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Förslag till direktiv
–

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) …/…

av den …

om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av uppgifter om 

tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte 

av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) samt om ersättande av rådets beslut 

2009/316/RIF

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.1 andra 

stycket d,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med 
symbolen ▌.
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efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den …
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av följande skäl:

(1) Unionen har satt som mål att erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer säkerställs. Detta mål 

bör uppnås bland annat genom lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa 

brottslighet, däribland organiserad brottslighet och terrorism.

(2) Detta mål förutsätter att uppgifter om fällande domar som meddelats i en medlemsstat 

beaktas utanför den dömande medlemsstaten,  i samband med nya brottmålsförfaranden, 

i enlighet med rådets rambeslut 2008/675/RIF2, och för att förhindra nya brott.

2 Rådets rambeslut 2008/675/RIF av den 24 juli 2008 om beaktande av fällande domar avkunnade i Europeiska 
unionens medlemsstater vid ett nytt brottmålsförfarande i en medlemsstat (EUT L 220, 15.8.2008, s. 32).
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(3) Det förutsätter också utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstaternas 

behöriga myndigheter. Sådant utbyte av uppgifter organiseras och underlättas genom 

bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF3 och genom det europeiska 

informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), som inrättats i 

enlighet med rådets beslut 2009/316/RIF4.

(4) Den befintliga rättsliga ramen för Ecris omfattar dock inte i tillräcklig utsträckning de 

särskilda omständigheterna när det gäller ansökningar om uppgifter rörande 

tredjelandsmedborgare. Även om det redan är möjligt att utbyta uppgifter om 

tredjelandsmedborgare via Ecris, finns det varken något gemensamt unionsförfarande 

eller någon gemensam unionsmekanism för att göra detta på ett effektivt, snabbt och 

korrekt sätt.

3 Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av 
uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23).

4 Rådets beslut 2009/316/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av det europeiska informationssystemet för 
utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslut 2009/315/RIF (EUT L 93, 
7.4.2009, s. 33).
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(5) Inom unionen samlas inte uppgifter om tredjelandsmedborgare in på det sätt som  

medlemsstaterna gör med avseende på sina medborgare, utan de lagras endast i den 

medlemsstat där den fällande domen har meddelats. En samlad bild av en 

tredjelandsmedborgares brottshistorik kan därför säkerställas endast om sådana 

uppgifter begärs från samtliga medlemsstater.

(6) Sådana generella ansökningar medför en oproportionerlig administrativ börda för alla 

medlemsstater, inbegripet för dem som inte har några uppgifter om den berörda 

tredjelandsmedborgaren. Denna börda innebär i praktiken att medlemsstaterna 

avskräcks från att ansöka om uppgifter om tredjelandsmedborgare från andra 

medlemsstater, vilket utgör ett allvarligt hinder för uppgiftsutbyte mellan dem och att 

medlemsstaterna endast har åtkomst till sådana uppgifter i kriminalregister som lagras i 

deras nationella register. Till följd av detta ökar risken för att utbytet av uppgifter 

mellan medlemsstaterna blir ineffektivt och ofullständigt.

(7) För att förbättra situationen lade kommissionen fram ett förslag som ledde till 

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/…5+, varigenom 

ett centraliserat system inrättas på unionsnivå som innehåller sådana personuppgifter 

om dömda tredjelandsmedborgare som gör det möjligt att identifiera de medlemsstater 

som innehar information om deras tidigare fällande domar (nedan kallat Ecris-TCN).

(8) Ecris-TCN kommer att göra det möjligt för en medlemsstats centralmyndighet att 

omedelbart och effektivt få reda på vilka andra medlemsstater som lagrar uppgifter i 

kriminalregister om en tredjelandsmedborgare, så att den befintliga Ecris-ramen kan 

▌användas för att ansöka om uppgifter ur kriminalregister från  eller dessa 

medlemsstater i enlighet med rambeslut 2009/315/RIF.

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) …/… av den … om inrättande av ett centraliserat system för 
identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter 
ur kriminalregister  och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (EUT L …).

