikalle tehdyn käynnin 
havaintoihin ja kyselylomakkeen tietoihin.  
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(a) Jos arv iointi peru stuu pelkäs tään kyselylom akkeeseen ta i yllä tyskäyntiin, 
komissio laatii kertomuksen. 

(b) Ennalta ilm oitettuihin, paikalle teh tyihin käynteihin peru stuvan kertomuksen 
laatii ryhm ä käynnin aikana. Kom ission virkam iehellä on kokonaisvastuu 
kertomuksen laa timisesta sek ä sen  oikee llisuudesta ja laa dusta. Jos  asias ta 
esiintyy erimielisyyttä, on ryhm än pyrittävä sa amaan aikaan sovitte luratkaisu. 
Kertomukseen voidaan kirjata eriäviä mielipiteitä. 

2. Kertomuksessa analysoidaan tarpeen mukaan laatuun, m äärään, toim intaan, 
hallintoon ja organisaatioon liittyviä sei kkoja sekä luetellaan arvioinnin aikana 
mahdollisesti havaitut p uutteet tai h eikkoudet. Kertomuksessa annetaan suosituk sia 
korjaaviksi toimiksi ja asetetaan määräaika niiden täytäntöönpanolle.  

3. Kaikki kertomuksessa esitetyt tulokset ryhmitellään johonkin seuraavista luokista:  

(c) vaatimusten mukainen, 

(d) vaatimusten mukainen mutta parannukset tarpeen, 

(e) ei vastaa vaatimuksia. 

4. Komissio toim ittaa kertom uksen käynnin kohteena olleelle jäsenvaltiolle kuuden 
viikon kuluessa paikalle tehdystä käynni stä tai kyselylom akkeeseen annettujen 
vastausten vastaano ttamisesta. Jäsenva ltion on esitettävä kertom usta koskevat 
huomautuksensa kahden viikon kuluessa. 

5. Kom ission asiantuntija esittää kertomuksen sekä jäsenv altion antam an vastauksen 
15 artiklan mukaisesti perustetulle kom itealle. Jäsenvaltioita pyydetään esittäm ään 
huomautuksensa kyselylom akkeeseen annetu ista vastauksista, kertomuksesta ja 
kyseisen jäsenvaltion esittämistä huomautuksista.  

 Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitettua tu losten luokittelua koskevat suositukset 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.  

Käynnin kohteena olleen jäsenvaltion on esitettävä kuukauden kuluessa kertomuksen 
antamisesta komissiolle toimintasuunnitelma, jossa esitet ään, miten se aikoo korjata 
havaitut heikkoudet. 

 Kuultuaan asiantuntijaryhmää komissio esittää arvionsa to imintasuunnitelman 
riittävyydestä 15 artiklan mukaisesti perustetulle komitealle. Jäsenvaltioita pyydetään 
esittämään huomautuksensa toimintasuunnitelmasta.  

6. Jäsenvaltion on annettava kom issiolle selvitys toim intasuunnitelman 
täytäntöönpanosta kuuden kuukauden kuluessa  kertom uksen vastaanottam isesta ja 
jatkettava selvitysten antam ista kolmen kuukauden välein kunnes  
toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan. Havaittujen 
heikkouksien vakavuudesta ja niiden korjaam iseksi toteutetuista toim ista riippuen 
komissio voi päättää tehdä ennalta ilm oitettavia käyntejä 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua m enettelyä noudattaen varm istaakseen toim intasuunnitelman 
täytäntöönpanon. Komissio voi järjestää myös yllätyskäyntejä paikalle. 
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 Komissio tiedottaa 15 artiklan m ukaisesti perustetulle kom itealle säännöllisesti 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.  

7. Jos paikalle tehtävän käynnin aikana palj astuu vakava puute, jolla on huom attava 
vaikutus yhden tai useamma n jäsenvaltion yleiseen tu rvallisuustasoon, kom issio 
ilmoittaa tästä neuvos tolle ja Euroopan parlamentille m ahdollisimman pian joko 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä. 

