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gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet 

för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) 

nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011, COM(2016) 194 – C8-

0135/2016 – 2016/0106(COD) 

Herr ordförande, 

Den 18 april 2017 informerade utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 

och inrikes frågor (LIBE-utskottet) utskottet för rättsliga frågor om att det, under de pågående 

interinstitutionella förhandlingarna om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och 

utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar 

Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för 

åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av 

förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 (nedan kallad förordningen 

om in- och utresesystemet), tillfälligt har avtalats att stryka en av de rättsliga grunderna som 

anges i nämnda förslag från kommissionen, nämligen artikel 88.2 a i EUF-fördraget. LIBE-

utskottet har därför, i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen, begärt att utskottet för 

rättsliga frågor kontrollerar den rättsliga grunden i nämnda förslag, och i synnerhet den 

potentiella strykningen av artikel 88.2 a i EUF-fördraget. 

I – Bakgrund 

Den föreslagna förordningen om in- och utresesystemet gör anspråk på att upprätta ett in- och 

utresesystem för EU för att hantera förseningar i gränskontroller, samtidigt som man 

förbättrar i) gränskontrollerna för tredjelandsmedborgare, ii) systematisk och tillförlitlig 

identifiering av personer som överskrider den tillåtna vistelsen och iii) den inre säkerheten 

och kampen mot terrorism och grov brottslighet. Tillämpningsområdet för det nya in- och 

utresesystemet omfattar alla gränspassager som görs av tredjelandsmedborgare som reser in i 

Schengenområdet för en kortare vistelse (högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod), både 

resenärer som omfattas av viseringskrav och resenärer som är undantagna från visering, eller 

så småningom med en rundresevisering (högst ett år). In- och utresesystemet kommer att 

samla in uppgifter och registrera in- och utreseposter i syfte att både underlätta gränspassager 

för bona fide-resenärer med ärligt uppsåt och förbättra identifieringen av personer som 

överskrider den tillåtna vistelsen. In- och utresesystemet kommer även att registrera nekad 

inresa för tredjelandsmedborgare som omfattas av dess tillämpningsområde och skulle göra 

det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att genomföra begränsade förfrågningar i 

databasen för identifiering av brottslingar och underrättelser för att förhindra grov brottslighet 

och terrorism. 

 

II – De relevanta artiklarna i fördraget 

Artikel 77.2 b och d i EUF-fördraget tillsammans med artikel 87.2 a i EUF-fördraget och 

artikel 88.2 a i EUF-fördraget, i avdelning V med rubriken ”Ett område med frihet, säkerhet 

och rättvisa”, presenteras som den rättsliga grunden i kommissionens förslag och lyder som 

följer:  

Artikel 77 
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(f.d. artikel 62 FEG) 

 

[...] 

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder om 

[…] 

b) kontroll av de personer som passerar de yttre gränserna, 

[…] 

d) alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett integrerat system för förvaltning av de 

yttre gränserna, och 

Artikel 87 

(f.d. artikel 30 FEU) 

 

[…] 

2. Vid tillämpning av punkt 1 får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder om 

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information, 

[…] 

Artikel 88 

(f.d. artikel 30 FEU) 

 

[…] 

 

2. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet reglera Europols struktur, arbetssätt, verksamhetsområde och 

uppgifter. Dessa uppgifter får omfatta 

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information, särskilt från 

medlemsstaternas myndigheter eller från ett tredjelands myndigheter eller från utomstående 

organ, 

 

[…] 

 

III – Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende val av rättslig grund 

Domstolen har traditionellt betraktat den lämpliga rättsliga grunden som en fråga av 

konstitutionell betydelse, eftersom den rör respekten för principen om tilldelade befogenheter 