+ EUT: Vänligen inför i texten numret på förordningen i dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 (COD)) och 
inför nummer, datum och EUT-hänvisning för den förordningen i fotnoten. 
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(9) Utbytet av uppgifter om fällande brottmålsdomar är en viktig del av varje strategi för att 

bekämpa brottslighet och terrorism. Om medlemsstaterna utnyttjade Ecris till dess fulla 

potential skulle detta främja de straffrättsliga insatserna mot radikalisering som leder till 

terrorism och våldsam extremism.

(10) För att göra uppgifter om fällande domar och diskvalifikationer till följd av fällande 

domar för sexualbrott mot barn mer användbara fastställdes i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/93/EU6 en skyldighet för medlemsstaterna att vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att, vid rekrytering av en person till en 

befattning som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn, information  

om förekomsten i kriminalregistret av fällande domar för sexualbrott mot barn eller 

diskvalifikationer till följd av sådana domar överförs i enlighet med de förfaranden 

som anges i rådets rambeslut 2009/315/RIF. Syftet med den mekanismen är att 

säkerställa att en person som har dömts för sexualbrott mot barn inte ska kunna dölja 

domen eller diskvalifikationen i syfte att utöva en yrkesverksamhet som innefattar 

direkt och regelbunden kontakt med barn i en annan medlemsstat.

6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).
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(11) Detta direktiv syftar till att införa de nödvändiga ändringar i rambeslut 2009/315/RIF 

som kommer att möjliggöra ett ändamålsenligt utbyte av uppgifter om fällande domar 

mot tredjelandsmedborgare via Ecris. Direktivet ålägger medlemsstaterna att vidta 

åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att fällande domar åtföljs av uppgifter 

om den dömda personens medborgarskap (ett eller flera) i den mån medlemsstaterna 

förfogar över sådana uppgifter. Direktivet inför också förfaranden för svar på 

ansökningar om uppgifter, säkerställer att kriminalregisterutdrag som begärs av en 

tredjelandsmedborgare kompletteras med uppgifter från andra medlemsstater samt 

föreskriver de tekniska ändringar ▌som är nödvändiga för att systemet för utbyte av 

uppgifter ska fungera.

▌

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6807 bör tillämpas på behandling 

av personuppgifter som utförs av behöriga nationella myndigheter i syfte att 

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 

påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den 

allmänna säkerheten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6798 bör 

tillämpas på nationella myndigheters behandling av personuppgifter när sådan 

behandling inte omfattas av direktiv (EU) 2016/680.

7 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja 
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
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(13) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av rambeslut 2009/315/RIF 

bör principerna i beslut 2009/316/RIF införlivas i det rambeslutet, och 

genomförandebefogenheter bör delegeras till kommissionen. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20119.

(14) Som gemensam kommunikationsinfrastruktur för utbyte av uppgifter ur kriminalregister 

bör man använda systemet med säkra transeuropeiska telematiktjänster för myndigheter 

(sTESTA), eventuella vidareutvecklingar av detta eller eventuella alternativa säkra 

nätverk.

(15) Trots möjligheten att använda unionens finansieringsprogram i enlighet med tillämpliga 

regler bör varje medlemsstat bära sina egna kostnader för genomförande, förvaltning, 

användning och underhåll av sitt datoriserade kriminalregister och för genomförande, 

förvaltning, användning och underhåll av de tekniska anpassningar som behövs för att 

Ecris ska kunna användas.

9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(16) Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och friheter som stadfästs 

särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive 

rätten till skydd av personuppgifter, rätten till rättslig och administrativ prövning, 

principen om likhet inför lagen, rätten till en rättvis rättegång, oskuldspresumtionen 

och det allmänna förbudet mot diskriminering. Detta direktiv bör genomföras i enlighet 

med dessa rättigheter och principer.

(17) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att möjliggöra ett snabbt och effektivt utbyte 

av riktiga uppgifter ur kriminalregister om tredjelandsmedborgare, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, genom införande av 

gemensamma regler, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta 

direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

▌
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(18) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till 

EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller 

tillämpligt på Danmark.

(19) I enlighet med artiklarna 1 och 2 och artikel 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade 

kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och 

rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av detta 

direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland. ▌

(20) I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 har Förenade kungariket 

meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.
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(21) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200110 och avgav ett yttrande den 

13 april 201611.

