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1  Innledning og bakgrunn

Europaparlamentet og Rådet for den europeiske
union vedtok 30. november 2017 Europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 om eta-
bleringen av et inn- og utreisesystem (EES) for
registrering av inn- og utreiseopplysninger og
opplysninger om nektet innreise for tredjestats-
borgere som passerer medlemsstatenes ytre
grenser, om fastsettelse av vilkårene for tilgang til
inn- og utreisesystemet for rettshåndhevende for-
mål, og om endring av konvensjonen om gjennom-

føring av Schengen-avtalen og forordning (EF)
767/2008 og forordning (EU) 1077/2011.

Videre vedtok Europaparlamentet og Rådet for
den europeiske union samme dato Europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) 2017/2225 om
endring i forordning (EU) 2016/399 for så vidt
angår bruken av inn- og utreisesystemet.

Europaparlamentet og Rådet for den euro-
peiske union vedtok 12. september 2018 Europa-
parlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240
om etableringen av et europeisk system for reise-
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informasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om
endring av forordningene (EU) 1077/2011, (EU)
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og
(EU) 2017/2226.

Norge er tilknyttet Schengen-samarbeidet
gjennom avtale av 18. mai 1999 om Norges og
Islands tilknytning til gjennomføringen, anvendel-
sen og videreutviklingen av Schengen-regelver-
ket. Som tilknyttet Schengen-medlemsstat har
Norge deltatt i forhandlingene om nytt Schengen-
relevant regelverk på alle nivåer i Rådsstrukturen.
Norge skal på selvstendig grunnlag avgjøre om
innholdet i rettsakter som er en videreutvikling av
Schengen-regelverket, skal godtas fra norsk side
og innarbeides i norsk rett. I henhold til Schen-

gen-avtalens artikkel 8 nr. 2 bokstav a skal EUs
råd underrette Norge om vedtak om nye rettsak-
ter som innebærer en videreutvikling av Schen-
gen-regelverket.

Norge notifiserte EU den 16. april 2019 om at
man fra norsk side, med forbehold om Stortingets
samtykke, godtar forordningene.

Gjennomføringen av rettsaktene krever lov-
endringer og innebærer økonomiske konsekven-
ser. Godtakelse av forordningene anses også å
være en sak av særlig stor viktighet. Stortingets
samtykke til godtakelse av rettsaktene er derfor
nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Rettsaktene i norsk oversettelse følger som
trykt vedlegg til proposisjonen.
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2  Nærmere om innholdet i forordning (EU) 2017/2226

Gjennom rettsakten etableres et system for elek-
tronisk registrering av tidspunkt og sted for inn-
og utreise over Schengen-samarbeidets yttergren-
ser for tredjestatsborgere på korttidsopphold på
Schengen-territoriet, Entry/Exit System (EES).
Systemet vil også registrere alfanumeriske data
og biometriske kjennetegn (ansiktsbilde og fire
fingeravtrykk) for de reisende. Dataene vil bli
kontrollert ved senere inn- og utreiser. Systemet
vil automatisk beregne hvor lenge tredjestatsbor-
geren kan oppholde seg på Schengen-territoriet,
og vil varsle medlemsstatene der reisende ikke
forlater Schengen-territoriet innen utløpet av lov-
lig oppholdstid. Registrering og kontroll i EES
erstatter dagens praksis med manuell stempling i
reisedokumenter. Systemet skal effektivisere
grensekontrollprosessen, samtidig som kvalite-
ten i prosessen styrkes.

Rettsakten gir som et sekundærformål med-
lemsstatenes rettshåndhevende myndigheter og
Europol anledning til på visse vilkår å gjøre søk i
systemet.

Kapittel I i rettsakten angir innledningsvis
systemets formål og hvilke kategorier reisende
systemet vil omfatte. Det slås deretter fast at Det
europeiske byrået for operativ forvaltning av store
IT-systemer (eu-LISA) skal være ansvarlig for
utvikling og drift av EES, og at EES skal bestå
blant annet av et sentralt system og et felles,
enhetlig grensesnitt for tilkobling mellom sentral-
systemet og de nasjonale grensekontrollsys-
temene. Det reguleres også at EES skal benytte
seg av deler av den tekniske infrastrukturen for
visuminformasjonssystemet (VIS), og at EES av
effektivitetshensyn skal kunne hente enkelte
typer informasjon fra VIS (interoperabilitet).
Videre gis bestemmelser om hvilke nasjonale
myndigheter som skal ha tilgang til systemet, og
omfanget av denne tilgangen. Det understrekes at
tilgang kun skal gis ved, og begrenses til, tjenstlig
behov, og at all bruk av data i systemet skal være
nødvendig og forholdsmessig. Avslutningsvis
reguleres den automatiske beregningen av mulig
oppholdstid på Schengen-territoriet for de rei-
sende, når systemet skal informere medlemsstate-
nes kompetente myndigheter om reisende som

ikke er registrert med et utreisetidspunkt innen
utløpet av lovlig oppholdstid, samt etableringen av
en web-basert tjeneste der reisende omfattet av
systemet kan kontrollere hvor lenge de kan opp-
holde seg på Schengen-territoriet, og der trans-
portører som befrakter visumpliktige passasjerer
omfattet av systemet inn til Schengen-territoriet,
kan kontrollere om den reisendes visum er gyldig
for innreise.

Kapittel II omhandler grensemyndighetenes
registrering og bruk av data i systemet. Innled-
ningsvis fastslås prosedyrene for registrering av
informasjon i EES, og det gis spesifikke retnings-
linjer for opptak og lagring av ansiktsbilde. Videre
reguleres hvilke alfanumeriske og biometriske
data som skal lagres i systemet for hver enkelt rei-
sende, og at det også skal lagres data hvis den rei-
sende avvises på yttergrensen. Datasettet som
lagres ved avvisning på yttergrensen vil imidlertid
være mer begrenset. Kapittelet angir også reser-
veprosedyrer til bruk i grensekontrollen dersom
tilgangen til sentralsystemet skulle bli brutt.
Avslutningsvis gis detaljerte bestemmelser om
hvordan informasjonen i EES skal benyttes i gren-
sekontrollprosessen.

Kapittel III omhandler bruk av systemet av
andre myndigheter enn grensekontrollmyndighe-
tene. Det gis regler for bruk av EES for å
behandle og avgjøre søknader om Schengen-
visum. Dernest reguleres bruk av EES-data for å
fastslå identiteten til tredjestatsborgere som alle-
rede befinner seg på Schengen-territoriet. Her
reguleres også muligheten til å lagre data hentet
fra EES i nasjonale systemer.

Kapittel IV omhandler vilkår og prosedyrer for
rettshåndhevende myndigheters tilgang til EES.
Medlemsstatene skal formidle en liste over de
nasjonale myndighetene som skal gis tilgang til
systemet for å forhindre, oppdage og etterforske
terrorhandlinger og annen alvorlig kriminalitet.
Videre skal medlemsstatene utpeke ett eller flere
sentrale tilknytningspunkt som skal motta og
videreformidle spørsmål om søk i systemet, og
kontrollere at vilkårene for tilgang er oppfylt.
Rettshåndhevende myndigheter kan kun gjøre
søk i EES der dette er nødvendig for å forhindre,
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oppdage eller etterforske terrorhandlinger og
annen alvorlig kriminalitet, der tilgang fremstår
som forholdsmessig i den aktuelle saken og der
det er rimelig grunn til å anta at søk i EES vil bidra
til sakens opplysning. Videre slås det i kapittelet
fast at søk i EES først kan skje etter at det er fore-
tatt søk i nasjonale registre og i andre lands nasjo-
nale registre gjennom Prüm-samarbeidet, der-
som dette er teknisk mulig. Tilsvarende gir kapit-
telet regler om Europols tilgang til EES-data.

Kapittel V gir regler for hvor lenge data opptatt
fra reisende kan lagres, samt for sletting og ret-
ting av lagrede data. Utlendingens personlige fil i
systemet skal lagres i tre år og en dag fra siste
utreisestempling. Denne fristen avbrytes imidler-
tid dersom det innen tidspunktet for sletting skjer
en ny innreiseregistrering. De enkelte sett med
inn- og utreiseregistreringer slettes tre år etter
tidspunktet for utreiseregistreringen. Hvis det
ikke registreres en korresponderende utreisere-
gistrering innen utløpet av utlendingens lengste
mulige oppholdstid på Schengen-territoriet, beva-
res datasettet i fem år. Sletting av data skjer auto-
matisk i sentralsystemet.

Kapittel VI omhandler utvikling, drift og
ansvarsfordeling. Kommisjonen gis myndighet til
å beslutte gjennomføringsrettsakter for å regulere
nærmere enkelte forhold rundt utvikling og gjen-
nomføring av systemet. Videre klargjøres hvilke
utviklings- og driftsoppgaver som tilligger hen-
holdsvis eu-LISA, medlemsstatene og Europol.
Kapittelet gir generelle og spesifikke personvern-
reguleringer, og fastslår at blant annet reglene om
personvern i forordning 2016/679 (GDPR) og
direktiv 2016/680 skal legges til grunn ved bruk
av systemet. Det gis også regler om utveksling av
data med tredjestater og lagring av data opptatt
for bruk i EES i nasjonale systemer. Videre fast-

slås medlemsstatenes ansvar for datasikkerhet,
og medlemsstatenes ansvar der personer eller
medlemsstater påføres tap eller skade som følge
av at en medlemsstat håndterer EES-data i strid
med forordningens bestemmelser. Avslutningsvis
oppstilles statenes plikt til å sanksjonere misbruk
av EES-data i henhold til nasjonal lovgivning på
området.

Kapittel VII omhandler retten til informasjon,
konkretisering av retten til retting og sletting av
opplysninger og bestemmelser om tilsyn med at
personvernreglene overholdes i forvaltningen av
systemet. I kapittelet slås fast at medlemsstatenes
nasjonale tilsynsorgan skal føre tilsyn med bruken
av systemet, og at de nasjonale tilsynsorganene
skal samarbeide med det europeiske datatilsynet i
utføringen av sine oppgaver.

Kapittel VIII regulerer nødvendige endringer i
andre rettsakter som følge av vedtakelsen av EES.

Kapittel IX gir avsluttende reguleringer om
bruk av anonymiserte systemdata til produksjon
av statistikk, kostnader og kostnadsfordeling mel-
lom medlemsstatene og EU, hvilke milepæler som
må være nådd for at Kommisjonen skal beslutte
en dato for når systemet trer i funksjon, om fortlø-
pende tilsyn med at utvikling og gjennomføring
skjer innenfor rammene for kostnader og system-
funksjonalitet og om regelmessig evaluering av
systemet etter det er satt i drift.

Vedlegg I inneholder en liste over hvilke inter-
nasjonale organisasjoner medlemsstatene kan
overgi data fra EES til for å gjennomføre retur av
en tredjestatsborger.

Vedlegg II inneholder særlige bestemmelser
for tredjestatsborgere som transitterer gjennom
Schengen-området med tog uten å forlate dette på
territoriet.
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3  Nærmere om innholdet i forordning (EU) 2017/2225

Gjennom rettsakten gjøres nødvendige endringer
og tillegg i forordning (EU) 2016/399 (grensefor-
ordningen) for at inn- og utreisesystemet (EES)
skal kunne anvendes etter hensikten.

Artikkel 1 endrer grenseforordningen artikkel
6 slik at opptak av biometriske kjennetegn for lag-
ring i EES og kontroll mot EES blir et vilkår for
innreise til Schengen-området for reisende som
omfattes av systemet. En ny artikkel 6a klargjør
hvilke reisende dette vil være. Grenseforordnin-
gen artikkel 8 om gjennomføringen av grensekon-
troll endres for å tilpasses bruk av EES, og det
inntas særlige bestemmelser om registrering i
systemet for reisende som avvises på yttergren-
sen. Gjennom nye artikler 8a, 8b og 8c i grense-
forordningen legges det til rette for økt bruk av
automatiserte systemer for grensepassering, også
i relasjon til EES. Gjennom ny artikkel 8d åpnes

det for at medlemsstatene om man ønsker det,
kan opprette nasjonale fasiliteringsprogram for
reisende som reiser ofte over deres yttergrenser.
En slik fasiliteringsordning vil innebære en noe
forenklet grensekontrollprosedyre for disse rei-
sende, mot at de forhåndsklareres før registrering
i programmet. Videre tilpasses grenseforordnin-
gen artikkel 11 om stempling av tredjestatsborge-
res reisedokumenter ved inn- og utpassering til
EES. Avslutningsvis endres presumsjonsbestem-
melsen i grenseforordningen artikkel 12 til å
omfatte situasjoner med avvikende registreringer
i EES, og det gis enkelte overgangsordninger.

Artikkel 2 inneholder bestemmelser om ikraft-
tredelse med videre.

Vedlegget gjør nødvendige endringer i grense-
forordningens vedlegg III, IV, V og VII.
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4  Nærmere om innholdet i forordning (EU) 2018/1240

Gjennom rettsakten etableres en ordning der
medlemsstatene, gjennom utstedelse av eller
avslag på tillatelse til å reise frem til Schengen
yttergrense, kan vurdere og avgjøre om visumfrie
tredjestatsborgere som ønsker å reise til Schen-
gen-området utgjør en sikkerhetsrisiko, en risiko
for ulovlig migrasjon, eller en høy epidemisk
risiko allerede før tredjestatsborgeren ankommer
yttergrensen. Ved yttergrensen vil grensekontroll
bli foretatt som normalt før innreise. En innvilget
fremreisetillatelse vil således være en forutset-
ning for, men ingen garanti for, å kunne reise inn
på Schengen-territoriet. Tilsvarende fremreise-
systemer finnes for reise til USA (ESTA), Canada
(ETA) og Australia (ETA).

Rettsakten gir som et sekundærformål med-
lemsstatenes rettshåndhevende myndigheter og
Europol anledning til på visse vilkår å gjøre søk i
systemet.

Kapittel I i rettsakten angir innledningsvis
systemets formål og hvilke kategorier reisende
systemet vil omfatte. Dernest slås det fast at
systemet skal bestå av et ETIAS-informasjonssys-
tem, en sentralenhet og en nasjonal enhet i hver
medlemsstat. eu-LISA skal forestå utviklingen
av ETIAS-informasjonssystemet. Informasjonssys-
temet omfatter blant annet sentralsystemet for
ETIAS, som også omfatter overvåkningslisten, en
liste over personer som er mistenkt for å ha deltatt
i, eller det er skjellig grunn til å tro at vil delta i, en
terrorhandling eller annen alvorlig kriminalitet,
og et enhetlig grensesnitt for kommunikasjon
mellom sentralsystemet og nasjonale grensekon-
trollsystemer, samt nødvendig infrastruktur for
kommunikasjon. Sentralenheten er lagt til Det
europeiske grense- og kystvaktbyrået (Frontex).
Videre gis regler om et rådgivende organ som
skal føre tilsyn med bruken av spesifikke risikoin-
dikatorer for profilering av søknader, og et rådgi-
vende organ for å sikre at grunnleggende rettig-
heter overholdes. Videre gis bestemmelser om
hvem som skal ha tilgang til systemet, som er
nasjonale myndigheter og transportører, og hvilke
begrensninger som gjelder for de ulike aktørenes
tilgang. Avslutningsvis slås fast at behandling av
persondata i systemet ikke skal innebære diskri-

minering, og at slik behandling alltid skal skje i
overensstemmelse med grunnleggende rettighe-
ter.