14 artikla 

Arkaluonteiset tiedot 

Ryhmien on käsiteltävä kaikkia tehtäviensä suorittamisen yhteydessä saam iaan tietoja 
luottamuksellisina. Paik alle tehty jen käyntien p ohjalta laad itut ker tomukset on luo kiteltava 
turvaluokkaan ”rajoitettu jakelu”. Komissio päättää kyseistä jäsenvaltiota kuultuaan, mikä osa 
kertomuksesta voidaan julkistaa. 

15 artikla 

Komitea 

1. Komissiota avustaa kom itea, joka m uodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja. 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4, 7 ja 8 artiklaa. 

16 artikla 

Siirtymäsäännökset 

1. Ensimmäinen 5 artiklan mukainen monivuo tinen ohjelma ja e nsimmäinen 8 artiklan 
mukainen vuosiohjelm a laaditaan kuuden kuukauden kuluttua täm än asetuksen 
voimaantulosta. Kummankin ohjelm an al oituspäivä on vuoden kuluttua täm än 
asetuksen voimaantulosta.  

2. Frontex toim ittaa komissiolle ensimm äisen 6 artiklan mukais en riskianalyysin 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 

3. Jäsenvaltioiden on nim ettävä asiantuntijat  9 artiklan mukaisesti viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 

17 artikla 

Tiedottaminen Euroopan parlamentille 

Komissio antaa Euroopan parlam entille tiedoks i 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti antam ansa 
suositukset. 
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18 artikla 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavat kertomukset 

Komissio esittää vuosittain kerto muksen Eu roopan parlam entille ja neuvostolle täm än 
asetuksen n ojalla suo ritetuista arvioinneista. Kertom us julkaist aan, ja se k äsittää tieto ja 
seuraavista seikoista: 

– edellisen vuoden aikana toteutetut arvioinnit ja 

– kunkin arvioinnin pohjalta tehdyt päätelmät ja korjaavien toimien täytäntöönpanoaste. 

19 artikla 

Kumoaminen 

Kumotaan pysyvän Schengenin arviointi- ja so veltamiskomitean perustam isesta 1 6 päivänä 
syyskuuta 1998 tehdyn toim eenpanevan kom itean päätöksen (SCH/Com -ex (98) 26 def.)  
osa II ”Sov eltamiskomitea n iiden valtioiden  osalta, jotka jo sove ltavat y leissopimusta” 
vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 

20 artikla 

Neuvosto voi päättää toteuttaa täm än asetuksen voim aantulon jälkeen tehtävissä 
liittymisasiakirjoissa tarkoitetut arvioinnit tämän asetuksen mukaisesti. 

21 artikla 

Voimaantulo  

Tämä asetus tulee voim aan kahdentenakym menentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

Tämä asetus on kaikilta osiltaan  v elvoittava, ja sitä sov elletaan se llaisenaan jäs envaltioissa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta … 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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YKSINOMAAN TALOUSARVION TULOPUOLEEN VAIKUTTAVAAN 
SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. EHDOTUKSEN NIMI: 

Ehdotus Euroopan parlam entin ja neuvos ton asetukseksi arviointim ekanismin 
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten 

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA 
BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ 

Toimintalohko: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue (osasto 18) 

Toiminta-ala: Solidaa risuus – Ulkorajat, pa lauttamismenettelyt, viisumipolitiikka ja  
henkilöiden vapaa liikkuvuus (luku 18 02)  

3. BUDJETTIKOHDAT 

3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja 
hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja 
budjettinimikkeet: 

Uuden m omentin 18 02 07 ”Schengen-arviointi”* luom inen lukuun 18 02 
(Solidaarisuus – Ulkorajat, palauttam ismenettelyt, viisum ipolitiikka ja henkilö iden 
vapaa liikkuvuus) 

* Vuoden 2011 talousarvioesitykseen luotu budjettikohta 

3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto 

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna  2011 tai 2012. Kyse essä on jatkuva 
toiminta. 