(22) Rambeslut 2009/315/RIF bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten 
för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

11 EUT C 186, 25.5.2016, s. 7.
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Artikel 1

Ändringar av rambeslut 2009/315/RIF

Rambeslut 2009/315/RIF ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte

I detta rambeslut

a) fastställs på vilka villkor en dömande medlemsstat utbyter uppgifter ▌med andra 

medlemsstater om fällande domar,

b) definieras ▌vilka skyldigheter som åligger den dömande medlemsstaten och den 

medlemsstat där den dömda personen är medborgare (den medlemsstat där 

personen är medborgare), och anges vilka metoder som ska användas för att 

besvara en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret,

c) inrättas ett decentraliserat it-system för utbyte av uppgifter om fällande domar 

som bygger på de datoriserade kriminalregistren i varje medlemsstat, det 

europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister 

(Ecris).”
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2. I artikel 2 ska följande led läggas till:

”d) dömande medlemsstat: den medlemsstat där en fällande dom har meddelats,

e) tredjelandsmedborgare: en person som inte är unionsmedborgare i den mening 

som avses i artikel 20.1 i EUF-fördraget eller som är en statslös person ▌eller en 

person vars medborgarskap är okänt ▌,

f) uppgifter om fingeravtryck: uppgifter om platta och rullade fingeravtryck av en 

persons alla fingrar,

g) ansiktsbild: en digital avbildning av en persons ansikte,

h) Ecris referensprogramvara: den programvara som utvecklats av kommissionen 

och som ställts till medlemsstaternas förfogande för utbyte av uppgifter ur 

kriminalregister via Ecris.”
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3. Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1. Varje dömande medlemsstat ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att ▌domar som meddelats på dess territorium åtföljs av uppgifter om den dömda 

personens medborgarskap (ett eller flera) ▌, om den dömda personen är 

medborgare i en annan medlemsstat eller en tredjelandsmedborgare. I de fall 

uppgift om medborgarskap saknas för den dömda personen eller om den dömda 

personen är en statslös person ska detta framgå av kriminalregistret.”

▌
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4. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. När en medborgare i en medlemsstat ansöker om uppgifter om sig själv i 

kriminalregistret hos centralmyndigheten i en annan medlemsstat, ska ▌ den 

centralmyndigheten ansöka om uppgifter och tillhörande data ur 

kriminalregistret hos centralmyndigheten i den medlemsstat där personen är 

medborgare och ▌införa dessa uppgifter och tillhörande data i det utdrag 

som ska tillhandahållas den berörda personen.”

b) Följande punkt ska införas:

”3a. Om en tredjelandsmedborgare ▌ ansöker om uppgifter om sig själv i 

kriminalregistret hos centralmyndigheten i en medlemsstat, ska den 

centralmyndigheten ansöka om uppgifter och tillhörande data ur 

kriminalregistret endast hos de av medlemsstaternas centralmyndigheter 

som har uppgifter om den personen i sina kriminalregister och införa dessa 

uppgifter och tillhörande data i det utdrag som ska tillhandahållas den 

berörda personen.”
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5. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. När en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret om fällande domar som 

meddelats mot en medborgare i en medlemsstat enligt artikel 6 görs hos 

centralmyndigheten i en annan medlemsstat än den där personen är 

medborgare, ska den anmodade medlemsstaten överföra sådana uppgifter ▌ 

i samma utsträckning som anges i artikel 13 i den europeiska konventionen 

om inbördes rättshjälp i brottmål.”

b) Följande punkt ska införas:

”4a. När en ansökan om uppgifter ur kriminalregistret om fällande domar som 

meddelats mot en tredjelandsmedborgare görs enligt artikel 6 inom ramen 

för ett brottmålsförfarande, ska den anmodade medlemsstaten överföra 

uppgifter ▌ om varje fällande dom som meddelats i den anmodade 

medlemsstaten och införts i kriminalregistret och om varje fällande dom 

som meddelats i tredjeländer och därefter överförts till medlemsstaten i 

fråga och införts i kriminalregistret.
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Om sådana uppgifter begärs för något annat ändamål än ett brottmålsförfarande 

ska punkt 2 i denna artikel gälla i tillämpliga delar.”

6. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Svar på ansökningar som avses i artikel 6.2, 6.3 och 6.3a ska överföras inom 

tjugo arbetsdagar från dagen för mottagandet av ansökan.”

7. Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska orden ”artikel 7.1 och 7.4” ersättas med ”artikel 7.1, 7.4 och 7.4a”.

b) I punkt 2 ska orden ”artikel 7.2 och 7.4” ersättas med ”artikel 7.2, 7.4 och 7.4a”.

c) I punkt 3 ska orden ”artikel 7.1, 7.2 och 7.4” ersättas med ”artikel 7.1, 7.2, 7.4 

och 7.4a”.
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8. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 första stycket c ska följande led läggas till:

”iv) Ansiktsbild.”

b) Punkterna 3–7 ska ersättas med följande:

”3. Medlemsstaternas centralmyndigheter ska överföra samtliga följande 

uppgifter på elektronisk väg genom användning av Ecris och ett 

standardiserat format i enlighet med de standarder som ska fastställas i 

genomförandeakter:

a) De uppgifter som avses i artikel 4. ▌

b) Ansökningar enligt artikel 6.

c) Svar som avses i artikel 7. 

d) Andra relevanta uppgifter.
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4. Om den överföringsmetod som avses i punkt 3 inte är tillgänglig ▌ ska 

medlemsstaternas centralmyndigheter överföra alla de uppgifter som avses i 

punkt 3 ▌ på ett sätt som gör det möjligt att få en skriftlig uppteckning, och 

som gör det möjligt för centralmyndigheten i den mottagande 

medlemsstaten att fastställa uppgifternas äkthet, med beaktande av 

säkerheten vid överföringen.

Om den överföringsmetod som avses i punkt 3 inte finns tillgänglig under 

en förlängd tidsperiod, ska den berörda medlemsstaten meddela de andra 

medlemsstaterna och kommissionen om detta.

5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska anpassningar som är nödvändiga 

för att den ska kunna använda det standardiserade formatet ▌ för att på 

elektronisk väg överföra alla uppgifter som avses i punkt 3 till andra 

medlemsstater via Ecris. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla 

det datum från och med vilket den kommer att kunna börja genomföra 

sådana överföringar ▌.”
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9. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 11a

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister 

(Ecris)

1. För att möjliggöra utbyte av uppgifter ur kriminalregister i enlighet med detta 

rambeslut på elektronisk väg, inrättas härmed ett decentraliserat it-system som 

bygger på de datoriserade kriminalregistren i varje medlemsstat, det europeiska 

informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). Det 

består av följande delar:

a) Ecris referensprogramvara.

b) ▌En gemensam kommunikationsinfrastruktur mellan centralmyndigheter 

som tillhandahåller ett krypterat nät.
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För att säkerställa konfidentialitet och integritet för de uppgifter ur 

kriminalregister som överförs till andra medlemsstater ska lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder användas, med beaktande av den senaste utvecklingen, 

kostnaden för genomförandet samt riskerna med behandlingen av uppgifter.

2. Uppgifter i kriminalregister får lagras endast i databaser som drivs av 

medlemsstaterna.

3. Medlemsstaternas centralmyndigheter ska inte ha direkt ▌ åtkomst till andra 

medlemsstaters datoriserade kriminalregister.
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4. Den berörda medlemsstaten ska ansvara för driften av Ecris referensprogramvara 

och de databaser som lagrar, sänder och tar emot uppgifter ur kriminalregister. 

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system 

inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726* ska tillhandahålla 

stöd till medlemsstaterna i enlighet med dess uppgifter enligt förordning 

(EU) …/…+.

5. Kommissionen ska ansvara för driften av den gemensamma 

kommunikationsinfrastrukturen. Kommunikationsinfrastrukturen ska uppfylla de 

nödvändiga säkerhetskraven och fullt ut motsvara Ecris behov.

6. eu-LISA ska tillhandahålla, ytterligare utveckla och underhålla Ecris 

referensprogramvara▌.

+ EUT: Vänligen inför numret på förordningen i dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 (COD)).
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7. Varje medlemsstat ska bära sina egna kostnader för genomförande, förvaltning, 

användning och underhåll av sitt datoriserade kriminalregister och installation 

och användning av Ecris referensprogramvara.