Kapittel II fastslår at søknader om fremreisetil-
latelse skal fremsettes gjennom et søknadsskjema
likt for alle Schengen-stater, og som fylles ut elek-
tronisk, enten på en egen nettside eller via en
mobilapplikasjon. Betaling av søknadsgebyret
skal skje samtidig. Videre gis det bestemmelser
om hvilken informasjon søkeren må oppgi i søk-
nadsskjemaet, herunder personinformasjon, infor-
masjon om søkerens reisedokument, informasjon
om søkerens utdannelsesnivå, informasjon om
søkerens yrke ut fra en forhåndsdefinert liste,
informasjon om opphold i krigs- eller konflikt-
soner og informasjon om tidligere domfellelser.
Avslutningsvis fastsettes søknadsgebyret til 7
Euro, men at søkere som på søknadstidspunktet
er under 18 år, eller over 70 år, er unntatt fra kra-
vet om gebyr.

Kapittel III omhandler opprettelse av søkerens
personlige fil i systemet, og behandlingen av søk-
naden i sentralsystemet og sentralenheten.

Dersom søknaden er komplett utfylt og søk-
nadsgebyret er betalt, skal sentralsystemet starte
den automatiserte saksbehandlingen. Denne
består i at sentralsystemet automatisk kontrolle-
rer aktuelle søknadsdata mot relevante registre
for å avdekke om søkeren, eller søkerens reisedo-
kument, er registrert i disse. Registre det kontrol-
leres mot er blant annet Schengen informasjons-
system (SIS), inn- og utreisesystemet (EES) for
registrert informasjon om tidligere oversittet
utreisefrist og/eller avvisning på yttergrensen,
visuminformasjonssystemet (VIS) for registrert
informasjon om tidligere avslag på søknad om
visum til Schengen-området, Eurodac, relevante
Europol-data, samt Interpols databaser over tapte,
stjålne eller ugyldiggjorte reisedokumenter
(SLTD og TDAWN). Sentralsystemet skal videre
profilere aktuelle søknadsdata mot de forhåndsde-
finerte, spesifikke risikoindikatorene, og kontrol-
lere aktuelle søknadsdata mot overvåkningslisten.

Dersom den automatiserte saksbehandlingen
ikke avdekker registrert informasjon om søkeren,
eller søkerens reisedokument, og profileringen
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mot de forhåndsdefinerte risikoindikatorene samt
kontrollen mot overvåkningslisten heller ikke gir
utslag, skal sentralsystemet innvilge søknaden og
informere søkeren om resultatet. Dersom den
automatiserte saksbehandlingen gir «treff» i
registre/lister, oversendes søknaden for manuell
behandling i sentralenheten, plassert i Frontex.

Sentralenheten skal gis tilgang til søknadsda-
taene og treffene som er gjort. På bakgrunn av
dette skal enheten ta stilling til om treffene som er
gjort faktisk omhandler den aktuelle søkeren,
altså om treffene er reelle. Dersom treffene ikke
er reelle, skal saken returneres til sentralsystemet
som innvilger søknaden. Dersom treffene er
reelle, eller dette ikke med sikkerhet kan avgjø-
res, overføres søknaden til riktig nasjonal enhet
for videre behandling.

Kapittel IV fastsetter innledningsvis vilkårene
for å avgjøre hvilken medlemsstat som vil være
ansvarlig for å behandle en søknad overført fra
sentralenheten. Utgangspunktet er at dette vil
være medlemsstaten som registrerte opplysnin-
gene som ligger til grunn for treffet i registrene.
Det gis også regler om hvilken medlemsstat som
vil være ansvarlig der flere medlemsstater har
registrert opplysninger om søkeren, eventuelt
også i flere ulike systemer.

Videre omhandles saksbehandlingen i den
nasjonale enheten. Den ansvarlige medlemsstaten
skal gjennom sin nasjonale enhet avgjøre søkna-
den om fremreisetillatelse. Dersom søkerens rei-
sedokument er registrert som tapt, stjålet eller
ugyldiggjort i SIS, eller søkeren er registrert i SIS
med innreiseforbud til Schengen-området, skal
søknaden avslås. Ved øvrige treff skal den nasjo-
nale enheten vurdere om søkeren utgjør en sik-
kerhetsrisiko, en risiko for ulovlig migrasjon eller
en høy epidemisk risiko, og på bakgrunn av dette
avgjøre om søknaden skal innvilges eller avslås.
Det understrekes at den nasjonale enheten ikke
kan avslå en søknad utelukkende basert på treff
gjennom profilering mot de spesifikke risikoindi-
katorene. Dersom søknads- og treffopplysninger
ikke er tilstrekkelige for å avgjøre søknaden, kan
den nasjonale enheten be søkeren om supple-
rende opplysninger. Unntaksvis, som en siste
mulighet, kan den nasjonale enheten også invitere
søkeren til et intervju ved den aktuelle Schengen-
statens nærmeste utenriksstasjon. Det kan også
avtales med søkeren at intervjuet skal foretas via
videokonferanse. Det vil være opp til hver enkelt
Schengen-stat å vurdere om muligheten for inter-
vju ved en utenriksstasjon skal benyttes.

Avslutningsvis fastslås at en søknad skal være
avgjort senest 96 timer etter at den ble innlevert

komplett. Tidsfristene utvides der søkeren bes
om supplerende informasjon, eller inviteres til
intervju. Det skal videre opprettes en teknisk løs-
ning slik at søkerne selv kan kontrollere behand-
lingsstatus for søknaden og gjenværende gyldig-
het for en innvilget tillatelse

Kapittel V gir regler for automatisk profilering
av søknadsdata mot spesifikke risikoindikatorer,
som indikerer at søkeren kan utgjøre en sikker-
hetsrisiko, en risiko for ulovlig migrasjon eller en
høy epidemisk risiko. Risikoindikatorene utarbei-
des av sentralenheten, i samarbeid med medlems-
statene gjennom det rådgivende organet for profi-
lering og risikoindiatorer, på grunnlag av for-
håndsdefinert, avgrenset og relevant statistikk og
informasjon. Dette kan blant annet være statistisk
informasjon fra EES om en unormalt høy frekvens
av oversittet utreisefrist for en bestemt gruppe rei-
sende, informasjon fra EES om en unormalt høy
frekvens av avvisning på yttergrensen for en
bestemt gruppe reisende, eller informasjon fra
verdens helseorganisasjon (WHO) om epide-
miske utbrudd. Erfaringsbasert, dokumentert
informasjon om tilsvarende forhold fra medlems-
statene kan også benyttes. EU-kommisjonen er
gitt kompetanse til nærmere å utdype datagrunn-
laget. Risikoindikatorene kan kun ta utgangs-
punkt i en eller flere av elementene aldersgruppe,
kjønn, nåværende nasjonalitet, bosted og land,
utdanningsnivå og arbeid. Indikatorene skal være
målrettede og proporsjonale, og ikke innebære
diskriminering av reisende.

Videre etablerer kapittel V en overvåknings-
liste, bestående av personer som er mistenkt for å
ha deltatt i, eller det er skjellig grunn til å tro at de
vil delta i, en terrorhandling eller annen alvorlig
kriminalitet. Listen utgjør del av sentralsystemet,
og informasjonen i listen legges inn av Europol og
medlemsstatene. Det gis videre regler om kvalite-
ten og sikkerheten av informasjonen som kan leg-
ges inn, og det slås fast at det er medlemsstaten
som legger inn informasjonen eller Europol som
er ansvarlig for at denne er korrekt og oppdatert.

Kapittel VI omhandler innvilgelse av, avslag
på, annullering av og tilbakekall av en fremreisetil-
latelse. I tilfeller der det ikke er klart at vilkårene
for innvilgelse er tilstede, men det heller ikke er
tilstrekkelig grunnlag til å avslå en søknad, gis
medlemsstatene mulighet til likevel å innvilge en
søknad om fremreisetillatelse, men samtidig indi-
kere i systemet at grensekontrollen anbefales å
gjennomføre en andrelinjekontroll av tredjestats-
borgeren ved innreise. Markeringen i systemet
fjernes når andrelinjekontroll er gjennomført og
tredjestatsborgerens innreise er registrert i EES.
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Det fastslås også at en innvilget fremreisetillatelse
er gyldig i tre år, eller kortere enn dette dersom
gyldigheten av reisedokumentet som ble benyttet
ved søknaden utløper tidligere. Det gis også
regler om hvilken informasjon som skal følge et
avslag på fremreisetillatelse, og at søkere som
mottar et avslag kan klage på dette. En klage
fremsettes overfor medlemsstaten som avslo søk-
naden, og i henhold til medlemsstatens nasjonale
regler. Dersom en medlemsstat ut fra nasjonale
interesser, internasjonale forpliktelser eller huma-
nitære vurderinger etter nasjonal lovgivning anser
det nødvendig, kan medlemsstaten likevel inn-
vilge en søknad om fremreisetillatelse selv om
søknaden har blitt avslått, er tilbakekalt eller er
annullert. En slik tillatelse vil ha en kortere varig-
het, maksimalt 90 dager, og vil i utgangspunktet
være begrenset til fremreise til vedkommende
medlemsstats territorium.

Kapittel VII omhandler tilgang til informasjon i
ETIAS for transportører som frakter reisende fra
tredjestater til Schengen-området. Transportø-
rene gis plikt til før avreise til Schengen-samarbei-
dets yttergrense, å kontrollere at tredjestatsbor-
gere underlagt krav til fremreisetillatelse, innehar
dette. Det skal opprettes en egen teknisk løsning
for formålet, slik at transportørenes ressursbruk
begrenses. Det ordinære transportøransvaret
etter Schengen-konvensjonen kan gjøres gjel-
dende overfor transportører som frakter reisende
uten nødvendig fremreisetillatelse til Schengen
yttergrense. Det gis også regler for situasjonen
der teknisk svikt gjør det umulig for transportø-
rene å gjøre nødvendig søk i ETIAS.

Kapittel VIII gir regler for grensemyndighe-
tens bruk av ETIAS på yttergrensen. Det slås fast
at grensekontrollørene skal starte et søk i ETIAS
ved maskinelt å avlese den maskinlesbare stripen
i tredjestatsborgerens reisedokument. Det gis
også regler om hvilken informasjon om søkeren
og tillatelsen systemet skal gjøre tilgjengelig for
grensekontrollen, herunder om hvordan grense-
kontrollen skal håndtere en anbefaling om andre-
linjekontroll registrert av den nasjonale enheten
som innvilget fremreisetillatelsen. Avslutningsvis
gis det regler for hvordan grensekontrollen skal
håndtere en situasjon der det er teknisk umulig å
gjøre søk i ETIAS.

Kapittel IX gir regler for utlendingsmyndighe-
tens bruk av ETIAS for å kontrollere om vilkårene
for en tredjestatsborgers opphold på Schengen-
territoriet er overholdt.

Kapittel X omhandler vilkår og prosedyrer for
tilgang til ETIAS for rettshåndhevende formål.
Medlemsstatene skal opprette og formidle en liste

over de nasjonale myndighetene som skal gis til-
gang til systemet for å forhindre, oppdage og
etterforske terrorhandlinger og annen alvorlig
kriminalitet. Videre skal medlemsstatene opp-
nevne ett eller flere sentrale tilknytningspunkt
som skal motta forespørsler om søk i systemet,
kontrollere at vilkårene for tilgang er oppfylt og
gjennomføre søket. Rettshåndhevende myndig-
heter kan kun gjøre søk i ETIAS der dette er nød-
vendig for å forhindre, oppdage eller etterforske
terrorhandlinger og annen alvorlig kriminalitet,
der tilgang fremstår som forholdsmessig i den
aktuelle saken og der det er rimelig grunn til å
anta at søk i ETIAS vil bidra til sakens opplysning.
Tilsvarende gir kapittelet regler om Europols til-
gang til ETIAS-data.

Kapittel XI gir regler for hvor lenge hver søk-
nad skal lagres i sentralsystemet. Mottatte søk-
nadsdata skal i utgangspunktet slettes fra
systemet på utløpstidspunktet for fremreisetillatel-
sen. Ved avslag på søknad om, annullering av eller
tilbakekall av fremreisetillatelse, lagres søknads-
dataene i fem år fra beslutningen om avslag,
annullering eller tilbakekall ble gjort. Hvis årsa-
ken til avslag, annullering eller tilbakekall var
informasjon registrert i et EU-system, og denne
registreringen slettes tidligere enn fem år etter
beslutningen om avslag, annullering eller tilbake-
kall, slettes søknadsdataene fra sentralsystemet
samtidig som registreringen slettes i EU-
systemene. Videre gis det regler om retting av
data lagret i sentralsystemet, og om i hvilke tilfel-
ler data skal slettes før fremreisetillatelsen ordi-
nært ville utløpt.

Kapittel XII gir bestemmelser om personvern.
Det fastslås blant annet at forordning 2016/679
(GDPR) og direktiv 2016/680 skal legges til
grunn ved anvendelse av systemet. Det gis også
regler for utveksling av data med stater utenfor
EU/EØS. Videre fastslås medlemsstatenes ansvar
for datasikkerhet, og medlemsstatenes ansvar der
personer eller medlemsstater påføres tap eller
skade som følge av at en medlemsstat håndterer
ETIAS-data i strid med forordningens bestemmel-
ser. Schengen-statene gis også plikt til å sanksjo-
nere misbruk av ETIAS-data i henhold til nasjonal
lovgivning på området. Videre gis regler om søke-
rens rett til innsyn i egne data, og retting og slet-
ting av disse. Avslutningsvis slås fast at medlems-
statenes nasjonale tilsynsmyndighet skal føre til-
syn med bruken av systemet, og at de nasjonale
tilsynsmyndighetene skal samarbeide med Det
europeiske datatilsynet i utføringen av sine opp-
gaver.



2020–2021 Prop. 231 S 13
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Kapittel XIII omhandler hvilken informasjon
som skal gis de reisende om ETIAS. Det slås også
fast at EU-Kommisjonen i forbindelse med
systemets ikrafttredelse, i samarbeid med med-
lemsstatene, skal gjennomføre informasjonskam-
panjer om kravet til fremreisetillatelse i visumfrie
tredjestater.

Kapittel XIV omhandler utvikling, drift og
ansvarsfordeling. Kommisjonen gis myndighet til
å regulere nærmere enkelte forhold rundt utvik-
ling og gjennomføring av systemet. Videre klar-
gjøres hvilke utviklings- og driftsoppgaver som til-
ligger henholdsvis eu-LISA, medlemsstatene,
Frontex og Europol.