(artikel 5 i EU-fördraget) och fastställandet av arten och omfattningen av unionens 

behörighet.1 Enligt domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom 

                                                 
1 Yttrande 2/00 REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
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gemenskapen ”ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland 

dessa kriterier ingår i synnerhet rättsaktens syfte och innehåll.”1 En felaktig rättslig grund kan 

därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten. I detta sammanhang är en 

institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss åtgärd, under vilka 

omständigheter en åtgärd antagits eller det arbete som utförts i andra avseenden inom ramen 

för verksamhet som omfattas av en viss åtgärd irrelevant för fastställandet av den korrekta 

rättsliga grunden.2  

Om bedömningen av en åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den 

har två beståndsdelar, av vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande 

avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste 

rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den 

huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen.3 Om en åtgärd samtidigt har flera 

avsikter eller beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är 

sekundär och indirekt i förhållande till den/de andra, måste emellertid en sådan åtgärd baseras 

på de motsvarande olika rättsliga grunderna,4 om de förfaranden som anges för respektive 

rättslig grund inte är oförenliga med och inte äventyrar Europaparlamentets rättigheter.5 

IV – Den föreslagna åtgärdens syfte och innehåll 

Syftet med detta förslag, vilket kommissionen slår fast i sin motivering, är att inrätta ett 

centraliserat system som medlemsstaterna ska använda för att samarbeta med varandra. Detta 

fordrar en gemensam struktur och gemensamma regler för den operativa förvaltningen. Det 

kommer dessutom att fastställa regler för gränskontroller vid de yttre gränserna och regler för 

åtkomst till systemet, även för brottsbekämpande ändamål, som är enhetliga för alla 

medlemsstater.  

I skäl 9 i förslaget fastslås att in- och utresesystemet bör ha som mål att förbättra 

förvaltningen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta 

förvaltningen av migrationsströmmarna. Enligt skäl 16 är det i kampen mot terroristbrott och 

andra grova brott absolut nödvändigt att brottsbekämpande myndigheter förfogar över så 

aktuell information som möjligt, och uppgifterna i in- och utresesystemet bör därför vara 

tillgängliga för medlemsstaternas utsedda myndigheter och Europeiska polisbyrån (Europol), 

på de villkor som fastslås i den föreslagna förordningen. I skäl 17 upprepas Europols centrala 

roll i samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter när det gäller gränsöverskridande 

brottsutredningar genom att stödja brottsförebyggande verksamhet, analyser och utredningar i 

hela unionen, och understryks att Europol följaktligen också bör få åtkomst till in- och 

utresesystemet inom ramen för sina arbetsuppgifter och i enlighet med rådets beslut 

2009/371/RIF (nu förordning 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom 

                                                 
1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (Allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; Mål C-411/06, 

kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585. 
2 Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44. 
3 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-490/10, kommissionen mot rådet, 

EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
4 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; mål C-178/03, kommissionen mot 

Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56. 
5 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25; mål C-268/94, 

Portugal mot rådet, REG 1996, s. I-6177. 
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brottsbekämpning (Europol)1. 

Dessutom föreskrivs i artikel 1, där syftet med den föreslagna förordningen specificeras, att 

detta inbegriper a) inrättandet av ett in- och utresesystem för att hantera förseningar i 

gränskontroller och förbättra kvaliteten på gränskontroller av tredjelandsmedborgare och 

säkerställa systematisk och tillförlitlig identifiering av personer som överskrider den tillåtna 

vistelsen, och b) de villkor enligt vilka utsedda brottsbekämpande myndigheter i 

medlemsstaterna och Europeiska polisbyrån (Europol) kan få åtkomst till sökningar i in- och 

utresesystemet i syfte att förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott. 