Kommissionen ska bära kostnaderna för genomförande, förvaltning, användning, 

underhåll och framtida utveckling av den gemensamma 

kommunikationsinfrastrukturen ▌.

8. De medlemsstater som använder sin nationella programvara för genomförande 

av Ecris i enlighet med artikel 4.4–4.8 i förordning (EU) …/…+ får fortsätta att 

använda sin nationella programvara för genomförande av Ecris i stället för 

Ecris referensprogramvara, under förutsättning att de uppfyller samtliga villkor 

som anges i de punkterna

+ EUT: Vänligen inför numret på förordningen i dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 (COD)).
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Artikel 11b

Genomförandeakter

1. Kommissionen ska fastställa följande i genomförandeakter:

a) Det standardiserade format som avses i artikel 11.3, även när det gäller 

uppgifter om det brott som lett till en fällande dom och uppgifter om 

domens innehåll.

b) Reglerna om det tekniska genomförandet av Ecris ▌ och utbytet av 

uppgifter om fingeravtryck.

c) Varje annan teknisk metod för att organisera och underlätta utbyte av 

uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaternas centralmyndigheter, 

inklusive

i) metoder för att underlätta förståelsen av överförda uppgifter och 

automatisk översättning av dessa,
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ii) metoder för att utbyta uppgifterna elektroniskt, särskilt i fråga om 

vilka tekniska specifikationer som ska användas och, i förekommande 

fall, tillämpliga utbytesförfaranden.

2. De genomförandeakter som avses i punkt 1 i denna artikel ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i artikel 12a.2.

________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 

2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-

system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av 

förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om 

upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99).”

10. Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a 

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en 

kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 ▌.



AM\1179092SV.docx 27/31 PE635.372v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet 

till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 

182/2011 ska tillämpas.”

11. Följande artikel ska införas:

”Artikel 13a 

Rapportering från kommissionen samt översyn

1. Senast den … [12 månader efter  dagen för införlivandet av detta 

ändringsdirektiv] ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av 

detta rambeslut till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska bedöma i vilken 

utsträckning medlemsstaterna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa detta 

rambeslut, inklusive det tekniska genomförandet.
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2. Rapporten ska vid behov åtföljas av relevanta lagstiftningsförslag.

3. Kommissionen ska regelbundet offentliggöra en rapport om utbytet ▌ av uppgifter 

ur kriminalregister via Ecris och om användningen av Ecris-TCN, baserad 

särskilt på sådan statistik som eu-LISA och medlemsstaterna tillhandahåller i 

enlighet med förordning (EU) …/…+. Rapporten ska offentliggöras för första 

gången ett år efter det att den rapport som avses i punkt 1 lagts fram.

4. Den rapport från kommissionen som avses i punkt 3 ska särskilt behandla nivån 

på utbytet av uppgifter mellan medlemsstaterna, inbegripet sådant som avser 

tredjelandsmedborgare, samt ändamålet med ansökningarna och deras 

respektive antal, inbegripet ansökningar för andra ändamål än 

brottmålsförfaranden, såsom säkerhetsprövningar och berörda personers 

ansökningar om uppgifter om sig själva ur kriminalregistret.”

+ EUT: Vänligen inför numret på förordningen i dokument PE-CONS 88/18 (2017/0144 (COD)).
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Artikel 2

Ersättande av beslut 2009/316/RIF

Beslut 2009/316/RIF ska ersättas med avseende på de medlemsstater som är bundna av detta 

direktiv, utan att det påverkar dessa medlemsstaters skyldigheter när det gäller tidsfristen för 

genomförande av det beslutet.

Artikel 3 

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska senast den … [36 månader efter ikraftträdandet av detta 

ändringsdirektiv] sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna ▌texten till dessa 

bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även 

innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar 

till det beslut som ersätts genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det 

här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur 

uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.
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2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i 

nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska vidta de tekniska anpassningar som avses i artikel 11.5 i rambeslut 

2009/315/RIF, i dess ändrade lydelse enligt detta direktiv senast den … [36 månader 

efter ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv].

Artikel 4 

Ikraftträdande och tillämpning

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 ska tillämpas från och med den … [36 månader efter ikraftträdandet av detta 

ändringsdirektiv].
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Artikel 5 

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i ... 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Or. en