Kapittel XV omhandler nødvendig endringer i
andre rettsakter for utviklingen og gjennomførin-
gen av ETIAS.

Kapittel XVI gir avsluttende reguleringer om
overgangsordninger, bruk av anonymiserte sys-
temdata til produksjon av statistikk, kostnader,
kostnadsfordeling mellom medlemsstatene og EU
og om gebyrinntekter. Videre angis hvilke mile-
pæler som må være nådd for at Kommisjonen skal
beslutte en dato for når systemet trer i funksjon,
og Kommisjonen gis myndighet til å gi delegerte
rettsakter for gjennomføringen av systemet. Det
gis også regler om fortløpende tilsyn med at utvik-
ling og gjennomføring skjer innenfor rammene for
kostnader og systemfunksjonalitet, og om
regelmessig evaluering av systemet etter det er
satt i drift.
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5  Gjennomføring av forordningene i norsk rett

Gjennomføring av forordningene nødvendiggjør
endringer i lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn
og grensekontroll av personer (grenseloven) og
lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til
riket og deres opphold her (utlendingsloven). Jus-
tis- og beredskapsdepartementet fremmer Prop.

229 L (2020–2021) om endringer i grenseloven,
utlendingsloven og politiregisterloven (etablering
av systemer for inn- og utreise, fremreise og passa-
sjerlisteopplysninger mv.), der endringsforslagene
som følge av forordningene er omtalt.
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6  Økonomiske og administrative konsekvenser

Den sentrale og mest omfattende delen av inn- og
utreisesystemet EES utvikles av eu-LISA og finan-
sieres gjennom EUs indre sikkerhetsfond (ISF).
Det vil også påløpe kostnader som må dekkes av
medlemsstatene. Dette er blant annet tilpasninger
og drift av nasjonale systemer, anskaffelse av
utstyr i grensekontrollen og bemanning.

Fremreisesystemet ETIAS bygger i stor grad
på de tekniske løsningene som utvikles for EES.
Investerings- og driftskostnader for EES og
ETIAS må således ses i sammenheng. Investe-
ringskostnader for EES og ETIAS er anslått til ca.
300 mill. kroner i perioden 2019-2023 (2020-kro-
ner). Årlige varige økte driftskostnader for politiet
og utlendingsforvaltningen, primært til beman-
ning og drift av IKT og utstyr, er anslått til om lag
90 mill. kroner (2020-kroner). Kostnadsanslagene
legger til grunn et alternativ for gjennomføring
som innebærer et minimum av tiltak som må gjen-
nomføres for å innfri kravene i forordningene.
Bemanningsøkningen er i hovedsak knyttet til
håndtering av kontroll på sjøgrensen, samt til
bemanning av nasjonal ETIAS-enhet som bl.a.
skal behandle søknader om fremreisetillatelser,
koordinere/samarbeide med andre nasjonale
ETIAS-enheter og EUROPOL mv. Eventuell
bemanningsøkning eller investering i løsninger
for å redusere mulig økt kø og ventetid som følge
av at grensekontroll vil ta lengre tid, inngår ikke i
kostnadsestimatet. Det er forventet at ventetider i
grensekontrollen bl.a. ved lufthavnene vil kunne
øke dersom kontrollkapasiteten ikke økes for å

kompensere for økt tidsbruk. Dette vil imidlertid
variere med sesong, tid på døgnet, type fartøy og
grenseovergangssted. I situasjoner med store
samtidige flyankomster med høy andel tred-
jestatsborgere kan ventetidene derfor bli lengre,
mens ved ankomster av mindre flyvinger med
EU/EØS-borgere vil økningen bli mindre. Det er
imidlertid usikkerhet knyttet til konsekvensene
økte kontrollkrav vil få for kø- og ventetider ved
grenseovergangene.

EU vil delvis finansiere utviklingen av den
nasjonale delen av EES og ETIAS. For implemen-
tering av EES er det forventet at Norge vil motta
om lag 60 mill. kroner, mens tildeling for ETIAS er
foreløpig anslått til om lag 30 mill. kroner. I tillegg
forventes det at Norge kan benytte samlet ca.
66 mill. kroner som mottas gjennom grense- og
visumordningen under EUs Indre sikkerhetsfond
til utvikling av systemene. For disse midlene pålø-
per imidlertid en egenandel.

Når ETIAS er trådt i kraft, vil systemet gi gebyr-
inntekter. Norge vil på linje med de øvrige Schen-
gen-landene motta bidrag fra disse til blant annet
drift at den nasjonale enheten. EU-Kommisjonen
legger til grunn at systemet i tillegg vil gi et over-
skudd. Deler av dette vil bli distribuert mellom
medlemslandene, herunder Norge, for tiltak til
implementering av ETIAS på grensen. Overskudd
ut over dette vil gå inn i EUs generelle budsjett.

Forslag fra regjeringen som krever budsjet-
tendringer vil bli fremmet i forbindelse med de
årlige budsjettfremleggene til Stortinget.
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7  Konklusjon og tilrådning

Som deltaker i Schengen-samarbeidet har Norge
avviklet indre grensekontroll mot de øvrige med-
lemsstatene. Indre reisefrihet stiller sterke krav til
medlemsstatenes ivaretakelse av kontrollen med
passering av de felles yttergrensene. Det er derfor
i Norges interesse at denne kontrollen styrkes og
skjer enhetlig i tråd med vedtatte standarder. Sen-
tralt i dette er at det iverksettes tiltak for å forhin-
dre at tilreisende ulovlig kan operere med flere
identiteter. Det er videre viktig å kjenne identite-
ten til utlendinger som ikke forlater Schengen-ter-
ritoriet innen utløpet av sin lovlige oppholdstid.
Tilsvarende stiller et område med indre reisefri-
het sterke krav til kunnskap om tredjestatsbor-
gerne som reiser inn til området.

Inn- og utreisesystemet vil øke kvaliteten i gren-
sekontrollprosessen, og er et sentralt virkemiddel
for å styrke den indre sikkerheten på Schengen-ter-
ritoriet og bekjempe ulovlig migrasjon. Opptak, lag-
ring og kontroll ved inn- og utreise av opplysninger
om tredjestatsborgeren, biometriske kjennetegn
fra denne og vedkommendes reisedokument,
begrenser mulighetene til å benytte ulike identite-
ter i grensekontrollen og på Schengen-territoriet.

For visumpliktige reisende til Schengen-områ-
det blir opplysninger om identitet og bakgrunn
vurdert og kontrollert i visumsøknadsprosessen.

Schengen-statenes myndigheter har ikke tilsva-
rende forhåndskunnskap om visumfrie tred-
jestatsborgere som vil reise til Schengen-området.
Fremreisesystemet ETIAS vil bidra til å tette dette
informasjonsgapet. Gjennom databasesøk og risi-
koprofilering av søknadsopplysningene, vil visum-
frie reisende som utgjør en migrasjons- eller sik-
kerhetsrisiko kunne avdekkes i større grad enn i
dag. Det vedtatte fremreisesystemet vil også med-
føre at Schengen-statene kan avvise visumfrie rei-
sende som utgjør en risiko for Schengen-området
allerede før de ankommer yttergrensen.

Som tiltak for å styrke Schengen-områdets
indre sikkerhet, ligger både inn- og utreise-
systemet og fremreisesystemet i kjernen av
Schengen-samarbeidet. Dersom Norge ikke gjen-
nomfører regelverket som forutsatt, vil dette få
konsekvenser for vår deltakelse i Schengen-sam-
arbeidet. Norge vil neppe kunne fortsette sitt
Schengen-medlemskap uten å godta rettsaktene,
og det kan ikke utelukkes at en fratreden fra
Schengen-samarbeidet vil kunne få betydning for
Norges EØS-deltakelse og vilkårene for den frie
personbevegelse i EØS.

Justis- og beredskapsdepartementet tilrår god-
takelse av forordningene. Utenriksdepartementet
slutter seg til dette.
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Utenriksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/
2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet,
forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige end-
ringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår
bruken av inn- og utreisesystemet og forordning
(EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesys-
temet (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om
etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forord-
ning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240
om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket) i samsvar med et ved-
lagt forslag.
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Forslag

til vedtak om samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/
2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning 

(EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning 
(EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og 

utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen 
av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-

regelverket)

I

Stortinget samtykker i godtakelse av forordning
(EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utrei-
sesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nød-

vendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for
så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og
forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av
fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-
regelverket).
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Vedlegg 1  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av 
30. november 2017 om etablering av et inn- og utreise-

system (EES) for registrering av inn- og utreiseopplysninger 
og opplysninger om nektet innreise for tredjestatsborgere 

som passerer medlemsstatenes ytre grenser, om 
fastsettelse av vilkårene for tilgang til inn- og utreise-

systemet for rettshåndhevende formål og om endring av 
konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og 

forordning (EF) 767/2008 og (EU) 1077/2011

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske
unions virkemåte, særlig artikkel 77 nr. 2 bokstav
b) og d), og artikkel 87 nr. 2 bokstav a),

under henvisning til forslag fra Europakommisjo-
nen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de
nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske
økonomiske og sosiale komité1, etter samråd med
Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosedyren2, og ut
fra følgende betraktninger:

1) I sin melding av 13. februar 2008 med tittelen
«Preparing the next steps in border manage-
ment in the European Union» redegjorde
Kommisjonen for at det som en del av en stra-
tegi for helhetlig grenseforvaltning for Unio-
nen må opprettes et inn- og utreisesystem som
elektronisk registrerer når og hvor tredjestats-
borgere som er gitt innreisetillatelse for kort-
varig opphold på medlemsstatenes territo-

rium, reiser inn og ut, og som beregner det til-
latte oppholdets varighet.

2) Det europeiske råd understreket på sitt møte
19. og 20. juni 2008 betydningen av å fortsette
arbeidet med å utvikle Unionens strategi for
helhetlig grenseforvaltning, herunder bedre
utnyttelse av moderne teknologi for å forbedre
forvaltningen av de ytre grensene.

3) I sin melding av 10. juni 2009 med tittelen «An
area of freedom, security and justice serving
the citizens» gikk Kommisjonen inn for å opp-
rette et elektronisk system for registrering av
innreiser til og utreiser fra medlemsstatenes
territorium ved de ytre grensene for å sikre en
mer effektiv forvaltning av adgangen til dette
territoriet.

4) Det europeiske råd oppfordret på sitt møte 23.
og 24. juni 2011 til at arbeidet med «intelli-
gente grenser» raskt skulle føres videre. Kom-
misjonen offentliggjorde 25. oktober 2011 en
melding med tittelen «Smart borders – options
and the way ahead».

5) Det europeiske råd understreket i sine strate-
giske retningslinjer vedtatt i juni 2014 at
Schengen-området, som gjør det mulig for folk
å reise uten kontroll ved de indre grensene, og
det økende antallet personer som reiser til
Unionen, krever en effektiv forvaltning av Uni-
onens felles ytre grenser for å sikre et høyt
beskyttelsesnivå. Det understreket også at
Unionen må mobilisere alle hjelpemidler den
har til rådighet for å støtte medlemsstatene i
deres oppgave, og at den helhetlige grensefor-
valtningen av de ytre grensene bør modernise-

1 EUT C 487 av 28.12.2016, s. 66.
2 Europaparlamentets holdning av 25.10.2017 (ennå ikke

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. november
2017.



20 Prop. 231 S 2020–2021
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

res på en kostnadseffektiv måte for å sikre
intelligent grenseforvaltning med blant annet
et inn- og utreisesystem og støttes av det nye
byrået for store IT-systemer (eu-LISA).

6) I sin melding av 13. mai 2015 med tittelen «A
European agenda on migration» konstaterte
Kommisjonen at det med initiativet for «intelli-
gente grenser» innledes en ny fase for å øke
effektiviteten ved grensepasseringer, forenkle
passeringer for det store flertallet av lovlige
reisende fra tredjestater og samtidig styrke
kampen mot irregulær migrasjon ved å opp-
rette et register over alle tredjestatsborgeres
bevegelser over landegrensene, idet det fullt
ut tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet.

7) For ytterligere å forbedre forvaltningen av de
ytre grensene og særlig kontrollere overhol-
delsen av bestemmelsene om det tillatte opp-
holdet på medlemsstatenes territorium bør det
opprettes et inn- og utreisesystem som elek-
tronisk registrerer tidspunkt og sted for inn-
og utreise for tredjestatsborgere som er gitt
innreisetillatelse for et korttidsopphold på
medlemsstatenes territorium, og beregner det
autoriserte oppholdets varighet. Det bør
erstatte plikten til å stemple tredjestatsborge-
res pass som gjelder for alle medlemsstater.

8) Det er nødvendig å fastsette hvilke mål inn- og
utreisesystemet skal ha, hvilke opplysningska-
tegorier som skal registreres i inn- og utreise-
systemet, hvilke formål opplysningene skal
brukes til, hvilke kriterier som skal gjelde for
registrering av opplysningene, hvilke myndig-
heter som skal ha adgang til opplysningene,
ytterligere regler for behandling og vern av
personopplysninger samt inn- og utreise-
systemets tekniske utforming og regler for
dets drift og bruk samt driftskompatibilitet
med andre informasjonssystemer. Det er også
nødvendig å fastsette ansvarsområder for inn-
og utreisesystemet.

9) Inn- og utreisesystemet bør få anvendelse på
tredjestatsborgere som er gitt innreisetilla-
telse for et korttidsopphold på medlemsstate-
nes territorium. Det bør også få anvendelse på
tredjestatsborgere som er nektet innreise for
et korttidsopphold.

10)Inn- og utreisesystemet bør brukes ved de ytre
grensene i medlemsstatene som anvender
Schengen-regelverket fullt ut. Det er ønskelig
at medlemsstater som ennå ikke anvender
Schengen-regelverket fullt ut, bruker det i sin
helhet når inn- og utreisesystemet begynner å
settes i drift. Dersom det imidlertid ikke er
mulig å oppheve kontrollen ved de indre gren-

sene innen inn- og utreisesystemet er satt i
drift, er det nødvendig å fastsette vilkårene for
bruk av inn- og utreisesystemet for medlems-
statene som ikke anvender Schengen-regelver-
ket fullt ut, og fastsette bestemmelser for drift
og bruk av inn- og utreisesystemet ved de
indre grensene dersom kontrollen ennå ikke
er opphevet.