3.3. Budjettitiedot 

Budjetti-
kohta Määrärahalaji Uusi 

Schengenin 
säännöstöön 
osallistuvat 

maat 
osallistuvat 

Hakijamaat 
osallistuvat 

Rahoitus-
näkymien 

otsake 

Ks. koh ta 
3.1 

ei-
pakoll. JM23 KYLLÄ KYLLÄ EI Nro [3A] 

                                                 
23 Jaks otetut määrärahat. 



FI 23   FI 

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 

4.1. Taloudelliset resurssit 

4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Menolaji 

Kohdan 
nro 

  

Vuosi 
2011 

 

2012

 

2013

 

2014

 

n + 4 
n + 5 

ja 
myöh. 

 

Yht. 

Toimintamenot24         
Maksusitoumusmäärärahat 
(MSM) 8.1. a 

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

Maksumäärärahat (MM)  b        

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot25     
Tekninen ja hallinnollinen 
apu (EI-JM) 8.2.4. c        

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ        

Maksusitoumus-
määrärahat 

 a
+
c 

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

Maksumäärärahat  b
+
c 

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

Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään26   
Henkilöstömenot ja niihin 
liittyvät menot (EI-JM) 8.2.5. d 0,122 0,610 0, 854 0, 854    

Viitemäärään 
sisältymättömät 
hallintomenot lukuun 
ottamatta henkilöstömenoja 
ja niihin liittyviä menoja 
(EI-JM) 

8.2.6. e 

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

                                                 
24 Menot, jotka eivät kuulu osaston xx lukuun xx 01. 
25 Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04. 
26 Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05. 
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Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä 

MSM YHTEENSÄ 
henkilöstökustannukset 
mukaan luettuina 

 a
+
c
+
d
+
e 

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

MM YHTEENSÄ 
henkilöstökustannukset 
mukaan luettuina 

 b
+
c
+
d
+
e 

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

Tiedot yhteisrahoituksesta 

Jos ehdotukseen liittyy jäse nvaltioilta tai m uilta tahoilta (jotka on ilmoitettava) 
saatavaa osarahoitusta, seur aavassa taulukossa ilm oitetaan kyseisen osarahoituksen 
arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta tahoilta): 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Rahoitukseen o sallistuva 
taho 

 
 

Vuosi 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
ja 
myöh. 

 

Yht. 

…………………… f        

MSM Y HTEENSÄ 
yhteisrahoitus m ukaan 
luettuna 

a+c
+d
+e
+f 

       

4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa 

 Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelm an27 m ukainen. Vuoden 2011 
määrärahat otetaan tarvittaessa käyttöön luvun 18 02 sisäisellä 
määrärahasiirrolla.  

 Ehdotus edellyttää kyseeseen tule van rahoitusnäkym ien otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

 Ehdotus voi edellyttää toim ielinten sopimuksen28 määräysten soveltamista (ts. 
joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 

                                                 
27 Arviointimekanismin täytäntöönpanoa jatketaan varainhoitovuoden 2013 jälkeen. 
28 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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4.1.3. Vaikutukset tuloihin 

 Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: 

Tällä ehdotuksella kehitetään Schengenin säännöstöä sellaisena kuin se on määritelty 
neuvoston päätöksessä 1999/437/EY. Sche ngenin säännöstöön osallistuvat 
kolmannet m aat, Islanti ja Norja 29, Sveitsi 30 ja Liechtenste in31, osallistuva t 
kustannuksiin.  

milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) 

  Toteutuksen jälkeen 

Budjettikohta Tulot 

Ennen 
toimea 
[vuo-
si n-
1] 

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

a) absoluuttiset tulot  p.m. 0,07 0,1 0,11   18 02 XX 

b) tulojen muutokset  ∆       

 

4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä 
väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1 

Henkilöstö- ja ha llintoresurssien tarve  katetaan m äärärahojen v uosittaisessa 
jakomenettelyssä hallinnoivalle yksikölle myönnettävästä määrärahasta. 