Innehållsligt, efter en rad definitioner i artikel 3, eu-LISA:s uppbyggnad av in- och 

utresesystemet, en förteckning över de specifika ändamål som eftersträvas av in- och 

utresesystemet (artikel 5), in- och utresesystemets tekniska särdrag (artikel 6) och frågor 

rörande driftskompatibiliteten med VIS centrala system (artikel 7), fastställs i förslaget vissa 

bestämmelser rörande villkoren för att de utsedda behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 

ska få åtkomst till in- och utresesystemet. I kapitel II införs bestämmelser för 

gränsmyndigheternas införande och användning av uppgifter, inbegripet personuppgifter för 

viseringsinnehavare (artikel 14), för tredjelandsmedborgare som är undantagna från 

viseringskrav (artikel 15), för tredjelandsmedborgare som har nekats inresa (artikel 16) och 

om ett tillstånd till vistelse återkallas, ogiltigförklaras eller förlängs (artikel 17). 

Kapitel III i förslaget fokuserar på andra myndigheters införande av uppgifter och användning 

av in- och utresesystemet, exempelvis av viseringsmyndigheter för att pröva och fatta beslut 

om viseringsansökningar (artikel 22), av behöriga myndigheter för att pröva ansökningar om 

åtkomst till nationella lättnadsprogram (artikel 23), av myndigheter som är behöriga att inom 

medlemsstaternas territorium kontrollera tredjelandsmedborgares identitet och om villkoren 

för inresa till eller vistelse på medlemsstatens territorium är uppfyllda (artikel 24). Kapitel IV 

ägnas åt förfarande och villkor för åtkomst till in- och utresesystemet för medlemsstaternas 

utsedda brottsbekämpande myndigheter (artiklarna 26, 28 och 29) och den myndighet som 

utses av Europol (artiklarna 27 och 30). 

Kapitlen V–VII fokuserar på förvaltning av uppgifter i in- och utresesystemet, såsom 

lagringsperioder, behandling av uppgifter, meddelande av uppgifter till tredjeländer, 

datasäkerhet, tillhandahållande av information om personakter, rätt till åtkomst, rättelse och 

radering av uppgifter som lagras i systemet och tillhörande rättsmedel, Europeiska 

datatillsynsmannens rätt att utöva tillsyn och skydd av personuppgifter vid åtkomst för 

brottsbekämpande ändamål. Avslutningsvis specificeras i kapitel VIII de nödvändiga 

ändringarna av andra, befintliga unionsinstrument, medan det i kapitel IX införs vissa 

avslutande bestämmelser om kostnader, användning av uppgifter för rapportering och 

statistik, utbildning samt övervakning och utvärdering av utvecklingen av in- och 

utresesystemet. 

V – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund 

Kommissionen föreslog artikel 77.2 b och d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

som den lämpliga rättsliga grunden för inrättandet av in- och utresesystemet. I artikel 77.2 b 

och d i EUF-fördraget föreskrivs möjligheten för Europaparlamentet och rådet att besluta om 

åtgärder om kontroll av de personer som passerar de yttre gränserna och stegvis upprätta ett 

                                                 
1 EUT L 135, 24.5.2016, s. 53, se artikel 17.3. 
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integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna. Till följd av detta har artikel 77.2 b 

och d ansetts vara lämplig rättslig grund för en ytterligare specificering av de åtgärder som 

avser passage av medlemsstaternas yttre gränser och de förfaranden som medlemsstaterna ska 

följa när de utför personkontroller vid dessa gränser. 

I det reviderade förslaget används dessutom artikel 87.2 a i EUF-fördraget, som faller under 

kapitel 5 om polissamarbete och föreskriver att Europaparlamentet och rådet i enlighet med 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet får föreskriva åtgärder bland andra, rörande insamling, 

lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information inom ramen för polissamarbete 

mellan alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Artikel 87.2 a i EUF-fördraget har 

därför ansetts vara lämplig rättslig grund för att ge nationella brottsbekämpande myndigheter 

åtkomst till in- och utresesystemet. 