Når det gjelder vilkårene for drift av inn- og
utreisesystemet, bør inn- og utreisesystemet
brukes ved de ytre grensene i medlemsstatene
som ennå ikke anvender Schengen-regelverket
fullt ut, men som allerede har fullført kontrol-
len i samsvar med den gjeldende framgangs-
måten for evaluering i Schengen-regelverket
med positivt resultat, og som har fått passiv ad-
gang til visuminformasjonssystemet (VIS) opp-
rettet ved rådsbeslutning 2004/512/EF3 for
drift av inn- og utreisesystemet, og som Schen-
gen-regelverkets bestemmelser om Schengen-
informasjonssystemet (SIS) opprettet ved eu-
ropaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1987/20064 er trådt i kraft for i samsvar med
den relevante tiltredelsesakten. Når det gjelder
bestemmelsene om drift og bruk av inn- og ut-
reisesystemet i medlemsstatene som oppfyller
disse vilkårene, bør inn- og utreisesystemet
brukes ved alle indre grenser i medlemssta-
tene der kontrollen ennå ikke er blitt opphevet.
Særlige bestemmelser om drift og bruk av inn-
og utreisesystemet ved disse grensene bør
imidlertid få anvendelse for å minske innvirk-
ningen av framgangsmåten for grensekontroll
ved slike grenser, uten at det påvirker sikker-
hetsnivået, inn- og utreisesystemets funksjon
eller andre grensekontrollforpliktelser i hen-
hold til europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/3995.

11)Varigheten på tredjestatsborgeres tillatte opp-
hold på medlemsstatenes territorium i hen-
hold til denne forordning følger av det gjel-
dende Schengen-regelverket.

12)Inn- og utreisesystemet bør inneholde en auto-
matisert beregningsmekanisme. Den automa-
tiserte beregningsmekanismen bør ta hensyn

3 Rådsvedtak 2004/512/EF av 8. juni 2004 om opprettelse av
visuminformasjonssystemet (VIS) (EUT L 213 av 15.6.2004,
s. 5).

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1987/2006
av 20. desember 2006 om opprettelse, drift og bruk av
annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS
II) (EUT L 381 av 28.12.2006, s. 4).

5 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9.
mars 2016 om innføring av fellesskapsregler som regulerer
bevegelsen av personer over grenser (grenseforordnin-
gen) (EUT L 77 av 23.3.2016, s. 1).
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til opphold på territoriet til medlemsstatene
som bruker inn- og utreisesystemet for å
beregne den samlede grensen på 90 dager
innenfor en 180-dagersperiode. Det bør tas
hensyn til eventuelle forlengelser av tillatt opp-
hold for å beregne denne samlede grensen
ved tredjestatsborgerens neste innreise på
medlemsstatenes territorium. Opphold på ter-
ritoriet til medlemsstater som ennå ikke bru-
ker inn- og utreisesystemet, bør beregnes
separat på grunnlag av stempler i tredjestats-
borgeres reisedokumenter.

13)Den automatiserte beregningsmekanismen
bør ta hensyn bare til opphold på territoriet til
medlemsstater som ennå ikke anvender
Schengen-regelverket fullt ut, men som bru-
ker inn- og utreisesystemet for å kontrollere
overholdelsen av den samlede grensen på 90
dager innenfor enhver 180-dagersperiode og
for å kontrollere gyldighetsperioden for et
Schengen-visum for et korttidsopphold. Den
automatiserte beregningsmekanismen bør
ikke beregne varigheten på opphold som er til-
latt på grunnlag av et nasjonalt visum for et
korttidsopphold som er utstedt av en med-
lemsstat som ennå ikke anvender Schengen-
regelverket fullt ut, men som bruker inn- og
utreisesystemet. Når varigheten på et opphold
tillatt med et Schengen-visum for et korttids-
opphold beregnes, bør den automatiserte
beregningsmekanismen ikke ta hensyn til opp-
hold på territoriet til medlemsstater som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt ut,
men som bruker inn- og utreisesystemet.

14)Det bør fastsettes presise regler for ansvaret
for utvikling og drift av inn- og utreisesystemet
og medlemsstatenes ansvar for tilknytningen
til inn- og utreisesystemet. Det europeiske
byrå for driftsforvaltning av store IT-systemer
innenfor området frihet, sikkerhet og rettfer-
dighet, opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1077/20116, bør være
ansvarlig for utvikling og driftsforvaltning av
et sentralisert inn- og utreisesystem i samsvar
med denne forordning. Forordning (EU) nr.
1077/2011 bør derfor endres.

15)Målene for inn- og utreisesystemet bør være å
forbedre forvaltningen av de ytre grensene,
hindre irregulær innvandring og lette forvalt-
ningen av migrasjonsstrømmer. Inn- og utrei-

sesystemet bør særlig, og når det er relevant,
bidra til å identifisere personer som ikke opp-
fyller eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
det tillatte oppholdets varighet på medlemssta-
tenes territorium. Dessuten bør inn- og utrei-
sesystemet bidra til å forebygge, avsløre og
etterforske terrorhandlinger og andre alvor-
lige straffbare forhold.

16)Inn- og utreisesystemet bør bestå av et sentralt
system (inn- og utreisesystemets sentrale sys-
tem) som omfatter en sentral digital database
med biometriske og alfanumeriske opplysnin-
ger, et nasjonalt ensartet grensesnitt i hver
medlemsstat, en sikker kommunikasjonska-
nal mellom inn- og utreisesystemets sentrale
system og VIS’ sentrale visuminformasjons-
system (VIS’ sentrale system) samt en sikker
og kryptert kommunikasjonsinfrastruktur
mellom inn- og utreisesystemets sentrale sys-
tem og de nasjonale ensartede grensesnittene.
Hver medlemsstat bør knytte sine nasjonale
grenseinfrastrukturer til det nasjonale ensar-
tede grensesnittet på en sikker måte. For å
generere statistikk og rapportering bør det
opprettes et dataregister på sentralt plan. For
at tredjestatsborgere når som helst skal kunne
kontrollere det resterende tillatte oppholdet,
bør det utvikles en nettjeneste. Nettjenesten
bør også gjøre det mulig for transportører å
kontrollere om tredjestatsborgere som inne-
har et Schengen-visum for et korttidsopphold
utstedt for én eller to innreiser, allerede har
brukt det antallet innreiser som er tillatt ifølge
visumet deres. Berørte parter bør rådspørres
under utviklingen av denne nettjenesten. Når
de tekniske spesifikasjonene for transportø-
rers adgang til nettjenesten skal fastsettes, bør
passasjertrafikken og transportørene påvirkes
i så liten utstrekning som mulig. For dette for-
mål bør det vurderes hensiktsmessig integre-
ring med relevante systemer.

17)Det bør opprettes driftskompatibilitet mellom
inn- og utreisesystemet og VIS i form av en
direkte kommunikasjonskanal mellom VIS’
sentrale system og inn- og utreisesystemets
sentrale system for å gjøre det mulig for gren-
semyndighetene som bruker inn- og utreise-
systemet, å søke i VIS for å hente visumrela-
terte opplysninger for å opprette eller ajour-
føre inn- og utreiseregistreringer eller regis-
treringer om nektet innreise, gjøre det mulig
for grensemyndighetene å kontrollere visume-
nes gyldighet og visuminnehaverens identitet
ved å søke på fingeravtrykk direkte i VIS ved
grensene der inn- og utreisesystemet brukes,

6 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1077/2011
av 25. oktober 2011 om opprettelse av et europeisk byrå for
driftsforvaltning av store IT-systemer innenfor området fri-
het, sikkerhet og rettferdighet (EUT L 286 av 1.11.2011, s.
1).
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og gjøre det mulig for grensemyndighetene å
kontrollere identiteten til ikke-visumpliktige
tredjestatsborgere i VIS ved hjelp av fingerav-
trykk. Driftskompatibilitet bør også gjøre det
mulig for grensemyndighetene og visummyn-
dighetene som bruker VIS, å søke direkte i
inn- og utreisesystemet fra VIS for å behandle
visumsøknader og treffe beslutninger om
disse søknadene og gjøre det mulig for myn-
dighetene å ajourføre visumrelaterte opplys-
ninger i inn- og utreisesystemet, dersom et
visum blir annullert, inndratt eller forlenget.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
767/20087 bør derfor endres i samsvar med
dette. Innhenting av visumrelaterte opplysnin-
ger fra VIS, import av disse til inn- og utreise-
systemet og ajourføring av opplysninger fra
VIS i inn- og utreisesystemet bør være en auto-
matisk prosess så snart den aktuelle operasjo-
nen settes i verk av den berørte myndigheten.
Prinsippet om formålsbegrensning bør over-
holdes når det opprettes driftskompatibilitet
mellom inn- og utreisesystemet og VIS.

18)Denne forordning bør fastsette hvilke myndig-
heter i medlemsstatene som kan få adgang til
inn- og utreisesystemet for å registrere, endre,
slette eller innhente opplysninger for inn- og
utreisesystemets spesifikke formål og i det
omfang det er nødvendig for at de kan utføre
sine oppgaver.

19)Enhver behandling av opplysninger i inn- og
utreisesystemet bør stå i forhold til målene
som etterstrebes, og være nødvendig for at
kompetente myndigheter kan utføre sine opp-
gaver. Når kompetente myndigheter bruker
inn- og utreisesystemet, bør de sikre respekt
for menneskeverdet og integriteten til perso-
nen hvis opplysninger det anmodes om, og
ikke forskjellsbehandle personer på grunnlag
av kjønn, rase, farge, etnisk eller sosial opprin-
nelse, genetiske anlegg, språk, religion eller
tro, politiske eller andre oppfatninger, tilhørig-
het til et nasjonalt mindretall, formueforhold,
fødsel, funksjonshemming, alder eller seksuell
legning.

20)Alfanumeriske opplysninger og biometriske
opplysninger bør primært registreres og
behandles i inn- og utreisesystemet for å for-
bedre forvaltningen av de ytre grensene, hin-
dre irregulær innvandring og lette forvaltnin-

gen av migrasjonsstrømmer. Det bør dessuten
bare i henhold til vilkårene i denne forordning
være mulig å få adgang til personopplysninger
i inn- og utreisesystemet for å bidra til å fore-
bygge, avsløre og etterforske terrorhandlin-
ger og andre alvorlige straffbare forhold. Bruk
av biometri er tross innvirkningen på reisen-
des personvern berettiget av to grunner. For
det første er biometri en pålitelig metode til å
identifisere tredjestatsborgere som befinner
seg på medlemsstatenes territorium, men som
ikke har reisedokumenter eller noen annen
form for identifikasjon, en alminnelig situasjon
i forbindelse med irregulære migranter. For
det andre gir biometri en mer pålitelig sam-
menligning av inn- og utreiseopplysninger for
lovlige reisende. Bruk av ansiktsbilder i kom-
binasjon med opplysninger om fingeravtrykk
gjør det mulig å redusere det samlede antallet
fingeravtrykk som skal registreres, samtidig
som det oppnås samme resultat med hensyn
til identifiseringens nøyaktighet.

21)Det bør registreres fire fingeravtrykk per ikke-
visumpliktig tredjestatsborger i inn- og utrei-
sesystemet dersom det er fysisk mulig for å
gjøre det mulig å foreta presis kontroll og iden-
tifisering og dermed sikre at tredjestatsborge-
ren ikke allerede er registrert under en annen
identitet eller med et annet reisedokument, og
garantere at det finnes tilstrekkelige opplys-
ninger for å sikre at målene for inn- og utreise-
systemet oppnås under alle omstendigheter.
Fingeravtrykk fra tredjestatsborgere som har
visum, bør kontrolleres i VIS. Ansiktsbilde av
både ikke-visumpliktige og visumpliktige tred-
jestatsborgere bør registreres i inn- og utreise-
systemet. Fingeravtrykk eller ansiktsbilder
bør brukes som en biometrisk identifikator for
å kontrollere identiteten til tredjestatsborgere
som tidligere er registrert i inn- og utreise-
systemet så lenge de individuelle saksmap-
pene deres ikke er blitt slettet. For å ta hensyn
til særtrekkene ved hver grenseovergang og
de forskjellige slags grensene bør de nasjonale
myndighetene for hver grenseovergang fast-
sette om fingeravtrykk eller ansiktsbilde skal
brukes som den vesentligste biometriske iden-
tifikatoren i forbindelse med utførelse av den
nødvendige kontrollen.

22)I kampen mot terrorhandlinger og andre
alvorlige straffbare forhold er de utpekte myn-
dighetene nødt til å råde over så aktuelle opp-
lysninger som mulig for å kunne utføre sine
oppgaver. Adgang til opplysninger fra VIS for
rettshåndhevende formål har allerede vist seg

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008 av
9. juli 2008 om visuminformasjonssystemet og utveksling
av opplysninger mellom medlemsstatene om visum for
kortvarig opphold (VIS-forordningen) (EUT L 218 av
13.8.2008, s. 60).
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nyttig i forbindelse med identifisering av per-
soner som led en voldsom død, eller som hjelp
for etterforskere til å gjøre vesentlige fram-
skritt i saker om menneskehandel, terrorisme
og ulovlig narkotikahandel. Adgang til opplys-
ninger i inn- og utreisesystemet er nødvendig
for å forebygge, avsløre og etterforske terror-
handlinger som nevnt i europaparlaments- og
rådsdirektiv (EU) 2017/5418, eller andre alvor-
lige straffbare forhold nevnt i Rådets ramme-
beslutning 2002/584/JIS9. Det bør være mulig
å bruke opplysninger i inn- og utreisesystemet
til å kontrollere identitet både i tilfeller der
tredjestatsborgeren har ødelagt sine doku-
menter, og der de utpekte myndighetene etter-
forsker et straffbart forhold gjennom bruk av
fingeravtrykk eller ansiktsbilder og ønsker å
fastslå en identitet. Det bør også være mulig å
bruke slike opplysninger som et hjelpemiddel
til å skaffe beviser ved å spore reiseruter for
en person som mistenkes å ha begått et straff-
bart forhold, eller for et offer for et straffbart
forhold. Opplysninger i inn- og utreise-
systemet bør derfor være til rådighet for de
utpekte myndighetene i medlemsstatene og
Den europeiske unions byrå for politisamar-
beid («Europol») opprettet ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) 2016/79410,
med forbehold om vilkårene og begrensnin-
gene i denne forordning.

Vilkårene for adgang til inn- og utreise-
systemet for å forebygge, avsløre eller etterfor-
ske terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold bør gjøre det mulig for med-
lemsstatenes utpekte myndigheter å behandle
saker der mistenkte bruker flere identiteter.
For dette formål bør adgang til inn- og utreise-
systemet ikke hindres dersom det oppnås et
søkeresultat i forbindelse med søk i en relevant
database før det gis adgang til inn- og utreise-
systemet. For rettshåndhevende formål og for
å forebygge, avsløre og etterforske terrorhand-

linger eller andre alvorlige straffbare forhold
bør et søk i inn- og utreisesystemets database
anses for å være forholdsmessig dersom det
foreligger et tungtveiende hensyn til den of-
fentlige sikkerhet. Ethvert søk skal være til-
strekkelig begrunnet og stå i forhold til formå-
let.

23)Bare de utpekte myndighetene som har ansva-
ret for å forebygge, avsløre eller etterforske
terrorhandlinger eller andre alvorlige straff-
bare forhold, og som medlemsstatene kan
sikre at alle bestemmelsene i denne forord-
ning og i europaparlaments- og rådsdirektiv
(EU) 2016/68011 får anvendelse på, og som
kompetente myndigheter kan kontrollere de
nevnte bestemmelsenes korrekte anvendelse
av, herunder tilsynsmyndigheten som er opp-
rettet i samsvar med direktiv (EU) 2016/680,
bør ha rett til å søke i opplysninger i inn- og
utreisesystemet.