Vuositarve 

 

Vuosi 
2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

n + 4 

 

n + 5 
ja 

myöh.

Henkilöstön m äärä 
yhteensä 

1 5 7 7   

                                                 
29 Euroopan unionin n euvoston sek ä Islannin tasav allan ja Norj an kuningaskunnan välillä v iimeksi 

mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 
tehdyn sopimuksen 12 artiklan 1 kohdan viimeinen kappale (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36). 

30 Euroopan unionin, Euroop an yh teisön ja Sv eitsin valaliiton välillä Sv eitsin v alaliiton o sallistumisesta 
Schengenin sään nöstön täy täntöönpanoon, sov eltamiseen ja k ehittämiseen teh dyn so pimuksen 
11 artiklan 3 kohdan toinen alakohta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50). 

31 Euroopan unionin, Eu roopan yh teisön, Sv eitsin v alaliiton ja Liech tensteinin ruhtinaskunnan v älillä 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
väliseen so pimukseen Sv eitsin v alaliiton osallistumisesta Sch engenin säännöstön täytän töönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn pöytäkirjan 3 artikla (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3). 

32 Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta. 
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5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 

5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 

Koska Schengenin säännöstö on luotu hallitustenvälisin toim in, on nykyisen 
Schengenin arviointimekanismin täytäntöönpano uskottu neuvostoll e. Arvioinneista 
aiheutuvat kustannukset katetaan niiden jäse nvaltioiden kansallisista talousarvioista, 
joiden asiantuntijat osallistuvat arvioi nteihin. Koska Schengenin säännöstö on 
sisällytetty osaksi Euroopan unionia, on ar vioinneille vahvistettava oikeudellinen 
kehys. Sen vuoksi arviointim ekanismista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät 
erityisesti jäsenvaltio iden asian tuntijoiden o sallistumiseen (paika lle tehtäv istä 
käynneistä aiheutuvien m atka- ja m ajoituskustannusten korvaam inen), katetaan 
Euroopan unionin talousarviosta. Jäsenval tioiden asiantuntijoiden päivärahat 
katetaan jatkossakin asianomaisten jäsenvaltioiden talousarvioista. 

5.2. Unionin osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden 
rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut 

Jotta voidaan toteuttaa Schengen-alue, jo lla taataan ihm isten vapaa liikkuvuus ja  
jonka sisärajoilta on poiste ttu tarkastukset, tarvitaan tehokasta liitännäistoim ien 
arviointimekanismia. Hallitustenv älisellä menettelyllä  sovittu  Schenge nin 
arviointimekanismi on m ukautettava EU:n  jär jestelmään sopiv aksi, jo ten 
perussopimusten valvojana kom issio ottaa va stuun m ekanismista ja huolehtii siitä, 
että jäsenva ltioiden asia ntuntijat voivat osallis tua toim intaan ja että jä senvaltioiden 
välillä säilyy keskinäinen luottamus. 

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit 
toimintoperusteisessa johtamismallissa 

Ehdotuksen keskeinen tavoite on Sche ngenin säännöstön asianm ukainen 
soveltaminen kaikilla n iiden liitännäistoimien alo illa, jotka mahdollistavat 
tarkastusten poistamisen sisärajoilta. 

Toimi 1: Arviointi, joka toteutetaan joko te kemällä käyntejä paikalle tai lähettäm ällä 
jäsenvaltioille kyse lylomakkeita, jotka ka ttavat seuraavat alat: ulkorajat, viisum it, 
sisärajoilla tehtäv ä poliis iyhteistyö, Sche ngenin tieto järjestelmä, tietosuoja, 
huumausaineet, oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.  

Indikaattori: Schengenin säännöstön as ianmukaisen soveltam isen arviointi  
kertomuksissa (täysin vaatim usten m ukainen, vaatimusten m ukainen m utta 
parannukset tarpeen, ei vastaa vaatimuksia). 