Slutligen har artikel 88.2 a i EUF-fördraget avseende Europaparlamentets och rådets 

antagande av förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet för 

fastställande av bl.a. Europols arbetsuppgifter, inbegripet insamling, lagring, behandling, 

analys och utbyte av information, särskilt från medlemsstaternas myndigheter eller från ett 

tredjelands myndigheter eller från utomstående organ, ansetts lämplig för att ge Europol 

åtkomst till in- och utresesystemet under stränga villkor. 

Det verkar dock, i ljuset av förslagets syfte och innehåll, som gör anspråk på att fastställa 

enhetliga bestämmelser i alla medlemsstater om gränskontroller vid de yttre gränserna och om 

medlemsstaternas behöriga myndigheters samt Europols åtkomst till in- och utresesystemet 

för brottsbekämpande ändamål, som att syftet med förslaget är tvåfaldigt, nämligen 

förvaltning av de yttre gränserna och brottsbekämpande myndigheters åtkomst till in- och 

utresesystemet för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. 

Åtkomst som beviljats Europol för att göra sökningar i in- och utresesystemets databas hör till 

detta senare allmänna syfte att bidra till att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och 

andra grova brott. Som en följd av dessa utgör det inte ett distinkt syfte med förslaget till in- 

och utresesystem.1 Vidare fastställs i förslaget till förordning inga nya arbetsuppgifter för 

Europol, och ej heller eftersträvas att ändra Europols befintliga arbetsuppgifter avseende 

insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information i enlighet med artikel 88.2 a 

i EUF-fördraget och artikel 17.3 i Europolförordningen, som redan behandlar Europols 

åtkomst till uppgifter från unionens informationssystem och att sådan åtkomst och 

användning av denna information bör regleras genom tillämpliga unionsinstrument2. 

Slutligen, med undantag av artiklarna 27 och 30 i förslaget till förordning, där särskilda 

bestämmelser med anknytning till Europol införs, görs hänvisningar till Europol i de 

återstående förekomsterna endast tillsammans med de hänvisningar som görs till nationella 

brottsbekämpande myndigheter.3 

VI – Slutsats och rekommendation 

Mot ovanstående bakgrund, eftersom i) bestämmelserna i förslaget till in- och utresesystem 

med anknytning till Europol hör till det allmänna syftet att bidra till att förhindra, upptäcka 

och utreda terroristbrott och andra grova brott, ii) de innehållsligt ska anses vara av 

underordnat betydelse gentemot de två huvudsakliga delarna, iii) de är anpassade till den 

                                                 
1 Se SJ-0335/16, s. 5. 
2 EUT L 135, 24.5.2016, s. 53. 
3 Se till exempel: Artiklarna 38.4 och 44.1 a i förslaget om in- och utresesystem. 



 

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

 SV 

befintliga lagstiftning som gäller för Europol, och varken Europols mandat eller befogenheter 

har ändrats, bör artikel 88.2 a i EUF-fördraget inte nödvändigtvis nämnas som en rättslig 

grund för förslaget till in- och utresesystem. 

Vid sitt sammanträde den 12 juni 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen med 

tolv röster för, elva emot och två nedlagda,1 att rekommendera utskottet för medborgerliga fri- 

och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att stryka artikel 88.2 a i EUF-fördraget från 

den rättsliga grunden till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter 

och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens 

medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och 

utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av 

förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011. 

Med vänlig hälsning 

 

Pavel Svoboda 

(Berör samtliga språkversioner.) 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Laura Ferrara 

(vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, 

Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (suppleant för Tadeusz Zwiefka i enlighet med artikel 200.2 i 

arbetsordningen), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (suppleant för Jiři Maštálka i enlighet med 

artikel 200.2 i arbetsordningen), Merja Kyllönen (suppleant för Kostas Chrysogonos i enlighet med artikel 200.2 

i arbetsordningen), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati 

(suppleant för Rosa Estaràs Ferragut i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), Virginie Rozière, 

Sajjad Karim, Elly Schlein (suppleant för Evelyn Regner i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen), 

József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 