24)Europol spiller en sentral rolle i samarbeidet
mellom medlemsstatenes myndigheter innen-
for etterforskning av kriminalitet på tvers av
landegrensene ved å støtte forebygging, utføre
analyser og foreta etterforskning av kriminali-
tet på EU-plan. Europol bør derfor også ha
adgang til inn- og utreisesystemet for sine opp-
gaver og i samsvar med forordning (EU)
2016/794. EUs datatilsyn bør føre tilsyn med
Europols behandling av personopplysninger
og sikre at gjeldende personvernregler over-
holdes fullt ut.

25)Adgang til inn- og utreisesystemet for å fore-
bygge, avsløre eller etterforske terrorhandlin-
ger eller andre alvorlige straffbare forhold
utgjør et inngrep i de grunnleggende rettighe-
tene når det gjelder respekt for enkeltperso-
ners privatliv og vern av personopplysninger
for personer hvis personopplysninger behand-
les i inn- og utreisesystemet. Et slikt inngrep
skal skje i henhold til lovgivningen, som skal
være formulert tilstrekkelig presist til at
enkeltpersoner kan innrette sin atferd etter
dette, at enkeltpersoner beskyttes mot vilkår-
lighet, og at omfanget av skjønnet som inn-
rømmes kompetente myndigheter, og hvordan
de skal utøve dette skjønnet, angis med til-

8 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15.
mars 2017 om bekjempelse av terrorisme og om erstatning
av Rådets rammebeslutning 2002/475/RIA og endring av
rådsbeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s. 6).

9 Rådets rammebeslutning 2002/584/JIS av 13. juni 2002 om
den europeiske arrestordre og om framgangsmåtene for
overlevering mellom medlemsstater (EFT L 190 av
18.7.2002, s. 1).

10 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/794 av
11. mai 2016 om Den europeiske unions byrå for retts-
håndshevelsesamarbeid (Europol) og erstatning og opphe-
ving av rådsbeslutning 2009/371/JIS, 2009/934/JIS, 2009/
935/JIS, 2009/936/JIS og 2009/968/JIS (EUT L 135 av
24.5.2016, s. 53).

11 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/680 av 27.
april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse
med kompetente myndigheters behandling av personopp-
lysninger for å forebygge, etterforske, avsløre eller påtale
straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjo-
ner og om fri utveksling av slike opplysninger og om opp-
heving av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (EUT L
119 av 4.5.2016, s. 89).
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strekkelig klarhet. Ethvert inngrep i disse
grunnleggende rettighetene skal dessuten
være begrenset til det som i et demokratisk
samfunn er nødvendig for å beskytte en rett-
messig og forholdsmessig interesse, og skal
stå i forhold til det rettmessige mål som søkes
oppnådd.

26)Sammenligninger av opplysninger på grunn-
lag av et fingeravtrykksspor som kan finnes på
et åsted («latent fingeravtrykk»), er av avgjø-
rende betydning for politisamarbeid. Med-
lemsstatenes utpekte myndigheter må ha
mulighet til å sammenligne et latent fingerav-
trykk med opplysningene om fingeravtrykk
som er lagret i inn- og utreisesystemet, i tilfel-
ler der det er rimelig grunn til å tro at gjer-
ningspersonen eller offeret kan være regis-
trert i inn- og utreisesystemet, for å kunne
forebygge, avsløre eller etterforske terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold, dersom for eksempel det eneste beviset
på et åsted består av latente fingeravtrykk.

27)Det er nødvendig å utpeke kompetente
myndigheter i medlemsstatene samt de sen-
trale tilgangspunktene som anmodninger om
adgang til opplysninger i inn- og utreise-
systemet skal inngis gjennom, og føre en liste
over hvilke operative enheter innenfor de
utpekte myndighetene som har fullmakt til å
anmode om en slik adgang for de særlige for-
mål å forebygge, avsløre eller etterforske ter-
rorhandlinger eller andre alvorlige straffbare
forhold.

28)Anmodninger om adgang til opplysninger i
inn- og utreisesystemet bør framsettes av de
utpekte myndighetenes operative enheter til
det sentrale tilgangspunktet og bør være behø-
rig begrunnet. Operative enheter innenfor de
utpekte myndighetene som har fullmakt til å
anmode om adgang til inn- og utreise-
systemets opplysninger, bør ikke fungere som
kontrollmyndighet. Det sentrale tilgangspunk-
tet bør være et organ eller en enhet som i hen-
hold til nasjonal rett utøver offentlig myndig-
het, og bør gjennom sitt personales kvalitet og
omfang være i stand til effektivt å kontrollere
om vilkårene for å anmode om adgang til inn-
og utreisesystemet er oppfylt i hvert tilfelle.
De sentrale tilgangspunktene bør opptre uav-
hengig av de utpekte myndighetene og være
ansvarlige for på uavhengig måte å sikre
streng oppfyllelse av adgangsvilkårene i denne
forordning. I et hastetilfelle der det er nødven-
dig hurtig å få adgang til opplysninger for å
kunne reagere på en spesifikk og over-

hengende trussel i forbindelse med terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold, bør det sentrale tilgangspunktet kunne
behandle anmodninger omgående og foreta
kontroll i etterkant.

29)For å beskytte personopplysninger og ute-
lukke systematiske søk bør behandling av opp-
lysninger i inn- og utreisesystemet finne sted
bare i særlige tilfeller og når det er nødvendig
for å forebygge, avsløre eller etterforske ter-
rorhandlinger eller andre alvorlige straffbare
forhold. De utpekte myndighetene og Europol
bør anmode om adgang til inn- og utreise-
systemet bare når de har rimelig grunn til å
tro at en slik adgang vil gi opplysninger som i
vesentlig grad vil kunne hjelpe dem med å
forebygge, avsløre eller etterforske terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold.

30)Dessuten bør adgang til inn- og utreise-
systemet for identifisering av ukjente mis-
tenkte, gjerningspersoner eller ofre for terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold tillates bare på det vilkår at det er foretatt
søk i medlemsstatenes nasjonale databaser, og
at søket i de andre medlemsstatenes systemer
for automatisert identifisering av fingerav-
trykk i samsvar med rådsbeslutning 2008/
615/JIS12 er fullt ut gjennomført, eller at søket
ikke er blitt fullt ut gjennomført senest to
dager etter å ha blitt satt i verk.

31)For å sammenligne og utveksle personopplys-
ninger på en effektiv måte bør medlemssta-
tene fullt ut gjennomføre og anvende de eksis-
terende internasjonale avtalene samt EU-
regelverk vedrørende utveksling av person-
opplysninger, særlig beslutning 2008/615/JIS.

32)Personopplysningene som lagres i inn- og
utreisesystemet, bør ikke lagres lenger enn
det som er strengt nødvendig for formålene
opplysningene behandles for. Det er tilstrekke-
lig å lagre opplysninger om tredjestatsborgere
som har overholdt det tillatte oppholdets leng-
ste varighet, i inn- og utreisesystemet i tre år
for grenseforvaltningsformål for å unngå at
tredjestatsborgere må registreres på nytt i inn-
og utreisesystemet før dette tidsrommet har
utløpt. Denne treårige datalagringsperioden
vil redusere behovet for hyppige omregistre-
ringer og vil være til gagn for alle reisende,

12 Rådsbeslutning 2008/615/JIS av 23. juni 2008 om utvidelse
av samarbeidet over landegrensene, særlig om bekjem-
pelse av terrorisme og kriminalitet over landegrensene
(EUT L 210 av 6.8.2008, s. 1).
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ettersom både den gjennomsnittlige grense-
passeringstiden og ventetiden ved grenseover-
gangene vil bli redusert. Selv for en reisende
som bare én gang reiser inn på medlemsstate-
nes territorium, vil det forhold at andre rei-
sende som allerede er registrert i inn- og utrei-
sesystemet, ikke trenger å registreres på nytt
før den treårige datalagringsperioden har
utløpt, redusere ventetiden ved grenseover-
gangen. Denne treårige datalagringsperioden
er også nødvendig for å lette og framskynde
grensepasseringer, herunder ved hjelp av
automatiserte systemer og selvbetjenings-
systemer. Det er også hensiktsmessig å fast-
sette en treårig datalagringsperiode for tred-
jestatsborgere som er nektet innreise for et
korttidsopphold. For tredjestatsborgere som
er familiemedlemmer til en unionsborger som
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/
EF13 får anvendelse på, eller en tredjestatsbor-
ger som har rett til fri bevegelighet i henhold
til EU-regelverket, og som ikke har oppholds-
kort i henhold til direktiv 2004/38/EF, er det
hensiktsmessig å lagre hver kombinert inn- og
utreiseregistrering i høyst ett år etter datoen
for utreisen fra medlemsstatenes territorium
som er knyttet til registreringen. Når den rele-
vante datalagringsperioden har utløpt, bør
opplysningene slettes automatisk.

33)Det er nødvendig å lagre opplysninger om
tredjestatsborgere som ikke har reist ut fra
medlemsstatens territorium innen utløpet av
det tillatte oppholdet, i fem år for å understøtte
identifiserings- og tilbakesendingsprosessen.
Disse opplysningene bør slettes automatisk
etter femårsperioden, med mindre det er
grunn til å slette dem tidligere.

34)Det er nødvendig å lagre personopplysninger
om tredjestatsborgere som har overholdt det
tillatte oppholdets varighet, og tredjestatsbor-
gere som er nektet innreise for et korttidsopp-
hold, i en treårsperiode og lagre personopplys-
ninger om tredjestatsborgere som ikke har
reist ut fra medlemsstatens territorium innen
det tillatte oppholdet i en femårsperiode for at
grensevakten skal kunne foreta den nødven-
dige risikoanalyse som kreves ifølge forord-

ning (EU) 2016/399 før den reisende får lov til
å reise inn på medlemsstatenes territorium.
Behandling av visumsøknader ved konsulære
stasjoner krever også at søkerens reisehisto-
rikk analyseres for å vurdere bruken av tidli-
gere visum og om vilkårene for opphold er
blitt overholdt. I stedet for passtempling skal
det foretas et søk i inn- og utreisesystemet.
Reisehistorikken som finnes i inn- og utreise-
systemet, bør derfor dekke et tidsrom som er
tilstrekkelig for visumutstedelsesformål.

Når det utføres risikoanalyse ved grensen,
og når det behandles visumsøknader, bør reise-
historikken for tredjestatsborgere kontrolleres
for å fastslå om vedkommende tidligere har
overskredet et tillatt oppholds lengste varighet.
Det er derfor nødvendig å lagre personopplys-
ninger om tredjestatsborgere som ikke har
reist ut av medlemsstatenes territorium innen
den tillatte oppholdsperioden i den lengre peri-
oden på fem år sammenlignet med den som
gjelder for personopplysninger om tredjestats-
borgere som har overholdt det tillatte opphol-
dets varighet, og tredjestatsborgere som er
nektet innreise for et korttidsopphold.

35)Det bør fastsettes regler for medlemsstatenes
erstatningsansvar for tap som oppstår som
følge av overtredelse av denne forordning.

36)Uten at det berører nærmere regler i denne
forordning, bør europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EU) 2016/67914 få anvendelse på
medlemsstatenes behandling av personopplys-
ninger i henhold til denne forordning, med
mindre slik behandling foretas av medlemssta-
tenes utpekte myndigheter eller sentrale til-
gangspunkter for å forebygge, etterforske
eller avsløre terrorhandlinger eller andre
alvorlige straffbare forhold.

37)Uten at det berører nærmere regler for
behandling av personopplysninger i denne for-
ordning, bør de nasjonale lovene og forskrif-
tene vedtatt i henhold til direktiv (EU) 2016/
680 få anvendelse på behandling av personopp-
lysninger hos kompetente myndigheter i med-
lemsstatene for å forebygge, etterforske eller
avsløre terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold i henhold til denne forord-
ning.

13 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april
2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett
til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes terri-
torium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om
oppheving av direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/
EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF,
90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s.
77).

14 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av
27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbin-
delse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direk-
tiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119
av 4.5.2016, s. 1).
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38)Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
45/200115 bør få anvendelse på EU-institusjo-
nenes og -organenes aktiviteter når de utfører
sine oppgaver som ansvarlige for driftsforvalt-
ningen av inn- og utreisesystemet.

39)Personopplysninger som en medlemsstat har
mottatt i henhold til denne forordning, bør
ikke overføres eller stilles til rådighet for noen
tredjestat, noen internasjonal organisasjon
eller noen privat enhet etablert i eller utenfor
Unionen. Som et unntak fra denne regelen bør
det imidlertid være mulig å overføre slike per-
sonopplysninger til en tredjestat eller interna-
sjonal organisasjon dersom en slik overføring
er underlagt strenge vilkår og er nødvendig i
konkrete tilfeller for å bidra til å identifisere en
tredjestatsborger i forbindelse med tilbakesen-
ding av vedkommende. I mangel av en beslut-
ning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved
hjelp av en gjennomføringsrettsakt i henhold
til forordning (EU) 2016/679 eller overførin-
ger omfattet av egnede beskyttelsestiltak i
henhold til nevnte forordning bør det være
mulig unntaksvis for tilbakesendingsformål å
overføre opplysninger i inn- og utreise-
systemet til en tredjestat eller til en internasjo-
nal organisasjon bare dersom det er nødven-
dig av hensyn til viktige samfunnsinteresser
som nevnt i nevnte forordning.

40)Det bør også være mulig å overføre person-
opplysninger som medlemsstater har mottatt i
henhold til denne forordning, til en tredjestat i
et ekstraordinært hastetilfelle der det er en
overhengende fare i tilknytning til en terror-
handling, eller der det er en overhengende
fare for en persons liv, og denne faren er knyt-
tet til et alvorlig straffbart forhold. En over-
hengende fare for en persons liv bør forstås
som en fare knyttet til et alvorlig straffbart for-
hold begått mot vedkommende, f.eks. grov
kroppsskade, ulovlig handel med menneskeor-
ganer og -vev, bortføring, ulovlig frihetsberø-
velse og gisseltaking, seksuell utnyttelse av
barn og barnepornografi samt voldtekt. Slike
opplysninger bør overføres til en tredjestat
bare dersom det sikres gjensidig oversendelse
av opplysninger om inn- og utreiseregistrerin-
ger som den anmodende tredjestaten har, til
medlemsstatene som bruker inn- og utreise-
systemet. Det bør være mulig for kompetente

myndigheter i medlemsstatene hvis utpekte
myndigheter har adgang til inn- og utreise-
systemet i henhold til denne forordning, å
overføre opplysninger i inn- og utreise-
systemet til medlemsstater som ikke bruker
inn- og utreisesystemet, og til medlemsstater
som denne forordning ikke får anvendelse på.
En slik oversending av opplysninger bør være
omfattet av en behørig begrunnet anmodning
og begrenset til tilfeller der det er nødvendig
for å forebygge, avsløre eller etterforske en
terrorhandling eller et annet alvorlig straffbart
forhold. Det bør være mulig for en medlems-
stat som bruker inn- og utreisesystemet, å
oversende slike opplysninger bare dersom det
sikres gjensidig oversending av opplysninger
om inn- og utreiseregistreringer som den
anmodende medlemsstaten har, til medlems-
statene som bruker inn- og utreisesystemet.
Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse på
enhver etterfølgende behandling av opplysnin-
ger fra inn- og utreisesystemet.