Toimi 2: Arviointi, joka toteutetaan tekemällä yllätyskäyntejä paikalle.  

Indikaattori: Schengenin s äännöstön asianm ukaisen sove ltamisen arviointi, jotta 
voidaan korjata havaitut puutteet. Jokaisen käynnin jälkeen laaditaan kertomus, jossa 
todetaan, onko EU:n lainsäädäntöä noudatettu. 



FI 27   FI 

5.4. Toteutustapa (alustava) 

 Keskitetty hallinnointi 

 komissio hallinnoi suoraan 

 hallinnointivastuu siirretään 

 toim eenpanovirastoille 

 varainhoitoasetuksen 1 85 artik lassa tarkoite tuille yhte isöjen 
perustamille elimille 

 kansallisille julkiso ikeudellisille yh teisöille ta i julkis en p alvelun 
tehtäviä suorittaville yhteisöille 

 Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi 

 jäsenva ltioiden kanssa 

 kolmansien maiden kanssa 

 Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 

Huomautukset: 

6. SEURANTA JA ARVIOINTI 

6.1. Seurantajärjestelmä 

Ehdotettu asetus koskee arviointim ekanismin perustam ista Schengenin säännöstön 
asianmukaisen soveltam isen varm istamista varten. Schengenin säännöstön 
asianmukaista soveltamista arvioidaan kert omuksissa, joissa todetaan, m issä määrin 
säännöstöä on noudatettu. Kom issio laatii Euroopan parlam entille ja neuvostolle 
vuosittain kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.  

6.2. Arviointi 

6.2.1. Ennakkoarviointi 

6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset 
vastaavasta toiminnasta) 

6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit 

7. PETOSTENTORJUNTA  

Petosten, korruption ja muiden laittomien toimien torjumiseksi tähän mekanismiin sovelletaan 
rajoituksitta asetusta (EY) N:o 1037/1999. 
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8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 

8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset 

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi n+4 vuosi n+5 ja myöh. YHTEENSÄ Tuotok-
sen 

tyyppi 
Keskim. 
kustan-
nukset Tuotos-

ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kustan-
nukset 
yhteensä 

TAVOIT
engenin 

en 

                

oitetut 
nnit  

den + 

                

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

   p.m.  0,010  0, 010  0, 010       

omat 
nnit 

den + 

                

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

UKSET 
Ä 

     2  0, 730  0, 730       

                                                 
33 Kuten kuvattu kohdassa 5.3. 
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Laskelma:  
Toimi 1: Virkamatkat: 1 henkilö/viikko x 2 400 euroa x 25 virkamatkaa ensimmäisenä vuonna ja 30 virkamatkaa sitä seuraavina vuosina 
(8 asiantuntijaa/matka) 
Paikalle tehtäviin käynteihin tarvittavat atk-laitteet (sylimikro jne.). 
Toimi 2: Virkamatkat: 1 henkilö/viikko x 2 400 euroa x 5 ennalta ilmoittamatonta käyntiä ensimmäisenä vuonna ja 10 ennalta ilmoittamatonta käyntiä 
sitä seuraavina vuosina (6 asiantuntijaa/matka) 

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat Schengenin säännöstön asianmukaista soveltamista jäsenvaltioissa valvovan 
asiantuntijaryhmän perustamisesta ja toiminnasta. Kustannukset sisältävät komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden matkakustannukset, jotka 
katetaan asetusten säännösten mukaisesti. Kustannuksiin lisätään paikalle tehtävissä käynneissä tarvittavista laitteista, kuten kertomusten laadinnassa 
käytettävistä sylimikroista, aiheutuvat kulut. 
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8.2. Hallintomenot 

Henkilöstö- ja hallintoresurssien tarve katetaan osuudesta, j oka voidaan m yöntää 
hallinnoivalle pääosastolle  vuotuisessa m äärärahojen jaossa ottaen huom ioon 
talousarviorajoitukset. 

8.2.1. Henkilöstön määrä ja jakautuminen 

Laji  Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien 
ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) 

  Vuosi 
2011 

Vuosi 
2012 

Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi n 
+ 4 

Vuosi n 
+ 5 

A*/AD 1 4 6 6   Virkamiehet 
tai 

väliaikaiset 
toimihenkilöt
34 (XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

 1 1 1   

Momentilta XX 01 02 
rahoitettava henkilöstö35 

      

Momenteilta 
XX 01 04/05 rahoitettava 
muu henkilöstö36 

      

YHTEENSÄ 1 5 7 7   

8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus 

8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) 

 Korvattavan tai jatk ettavan ohjelman hallinno intiin osoite tut täm änhetkiset 
virat ja/tai toimet (1) 

 Vuosistrategiaan ja alustavaan ta lousarvioesitykseen liittyvässä vuotta 2010 
koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet 

 Vuosistrategiaan ja a lustavaan talo usarvioesitykseen liit tyvässä seuraavassa 
menettelyssä pyydettävät virat ja/tai to imet (2 virkaa/tointa vuodelle 2012 ja 
1 virka/toimi vuodelle 2013) 

 Hallinnoinnista vastaavan henkilöst ön nykyisten virkojen  ja/tai toim ien 
uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) (3) 

 Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toim et, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja 
alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan 
menettelyyn 

                                                 
34 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. 
35 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. 
36 Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. 
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Koska komissio on sitoutunut siih en, että se ei pyydä uusia virkoja tai toim ia ennen vuotta 
2013, m ikä aiheuttaa budjettiraj oituksia, henkilöresurssien  tarve katetaan toim en 
hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henk ilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen 
henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla 
lisäresursseilla, jotka toim ea hallinnoiva pä äosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa 
määrärahojen jakomenettelyssä. 

8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot) 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Budjettikohta 

(numero ja nimi) 
Vuosi 

n 
Vuosi 
n + 1

Vuosi 
n + 2

Vuosi 
n+3 

Vuosi 
n + 4 

Vuosi 
n+5 

ja 
myöh. 

YHT. 

1 Tekninen ja hallinnollinen apu 
(henkilöstökust. mukaan luettuina)        

Toimeenpanovirastot37        

Muu tekninen ja hallinnollinen apu        

 - sisäinen         

 - ulkoinen        

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä        

8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Henkilöstöresurssin tyyppi Vuosi 
2011 

Vuosi 
2012 

Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi n 
+ 4 

Vuosi n 
+ 5 

ja myöh. 

Virkamiehet ja väliaikaiset 
toimihenkilöt (XX 01 01) 

1 5 7 7   

Momentilta XX 01 02 
rahoitettava henkilöstö (ylim. 
toimihlöt, kansalliset 
asiantuntijat, 
sopimussuhteinen hlöstö jne.) 

(budjettikohta ilmoitettava) 

      

Henkilöstömenot ja niihin 
liittyvät menot yhteensä 
(EIVÄT sisälly 
viitemäärään) 

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

                                                 
37 Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin. 
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Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 

 

 

 

Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö 

 

 

 

8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

 
Vuosi 
2011

Vuosi 
2012

Vuosi 
2013

Vuosi 
2014

Vuosi 
n + 
4 

Vuosi 
n+5 ja 
myöh. 

YHT. 

XX 01 02 11 01 – Virkamatkat        

XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset        

XX 01 02 11 03 Komiteat38 
(hallintomenettely) p.m. 0,065 0, 097 0, 097    

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset        

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät        

2 Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 
02 11) 

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

3 Muut hallintomenojen kaltaiset 
menot (eritellään budjettikohdittain) 

       

Hallintomenot yhteensä lukuun 
ottamatta henkilöstömenoja ja niihin 
liittyviä menoja (EIVÄT sisälly 
viitemäärään) 

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

 

                                                 
38 Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu. 
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Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

Laskentaperusta: 27 jäsentä (1 /jäsenvaltio) * 600 euroa / he nkilö * 4 kokousta ensimmäisenä 
vuonna ja 6 kokousta seuraavina vuosina. 

 