41)I hver medlemsstat bør tilsynsmyndighetene
opprettet i henhold til forordning (EU) 2016/
679 kontrollere at medlemsstatenes behand-
ling av personopplysninger er lovlig, mens
EUs datatilsyn bør kontrollere EU-institusjone-
nes og -organenes aktiviteter i forbindelse
med behandlingen av personopplysninger.
EUs datatilsyn og tilsynsmyndighetene bør
samarbeide med hverandre om tilsynet med
inn- og utreisesystemet.

42)I hver medlemsstat bør tilsynsmyndighetene
opprettet i samsvar med direktiv (EU) 2016/
680 overvåke lovligheten av medlemsstatenes
behandling av personopplysninger for retts-
håndhevende formål.

43)I tillegg til bestemmelsene om opplysningene
som skal forelegges i samsvar med forordning
(EU) 2016/679, bør tredjestatsborgere hvis
opplysninger skal registreres i inn- og utreise-
systemet, gis hensiktsmessige opplysninger i
forbindelse med registrering av disse opplys-
ningene. Disse opplysningene skal stilles til
rådighet av medlemsstatene skriftlig ved hjelp
av relevante midler, herunder i form av brosjy-
rer, plakater eller ethvert annet egnet elektro-
nisk middel.

44)For å sikre et effektivt tilsyn med anvendelsen
av denne forordning bør denne forordning
regelmessig evalueres.

45)Medlemsstatene bør fastsette regler om sank-
sjoner for overtredelse av bestemmelsene i
denne forordning og sikre at de gjennomføres.

15 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av
18. desember 2000 om beskyttelse av fysiske personer i for-
bindelse med behandling av personopplysninger i Felles-
skapets institusjoner og organer og om fri utveksling av
slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).
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46)For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring
av denne forordning bør Kommisjonen tilleg-
ges gjennomføringsmyndighet. Denne myn-
digheten bør utøves i samsvar med europapar-
laments- og rådsforordning (EU) nr. 182/
201116.

47)Ettersom målene for denne forordning, nemlig
å opprette inn- og utreisesystemet og innføre
felles forpliktelser, vilkår og framgangsmåter
for bruk av opplysninger, ikke i tilstrekkelig
grad kan oppnås av medlemsstatene, men på
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre
kan nås på EU-plan, kan Unionen treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet i artikkel 5 i
traktaten om Den europeiske union (TEU). I
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
disse målene.

48)Etter at inn- og utreisesystemet er satt i drift,
bør konvensjonen om gjennomføring av
Schengen-avtalen av 14. juni 1985 mellom
regjeringene for statene i Benelux-statene,
Forbundsrepublikken Tyskland og Den fran-
ske republikk om gradvis oppheving av kon-
trollen ved de felles grensene17 («konvensjo-
nen om gjennomføring av Schengen-avtalen»)
endres når det gjelder bilaterale avtaler som er
inngått av medlemsstatene, og den tillatte
varigheten på opphold utover 90 dager innen-
for en 180-dagersperiode for ikke-visumplik-
tige tredjestatsborgere. Den generelle vurde-
ringen av inn- og utreisesystemet som Kommi-
sjonen foretar, bør omfatte en vurdering av
bruken av medlemsstatenes bilaterale avtaler.
Det bør være mulig for Kommisjonen i den før-
ste evalueringsrapporten å framlegge alterna-
tiver for å fase ut slike bilaterale avtaler og
erstatte dem med et EU-instrument.

49)De forventede kostnadene ved inn- og utreise-
systemet er lavere enn budsjettet som er øre-
merket for intelligente grenser i europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) nr. 515/201418.
Etter at denne forordning er vedtatt, bør Kom-
misjonen følgelig ved hjelp av en delegert

rettsakt i henhold til forordning (EU) nr. 515/
2014 omfordele beløpet som for øyeblikket er
avsatt til å utvikle IT-systemer som støtte for
forvaltningen av migrasjonsstrømmer over de
ytre grensene.

50)Denne forordning berører ikke anvendelsen
av direktiv 2004/38/EF.

51)I henhold til artikkel 1 og 2 i protokoll nr. 22
om Danmarks stilling, som er vedlagt TEU og
traktaten om Den europeiske unions virke-
måte, deltar ikke Danmark i vedtakelsen av
denne forordning, som ikke er bindende for og
ikke får anvendelse i Danmark. Ettersom
denne forordning er en utvikling av Schengen-
regelverket, skal Danmark, i samsvar med
artikkel 4 i protokollen, innen seks måneder
etter at Rådet har truffet beslutning om denne
forordning, beslutte hvorvidt landet skal gjen-
nomføre denne forordning i sin nasjonale rett.

52)Denne forordning utgjør en utvikling av
bestemmelsene i Schengen-regelverket som
Det forente kongerike ikke deltar i etter råds-
beslutning 2000/365/EF19; Det forente konge-
rike deltar derfor ikke i vedtakelsen av denne
forordning, som ikke er bindende for og ikke
får anvendelse i Det forente kongerike.

53)Denne forordning utgjør en utvikling av
bestemmelsene i Schengen-regelverket som
Irland ikke deltar i etter rådsbeslutning 2002/
192/EF20; Irland deltar derfor ikke i vedtakel-
sen av denne forordning, som ikke er bin-
dende for og ikke får anvendelse i Irland.

54)Når det gjelder Island og Norge, utgjør denne
forordning, i henhold til avtalen inngått mel-
lom Rådet for Den europeiske union og Repu-
blikken Island og Kongeriket Norge om disse
to statenes assosiering i gjennomføringen,
anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket, en utvikling av bestemmelsene i
Schengen-regelverket21 som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i rådsbe-
slutning 1999/437/EF22.

16 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av
16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prin-
sipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens
utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av
28.2.2011, s. 13).

17 EFT L 239 av 22.9.2000, s. 19.
18 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 515/2014 av

16. april 2014 om opprettelse av en ordning for økonomisk
støtte til ytre grenser og visum som en del av fondet for
intern sikkerhet og om oppheving av vedtak nr. 574/2007/
EF (EUT L 150 av 20.5.2014, s. 143).

19 Rådsbeslutning 2000/365/EF av 29. mai 2000 om anmod-
ningen fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-
Irland om å delta i visse bestemmelser i Schengen-regelver-
ket (EFT L 131 av 1.6.2000, s. 43).

20 Rådsbeslutning 2002/192/EF av 28. februar 2002 om
anmodningen fra Irland om å delta i visse bestemmelser i
Schengen-regelverket (EFT L 64 av 7.3.2002, s. 20).

21 EFT L 176 av 10.7.1999, s. 36.
22 Rådsbeslutning 1999/437/EF av 17. mai 1999 om visse

gjennomføringsbestemmelser til avtalen som Rådet for
Den europeiske union har inngått med Republikken Island
og Kongeriket Norge om disse to statenes assosiering i
gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av Schen-
gen-regelverket (EFT L 176 av 10.7.1999, s. 31).
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55)Når det gjelder Sveits, utgjør denne forord-
ning, i henhold til avtalen mellom Den euro-
peiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske
edsforbunds assosiering i gjennomføringen,
anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket, en utvikling av bestemmelsene i
Schengen-regelverket23 som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artikkel
3 i rådsbeslutning 2008/146/EF24 og med
artikkel 3 i rådsbeslutning 2008/149/JIS25.

56)Når det gjelder Liechtenstein, utgjør denne
forordning, i henhold til protokollen mellom
Den europeiske union, Det europeiske felles-
skap, Det sveitsiske edsforbund og Fyrste-
dømmet Liechtenstein om Fyrstedømmet Lie-
chtensteins tiltredelse til avtalen mellom Den
europeiske union, Det europeiske fellesskap
og Det sveitsiske edsforbund om Det sveit-
siske edsforbunds assosiering i gjennomførin-
gen, anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket, en utvikling av bestemmelsene i
Schengen-regelverket26 som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artikkel
3 i rådsbeslutning 2011/350/EU27 og artikkel
3 i rådsbeslutning 2011/349/EU28.

57)Når det gjelder Kypros, Bulgaria, Romania og
Kroatia, utgjør bestemmelsene i denne forord-
ning som henviser til SIS og VIS, bestemmel-
ser som bygger på, eller som på annen måte
har tilknytning til, Schengen-regelverket i hen-
hold til henholdsvis artikkel 3 nr. 2 i tiltredel-

sesakten av 2003, artikkel 4 nr. 2 i tiltredelses-
akten av 2005 og artikkel 4 nr. 2 i tiltredelses-
akten av 2011 sammenholdt med rådsbeslut-
ning 2010/365/EU29, (EU) 2017/73330 og
(EU) 2017/190831.

Dessuten krever driften av inn- og utreise-
systemet at det er gitt en passiv adgang til VIS,
og iverksetting av alle Schengen-regelverkets
bestemmelser om SIS i samsvar med de rele-
vante rådsbeslutningene. Disse vilkårene kan
oppfylles først når kontrollen i samsvar med
gjeldende framgangsmåter for evaluering i
Schengen-regelverket er fullført med positivt
resultat. Derfor bør inn- og utreisesystemet dri-
ves bare av medlemsstater som oppfyller disse
vilkårene når systemet settes i drift. Medlems-
stater som ikke bruker inn- og utreisesystemet
fra første driftsstart, bør knytte til inn- og utrei-
sesystemet i samsvar med framgangsmåten i
denne forordning så snart alle nevnte vilkår er
oppfylt.

58)EUs datatilsyn ble rådspurt i samsvar med
artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001
og avga uttalelse 21. september 2016.

59)Denne forordning fastsetter strenge regler for
adgang til inn- og utreisesystemet samt de
nødvendige sikkerhetstiltakene for slik
adgang. Det inneholder også regler for den
enkeltes rett til innsikt, rettelse, supplering,
sletting og klage, særlig retten til domstols-
prøving og uavhengige offentlige myndig-
heters tilsyn med behandlingen av opplysnin-
gene. Denne forordning er derfor forenlig
med de grunnleggende rettighetene og prin-
sippene som anerkjennes i Den europeiske
unions pakt om grunnleggende rettigheter,23 EUT L 53 av 27.2.2008, s. 52.

24 Rådsbeslutning 2008/146/EF av 28. januar 2008 om inngå-
else, på Det europeiske fellesskaps vegne, av avtalen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds
assosiering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen
av Schengen-regelverket (EUT L 53 av 27.2.2008, s. 1).

25 Rådsbeslutning 2008/149/JIS av 28. januar 2008 om inngå-
else, på Den europeiske unions vegne, av avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds asso-
siering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av
Schengen-regelverket (EUT L 53 av 27.2.2008, s. 50).

26 EUT L 160, 18.6.2011 av s. 21.
27 Rådsbeslutning 2011/350/EU av 7. mars 2011 om inngå-

else, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det
sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om
Fyrstedømmet Liechtensteins assosiering i avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds asso-
siering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av
Schengen-regelverket, om avskaffelse av kontroller ved de
indre grensene og personers bevegelse (EUT L 160 av
18.6.2011, s. 19).

28 Rådsbeslutning 2011/349/EU av 7. mars 2011 om inngå-
else, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det
sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om
Fyrstedømmet Liechtensteins assosiering i avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds asso-
siering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av
Schengen-regelverket, særlig om strafferettslig samarbeid
og politisamarbeid (EUT L 160 av 18.6.2011, s. 1).

29 Rådsbeslutning 2010/365/EU av 29. juni 2010 om anven-
delse av bestemmelsene i Schengen-regelverket om Schen-
gen-informasjonssystemet i Republikken Bulgaria og
Romania (EUT L 166 av 1.7.2010, s. 17).

30 Rådsbeslutning (EU) 2017/733 av 25. april 2017 om anven-
delse av bestemmelsene i Schengen-regelverket om Schen-
gen-informasjonssystemet i Republikken Kroatia (EUT L
108 av 26.4.2017, s. 31).

31 Rådsbeslutning (EU) 2017/1908 av 12. oktober 2017 om
anvendelse av visse bestemmelser i Schengen-regelverket
om visuminformasjonssystemet i Republikken Bulgaria og
Romania (EUT L 269 av 19.10.2017, s. 39).
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særlig retten til menneskeverd, forbudet mot
slaveri og tvangsarbeid, retten til frihet og sik-
kerhet, respekten for privatlivet og familielivet,
vernet av personopplysninger, retten til likebe-
handling, barnets rettigheter, eldres rettighe-
ter, integrering av personer med funksjons-
hemminger samt retten til effektiv prøving og
en rettferdig rettergang.

60)Denne forordning berører ikke forpliktelsene
som følger av Genèvekonvensjonen av 28. juli
1951 om flyktningers stilling, supplert ved
New York-protokollen av 31. januar 1967 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

1. Ved denne forordning opprettes et inn- og
utreisesystem for
a) registrering og lagring av dato, tidspunkt

og sted for inn- og utreise for tredjestatsbor-
gere som passerer grensene i medlemssta-
tene der inn- og utreisesystemet brukes,

b) beregning av det tillatte oppholdets varig-
het for disse tredjestatsborgerne,

c) generering av varsler til medlemsstatene
når et tillatt opphold har utløpt, og

d) registrering og lagring av dato, tidspunkt
og sted for nektet innreise for tredjestats-
borgere som er nektet innreise for et kort-
tidsopphold, samt den myndigheten i med-
lemsstaten som nektet innreisen, og
begrunnelsen for nektet innreise.

2. For å forebygge, avsløre og etterforske terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold fastsetter denne forordning også vilkå-
rene som medlemsstatenes utpekte myndig-
heter og Europol kan få adgang til å søke i inn-
og utreisesystemet på.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på:
a) tredjestatsborgere som er gitt innreisetilla-

telse for et korttidsopphold på medlemssta-
tenes territorium, og som er omfattet av
grensekontroll i samsvar med forordning

(EU) 2016/399 når de passerer grensene
der inn- og utreisesystemet brukes, og

b) tredjestatsborgere ved innreise til og
utreise fra medlemsstatenes territorium,
som
i) er familiemedlemmer til en unionsbor-

ger som direktiv 2004/38/EF får anven-
delse på, eller en tredjestatsborger som
har samme rett til fri bevegelighet som
unionsborgere i henhold til en avtale
mellom Unionen og dens medlemssta-
ter på den ene side og en tredjestat på
den annen side, og

ii) ikke innehar et oppholdskort i henhold
til direktiv 2004/38/EF eller en opp-
holdstillatelse i henhold til rådsforord-
ning (EF) nr. 1030/200232.

2. Denne forordning får også anvendelse på tred-
jestatsborgere som er nektet innreise på med-
lemsstatenes territorium for et korttidsopp-
hold i samsvar med artikkel 14 i forordning
(EU) 2016/399.

3. Denne forordning får ikke anvendelse på
a) tredjelandsstatsborgere som er familie-

medlemmer til en unionsborger som er
omfattet av direktiv 2004/38/EF, og som
har et oppholdskort i henhold til nevnte
direktiv, uansett om de følger med eller
slutter seg til denne unionsborgeren,

b) tredjestatsborgere som er familiemedlem-
mer til en tredjestatsborger, uansett om de
følger med eller slutter seg til denne tred-
jestatsborgeren, dersom
i) denne tredjestatsborgeren har samme

rett til fri bevegelighet som unionsbor-
gere i henhold til en avtale mellom Uni-
onen og dens medlemsstater på den ene
side og en tredjestat på den annen side,
og

ii) disse tredjestatsborgerne innehar et
oppholdskort i henhold til direktiv
2004/38/EF eller en oppholdstillatelse i
henhold til forordning (EF) nr. 1030/
2002,

c) andre innehavere av oppholdstillatelser
nevnt i artikkel 2 nr. 16 i forordning (EU)
2016/399 enn de som er omfattet av bok-
stav a) og b) i dette nummer,

32 Rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 av 13. juni 2002 om fast-
settelse av en ensartet utforming av oppholdstillatelser til
tredjestatsborgere (EFT L 157 av 15.6.2002, s. 1).



30 Prop. 231 S 2020–2021
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

d) tredjestatsborgere som utøver sin rett til
bevegelighet i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/66/EU33 eller
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU)
2016/80134,

e) innehavere av visum for langvarig opphold,
f) statsborgere i Andorra, Monaco og San

Marino og innehavere av pass utstedt av
Vatikanstaten,

g) personer eller personkategorier som er fri-
tatt for inn- og utreisekontroll, eller som er
omfattet av særlige regler for grensekon-
troll som nevnt i artikkel 6a nr. 3 bokstav g)
i forordning (EU) 2016/399,

h) personer eller personkategorier nevnt i
artikkel 6a nr. 3 bokstav h), i), j) og k) i for-
ordning (EU) 2016/399.

4. Bestemmelsene i denne forordning om bereg-
ning av det tillatte oppholdets varighet og
generering av varsler til medlemsstatene når
et tillatt opphold har utløpt, får ikke anven-
delse for tredjestatsborgere som
a) er familiemedlemmer til en unionsborger

som direktiv 2004/38/EF får anvendelse
på, eller en tredjestatsborger som har
samme rett til fri bevegelighet som unions-
borgere i henhold til en avtale mellom Uni-
onen og dens medlemsstater på den ene
side og en tredjestat på den annen side, og

b) ikke innehar et oppholdskort i henhold til
direktiv 2004/38/EF eller en oppholdstilla-
telse i henhold til forordning (EF) nr. 1030/
2002.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning menes med
1) «ytre grenser» ytre grenser i henhold til

definisjonen i artikkel 2 nr. 2 i forordning
(EU) 2016/399,

2) «indre grenser» indre grenser i henhold til
definisjonen i artikkel 2 nr. 1 i forordning
(EU) 2016/399,

3) «grensemyndighet» grensevakten som i
samsvar med nasjonal rett er utpekt til å

foreta grensekontroll i henhold til definisjo-
nen i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EU)
2016/399,

4) «innvandringsmyndighet» kompetente
myndighet som i samsvar med nasjonal rett
er ansvarlig for en eller flere av følgende:
a) å kontrollere på medlemsstatenes terri-

torium om vilkårene for innreise til eller
opphold på medlemsstatenes territo-
rium er oppfylt,

b) å undersøke vilkårene for og treffe
beslutning om tredjestatsborgeres opp-
hold på medlemsstatenes territorium
dersom kompetente myndighet ikke
utgjør en «besluttende myndighet» i
henhold til definisjonen i artikkel 2 bok-
stav f) i europaparlaments- og rådsdi-
rektiv 2013/32/EU35 og eventuelt gi råd
i samsvar med rådsforordning (EF) nr.
377/200436,

c) å sende tredjestatsborgere tilbake til en
opprinnelses- eller transittredjestat,

5) «visummyndighet» visummyndigheten i
henhold til definisjonen i artikkel 4 nr. 3) i
forordning (EF) nr. 767/2008,

6) «tredjestatsborger» en person som ikke er
unionsborger i henhold til artikkel 20 nr. 1 i
TEUV, med unntak av personer som har
rett til fri bevegelighet likestilt med unions-
borgeres rett i henhold til en avtale mellom
Unionen og dens medlemsstater på den ene
side og en tredjestat på den annen side,

7) «reisedokument» et pass eller annet tilsva-
rende dokument som gir innehaveren rett
til å passere de ytre grensene, og som kan
forsynes med visum,

8) «korttidsopphold» opphold på medlemssta-
tenes territorium av høyst 90 dagers varig-
het innenfor en 180-dagersperiode som
nevnt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU)
2016/399,

9) «visum for et korttidsopphold» et visum i
henhold til definisjonen i artikkel 2 nr. 2
bokstav a) i europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EF) nr. 810/200937,

33 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/66/EU av 15. mai
2014 om vilkår for innreise og opphold for bedriftsinternt
utstasjonerte tredjestatsborgere (EUT L 157 av 27.5.2014,
s. 1).

34 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/801 av 11.
mai 2016 om vilkårene for tredjestatsborgeres innreise og
opphold for forskning, studier, opplæring, volontørtjeneste,
elevutvekslingsprogrammer eller utdanningsprosjekter og
au pair-arbeid (EUT L 132 av 21.5.2016, s. 21).

35 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/32/EU av 26. juni
2013 om felles framgangsmåter for tildeling og tilbakekal-
ling av internasjonal beskyttelse (EUT L 180 av 29.6.2013,
s. 60).

36 Rådsforordning (EF) nr. 377/2004 av 19. februar 2004 om
opprettelse av et nettverk av kontaktpersoner for innvand-
ringssaker (EUT L 64 av 2.3.2004, s. 1).

37 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av
13. juli 2009 om innføring av fellesskapsregler for visum
(visumforordningen) (EUT L 243 av 15.9.2009, s. 1).
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10)«nasjonalt visum for et korttidsopphold» en
tillatelse utstedt av en medlemsstat som
ikke anvender Schengen-regelverket fullt
ut med sikte på et planlagt opphold på med-
lemsstatens territorium på høyst 90 dagers
varighet innenfor en 180-dagersperiode,

11)«tillatt opphold» det nøyaktige antallet
dager som en tredjestatsborger lovlig kan
oppholde seg på medlemsstatenes territo-
rium, regnet fra datoen for innreise i sam-
svar med de gjeldende bestemmelser,

12)«ansvarlig medlemsstat» medlemsstaten
som har registrert opplysninger i inn- og
utreisesystemet,

13)«kontroll» sammenligning av datasett for å
fastslå om en påstått identitet er ekte (kon-
troll ved sammenligning av to datasett),

14)«identifisering» fastsettelse av en persons
identitet via et databasesøk på grunnlag av
flere datasett (kontroll ved sammenligning
av mange datasett),

15)«alfanumeriske opplysninger» opplysnin-
ger som gjengis med bokstaver, sifre, spesi-
altegn, mellomrom og skilletegn,

16)«fingeravtrykksopplysninger» opplysnin-
ger om de fire fingeravtrykkene av pekefin-
geren, langfingeren, ringfingeren og lille-
fingeren fra høyre hånd dersom de finnes,
og ellers fra venstre hånd,

17)«ansiktsbilde» digitale bilder av ansiktet,
18)«biometriske opplysninger» opplysninger

om fingeravtrykk og ansiktsbilde,
19)«person som har overskredet det tillatte

oppholdet» en tredjestatsborger som ikke
eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
varigheten på vedkommendes tillatte kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territo-
rium,

20)«eu-LISA» Det europeiske byrå for driftsfor-
valtning av store IT-systemer innenfor
området frihet, sikkerhet og rettferdighet
opprettet ved forordning (EU) nr. 1077/
2011,

21)«tilsynsmyndigheter» tilsynsmyndigheten
opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 1 i
forordning (EU) 2016/679 og tilsynsmyn-
digheten opprettet i henhold til artikkel 41
nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680,

22)«opplysninger i inn- og utreisesystemet»
alle opplysninger som er lagret i inn- og
utreisesystemets sentrale system i samsvar
med artikkel 14 og 16–20,

23)«rettshåndhevelse» forebygging, avsløring
eller etterforskning av terrorhandlinger
eller andre alvorlige straffbare forhold,

24)«terrorhandling» et straffbart forhold i hen-
hold til nasjonal rett som tilsvarer eller er
likestilt med et av de straffbare forholdene
i direktiv (EU) 2017/541,

25)«alvorlig straffbart forhold» et straffbart
forhold som tilsvarer eller er likestilt med et
av de straffbare forholdene nevnt i artikkel
2 nr. 2 i rammebeslutning 2002/584/JIS
dersom de i henhold til nasjonal rett kan
straffes med frihetsstraff eller et annet fri-
hetsberøvende tiltak av en lengste varighet
på minst tre år,

26)«utpekt myndighet» en myndighet utpekt
av en medlemsstat i henhold til artikkel 29
som ansvarlig for å forebygge, avsløre eller
etterforske terrorhandlinger eller andre
alvorlige straffbare forhold,

27)«selvbetjeningssystem» et selvbetjenings-
system i henhold til definisjonen i artikkel 2
nr. 23 i forordning (EU) 2016/399,

28)«elektronisk passkontroll» en elektronisk
passkontroll i henhold til definisjonen i
artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/
399,

29)«grad av manglende registrering» andelen
registreringer med utilstrekkelig kvalitet
på den biometriske registreringen,

30)«falsk positiv identifiseringsgrad» den
andel av returnerte søkeresultater under et
biometrisk søk som ikke tilhører den kon-
trollerte reisende,

31)«falsk negativ identifiseringsgrad» andelen
ignorerte søkeresultater under et bio-
metrisk søk selv om den reisendes bio-
metriske opplysninger ble registrert.

2. Begrepene definert i artikkel 4 i forordning
(EU) 2016/679 skal ha samme betydning i
denne forordning i det omfang personopplys-
ninger behandles av medlemsstatenes
myndigheter for formålene i artikkel 6 nr. 1 i
denne forordning.

3. Begrepene definert i artikkel 3 i direktiv (EU)
2016/680 skal ha samme betydning i denne
forordning i det omfang personopplysninger
behandles av medlemsstatenes myndigheter
for formålene i artikkel 6 nr. 2 i denne forord-
ning.

Artikkel 4

Grenser der inn- og utreisesystemet brukes, og 
bruk av inn- og utreisesystemet ved disse 
grensene

1. Inn- og utreisesystemet skal brukes ved de
ytre grensene.
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2. Medlemsstatene som anvender Schengen-
regelverket fullt ut, skal innføre inn- og utrei-
sesystemet ved sine indre grenser med med-
lemsstater som ennå ikke anvender Schengen-
regelverket fullt ut, men som bruker inn- og
utreisesystemet.

3. Medlemsstatene som anvender Schengen-
regelverket fullt ut, og medlemsstatene som
ennå ikke anvender Schengen-regelverket fullt
ut, men som bruker inn- og utreisesystemet,
skal innføre inn- og utreisesystemet ved sine
indre grenser med medlemsstatene som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt ut
og ikke bruker inn- og utreisesystemet.

4. Medlemsstater som ennå ikke anvender
Schengen-regelverket fullt ut, men som bru-
ker inn- og utreisesystemet, innfører inn- og
utreisesystemet ved sine indre grenser i hen-
hold til definisjonen i artikkel 2 nr. 1 bokstav
b) og c) i forordning (EU) 2016/399.

5. Som unntak fra artikkel 23 nr. 2 tredje og
fjerde ledd og fra artikkel 27 skal en medlems-
stat som ennå ikke anvender Schengen-regel-
verket fullt ut, men som bruker inn- og utreise-
systemet, innføre inn- og utreisesystemet uten
biometriske funksjoner ved sine indre grenser
med en medlemsstat som ennå ikke anvender
Schengen-regelverket fullt ut, men som bru-
ker inn- og utreisesystemet. Ved disse interne
grensene skal en tredjestatsborgers individu-
elle saksmappe opprettes uten registrering av
biometriske opplysninger dersom tredjestats-
borgeren ennå ikke er registrert i inn- og utrei-
sesystemet. Biometriske opplysninger skal til-
føyes ved neste grenseovergang der inn- og
utreisesystemet brukes med biometriske
funksjoner.

Artikkel 5

Inn- og utreisesystemets oppbygning

eu-LISA skal utvikle inn- og utreisesystemet og
sørge for systemets driftsforvaltning, herunder
funksjonene for behandling av biometriske opp-
lysninger som nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d)
og artikkel 17 nr. 1 bokstav b) og c), og for at inn-
og utreisesystemet er tilstrekkelig sikkert.

Artikkel 6

Målene for inn- og utreisesystemet

1. Inn- og utreisesystemet skal ha som mål, ved å
registrere og lagre opplysninger i inn- og utrei-
sesystemet og ved å gi medlemsstater adgang
til slike opplysninger, å

a) effektivisere grensekontrollen ved å
beregne og overvåke det tillatte oppholdets
varighet ved inn- og utreise for tredjestats-
borgere som er gitt innreisetillatelse for et
korttidsopphold,

b) bistå ved identifisering av tredjestatsbor-
gere som ikke oppfyller eller ikke lenger
oppfyller vilkårene for innreise til eller kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territo-
rium,

c) gjøre det mulig å identifisere og avsløre
personer som har overskredet det tillatte
oppholdet, og gjøre det mulig for medlems-
statenes kompetente nasjonale myndig-
heter å treffe egnede tiltak,

d) gjøre det mulig elektronisk å kontrollere
nektede innreiser i inn- og utreisesystemet,

e) gjøre det mulig å automatisere grensekon-
troll av tredjestatsborgere,

 f) gi visummyndighetene adgang til opplys-
ninger om lovlig anvendelse av tidligere
visum,

g) underrette tredjestatsborgere om det til-
latte oppholdets varighet,

h) samle inn statistikk om inn- og utreiser,
nektede innreiser og overskridelser av det
tillatte oppholdet for tredjestatsborgere for
å forbedre vurderingen av risikoen for over-
skridelser av det tillatte oppholdet og
understøtte evidensbasert utforming av
Unionens migrasjonspolitikk,

i) bekjempe identitetsbedrageri og misbruk
av reisedokumenter.

2. Innreise- og utreisesystemet skal ha som mål,
ved å gi de utpekte myndighetene adgang i
samsvar med vilkårene i denne forordning, å
a) bidra til å forebygge, avsløre og etterforske

terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold,

b) gjøre det mulig å generere opplysninger til
etterforskning i forbindelse med terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare
forhold, herunder identifisering av gjer-
ningspersoner, mistenkte og ofre for disse
straffbare forholdene som har passert de
ytre grensene.

3. Inn- og utreisesystemet skal, dersom det er
relevant, støtte medlemsstatene i forbindelse
med gjennomføringen av deres nasjonale pro-
grammer for forenklet grensepassering som
er opprettet i samsvar med artikkel 8d i forord-
ning (EU) 2016/399 for å forenkle grensepas-
sering for tredjestatsborgere ved å
a) gi de nasjonale kompetente myndigheter

nevnt i artikkel 8d i forordning (EU) 2016/
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399 adgang til opplysninger om tidligere
korttidsopphold eller nektet innreise for
behandling av søknader om adgang til
nasjonale programmer for forenklet gren-
sepassering og vedtakelse av beslutninger
nevnt i artikkel 25 i denne forordning,

b) underrette grensemyndighetene om at det
er gitt adgang til et nasjonalt program for
forenklet grensepassering.

Artikkel 7

Inn- og utreisesystemets tekniske utforming

1. Inn- og utreisesystemet skal bestå av
a) et sentralt system (inn- og utreisesystemets

sentrale system),
b) et nasjonalt ensartet grensesnitt i hver med-

lemsstat på grunnlag av felles tekniske spe-
sifikasjoner som er likt for alle medlemssta-
ter, og som gjør det mulig på en sikker måte
å knytte inn- og utreisesystemets sentrale
system til de nasjonale grenseinfrastruktu-
rene i medlemsstatene,

c) en sikker kommunikasjonskanal mellom
inn- og utreisesystemets sentrale system og
VIS’ sentrale system,

d) en kommunikasjonsinfrastruktur som skal
være sikker og kryptert mellom inn- og
utreisesystemets sentrale system og de
nasjonale ensartede grensesnittene,

e) nettjenesten nevnt i artikkel 13,
f) dataregisteret opprettet på sentralt plan

som nevnt i artikkel 63 nr. 2.
2. Inn- og utreisesystemets sentrale system skal

driftes ved eu-LISAs tekniske enheter.
Systemet skal ha funksjonene nevnt i denne
forordning i samsvar med vilkårene for tilgjen-
gelighet, kvalitet og hastighet i henhold til
artikkel 37 nr. 3.

3. Uten at dette berører kommisjonsvedtak
2008/602/EF38, skal visse maskin- og pro-
gramvarekomponenter i inn- og utreise-
systemets kommunikasjonsinfrastruktur deles
med kommunikasjonsinfrastrukturen for VIS
nevnt i artikkel 1 nr. 2 i vedtak 2004/512/EF.
Det skal sikres logisk atskillelse av opplysnin-
ger i VIS og opplysninger i inn- og utreise-
systemet.

Artikkel 8

Driftskompatibilitet med VIS

1. eu-LISA skal opprette en sikker kommunika-
sjonskanal mellom inn- og utreisesystemets
sentrale system og VIS’ sentrale system for å
muliggjøre driftskompatibilitet mellom inn- og
utreisesystemet og VIS. Direkte søk mellom
inn- og utreisesystemet og VIS skal være
mulig bare dersom det er hjemmel til det i
både denne forordning og forordning (EF) nr.
767/2008. Innhenting av visumrelaterte opp-
lysninger fra VIS, import av disse til inn- og
utreisesystemet og ajourføring av opplysnin-
ger fra VIS i inn- og utreisesystemet skal være
en automatisk prosess så snart den aktuelle
operasjonen settes i verk av den berørte myn-
digheten.

2. Driftskompatibilitet skal gjøre det mulig for
grensemyndighetene som bruker inn- og
utreisesystemet, å søke i VIS fra inn- og utrei-
sesystemet for å
a) hente visumrelaterte opplysninger direkte

fra VIS og importere dem til inn- og utreise-
systemet for å opprette eller ajourføre inn-
og utreiseregistreringen eller registrerin-
gen om nektet innreise for en visuminne-
haver i inn- og utreisesystemet i samsvar
med artikkel 14, 16 og 18 i denne forord-
ning og artikkel 18a i forordning (EC) nr.
767/2008,

b) hente visumrelaterte opplysninger direkte
fra VIS og importere dem til inn- og utreise-
systemet for å ajourføre inn- og utreisere-
gistreringen dersom et visum blir annul-
lert, inndratt eller forlenget i samsvar med
artikkel 19 i denne forordning og artikkel
13, 14 og 18a i forordning (EF) nr. 767/
2008,

c) i samsvar med artikkel 23 i denne forord-
ning og artikkel 18 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 767/2008 kontrollere om et visum er
ekte og gyldig, eller om vilkårene for inn-
reise til medlemsstatenes territorium i sam-
svar med artikkel 6 i forordning (EU) 2016/
399 er oppfylt,

d) kontrollere, ved grensene der inn- og utrei-
sesystemet brukes, om en ikke-visumplik-
tig tredjestatsborger tidligere er registrert i
VIS i samsvar med artikkel 23 i denne for-
ordning og artikkel 19a i forordning (EF)
nr. 767/2008, og

e) kontrollere en visuminnehavers identitet
ved å sammenligne visuminnehaverens fin-
geravtrykk med fingeravtrykkene regis-

38 Kommisjonsvedtak 2008/602/EF av 17. juni 2008 om fast-
settelse av den fysiske utforming av og kravene til de nasjo-
nale grensesnittene og kommunikasjonsinfrastrukturen
mellom det sentrale VIS og de nasjonale grensesnittene i
utviklingsfasen (EUT L 194 av 23.7.2008, s. 3).
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trert i VIS ved grensene der inn- og utreise-
systemet brukes, i samsvar med artikkel 23
i denne forordning og artikkel 18 nr. 6 i for-
ordning (EF) nr. 767/2008, dersom en visu-
minnehavers identitet kontrolleres ved
hjelp av fingeravtrykk.

3. Driftskompatibilitet skal gjøre det mulig for
visummyndighetene som bruker VIS, å søke i
inn- og utreisesystemet fra VIS for å
a) behandle visumsøknader og treffe beslut-

ning om søknadene i samsvar med artikkel
24 i denne forordning og artikkel 15 nr. 4 i
forordning (EF) nr. 767/2008,

b) behandle søknader om et nasjonalt visum
for et korttidsopphold og treffe beslutning
om disse søknadene for medlemsstatene
som ennå ikke anvender Schengen-regel-
verket fullt ut, men som bruker inn- og
utreisesystemet,

c) ajourføre visumrelaterte opplysninger i inn-
og utreiseregistreringen dersom et visum
blir annullert, inndratt eller forlenget i sam-
svar med artikkel 19 i denne forordning og
artikkel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 767/
2008.

4. For å drive inn- og utreisesystemets nettje-
neste nevnt i artikkel 13 skal den separate skri-
vebeskyttede databasen nevnt i artikkel 13 nr.
5 daglig oppdateres av VIS via enveisuttrekk
av den minste nødvendige delmengde av VIS-
opplysninger.

Artikkel 9

Adgang til inn- og utreisesystemet for å regi-
strere, endre, slette og innhente opplysninger

1. Adgang til inn- og utreisesystemet for å regis-
trere, endre, slette og søke opplysningene
nevnt i artikkel 14 og artikkel 16–20 er uteluk-
kende forbeholdt personale med behørig full-
makt ved hver medlemsstats nasjonale
myndigheter med kompetanse for formålene
fastsatt i artikkel 23–35. Denne adgangen skal
være begrenset til omfanget som er nødvendig
for å utføre de nasjonale myndighetenes opp-
gaver i samsvar med disse formålene, og skal
stå i forhold til målene som etterstrebes.

2. Hver medlemsstat skal i henhold til denne for-
ordning utpeke de kompetente nasjonale myn-
dighetene som skal være grensemyndigheter,
visummyndigheter og innvandringsmyndig-
heter. Kompetente nasjonale myndigheters
personale med behørig fullmakt har adgang til
inn- og utreisesystemet for å registrere, endre,
slette eller søke opplysninger. Hver medlems-

stat skal omgående oversende en liste over
disse kompetente nasjonale myndighetene til
eu-LISA. Listen skal angi til hvilket formål hver
myndighet skal ha adgang til opplysningene
som er lagret i inn- og utreisesystemet.

3. Myndighetene som har rett til å søke i eller få
adgang til opplysninger i inn- og utreise-
systemet for å forebygge, avsløre og etterfor-
ske terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold, skal utpekes i samsvar med
kapittel IV.

Artikkel 10

Alminnelige prinsipper

1. Hver kompetente myndighet som har tillatelse
til å få adgang til inn- og utreisesystemet, skal
sikre at bruken av inn- og utreisesystemet er
nødvendig, passende og forholdsmessig.

2. Hver kompetente myndighet skal sikre at bru-
ken av inn- og utreisesystemet, herunder opp-
takelse av biometriske opplysninger, er i sam-
svar med beskyttelsestiltakene fastsatt i kon-
vensjonen om beskyttelse av menneskerettig-
hetene og de grunnleggende friheter, i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter og i FNs konvensjon om barnets
rettigheter. Særlig når barns opplysninger
opptas, skal barnets interesse være et primært
hensyn.

Artikkel 11

Automatisert beregningsmekanisme og plikt til 
å underrette tredjestatsborgere om resterende 
tillatt opphold

1. Inn- og utreisesystemet skal inneholde en
automatisk beregningsmekanisme som angir
det tillatte oppholdets lengste varighet for
tredjestatsborgere som er registrert i inn- og
utreisesystemet.

Den automatiserte beregningsmekanis-
men får ikke anvendelse på tredjestatsborgere
som
a) er familiemedlemmer til en unionsborger

som direktiv 2004/38/EF får anvendelse
på, eller en tredjestatsborger som har
samme rett til fri bevegelighet som unions-
borgere i henhold til en avtale mellom Uni-
onen og dens medlemsstater på den ene
side og en tredjestat på den annen side, og

b) ikke innehar et oppholdskort i henhold til
direktiv 2004/38/EF eller en oppholdstilla-
telse i henhold til forordning (EF) nr. 1030/
2002.
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2. Gjennom den automatiserte beregningsmeka-
nismen skal kompetente myndigheter
a) ved innreise underrettes om det tillatte opp-

holdets lengste varighet for tredjestatsbor-
gere, og om hvorvidt antallet tillatte innrei-
ser på grunnlag av et visum for et korttids-
opphold utstedt for én eller to innreiser er
brukt opp,

b) ved kontroll eller verifisering som foretas
på medlemsstatenes territorium underret-
tes om tredjestatsborgeres resterende til-
latte opphold eller overskridelse av det til-
latte oppholdet,

c) ved utreise underrettes om hvorvidt tred-
jestatsborgere har overskredet det tillatte
oppholdet,

d) ved behandling av og beslutning om søkna-
der om visum for et korttidsopphold under-
rettes om det tillatte oppholdets lengste
resterende varighet på grunnlag av plan-
lagte innreisedatoer.

3. Grensemyndighetene skal underrette tred-
jestatsborgeren om det tillatte oppholdets
lengste varighet, idet det skal tas hensyn til
antallet innreiser og oppholdets varighet som
er tillatt ifølge visumet, i samsvar med artikkel
8 nr. 9 i forordning (EU) 2016/399. Disse opp-
lysningene skal gis enten av grensevakten i
forbindelse med grensekontroll eller ved hjelp
av utstyr som er installert ved grenseovergan-
gen som gjør det mulig for tredjestatsborgeren
å bruke nettjenesten nevnt i artikkel 13 nr. 1
og 2 i denne forordning.

4. For visumpliktige tredjestatsborgere som på
grunnlag av et visum for et korttidsopphold
eller et nasjonalt visum for et korttidsopphold
oppholder seg i en medlemsstat som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt ut,
men som bruker inn- og utreisesystemet, skal
den automatiserte beregningsmekanismen
ikke angi det tillatte oppholdet på grunnlag av
visumet for et korttidsopphold eller det nasjo-
nale visumet for et korttidsopphold.

I tilfellet nevnt i første ledd skal den auto-
matiserte beregningsmekanismen kontrollere
bare
a) overholdelse av den samlede grensen på 90

dager innenfor en 180-dagersperiode, og
b) for visum for et korttidsopphold, overhol-

delse av visumets gyldighetsperiode.
5. For å kontrollere om tredjestatsborgere som

innehar visum for et korttidsopphold utstedt
for én eller to innreiser, allerede har brukt det
antallet innreiser som er tillatt ifølge visumet

for et korttidsopphold, skal den automatiserte
beregningsmekanismen bare ta hensyn til inn-
reiser på territoriet til medlemsstater som
anvender Schengen-regelverket fullt ut. Denne
kontrollen skal imidlertid ikke foretas ved inn-
reise på territoriet til medlemsstater som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt ut,
men som bruker inn- og utreisesystemet.

6. Den automatiserte beregningsmekanismen
får også anvendelse på et korttidsopphold på
grunnlag av et visum for et korttidsopphold
med begrenset territoriell gyldighet utstedt i
henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i forord-
ning (EF) nr. 810/2009. I dette tilfelle skal den
automatiserte beregningsmekanismen ta hen-
syn til det tillatte oppholdet som fastsatt av
dette visumet, uansett om den berørte tred-
jestatsborgerens samlede opphold overstiger
90 dager innenfor en 180-dagersperiode.

Artikkel 12

Informasjonsmekanisme

1. Inn- og utreisesystemet skal inneholde en
mekanisme som automatisk identifiserer inn-
og utreiseregistreringer som ikke omfatter
utreiseopplysninger umiddelbart etter datoen
der et tillatt opphold har utløpt, og automatisk
identifiserer registreringer der det tillatte opp-
holdets lengste varighet er overskredet.

2. For tredjestatsborgere som passerer en
grense på grunnlag av et gyldig forenklet
transittdokument utstedt i samsvar med råds-
forordning (EF) nr. 693/200339, skal inn- og
utreisesystemet inneholde en mekanisme som
automatisk identifiserer inn- og utreiseregis-
treringer som ikke omfatter utreiseopplysnin-
ger umiddelbart etter tidspunktet der tillatt
opphold har utløpt, og automatisk identifiserer
registreringer der det tillatte oppholdets leng-
ste varighet er overskredet.

3. En liste som genereres av inn- og utreise-
systemet, og som inneholder opplysningene
nevnt i artikkel 16 og 17 om alle personer som
er identifisert som personer som har overskre-
det det tillatte oppholdet, skal være til rådighet
for kompetente nasjonale myndigheter som er
utpekt i henhold til artikkel 9 nr. 2, slik at disse
myndighetene kan treffe egnede tiltak.

39 Rådsforordning (EF) nr. 693/2003 av 14. april 2003 om inn-
føring av et spesielt forenklet transittdokument (FTD) og
et forenklet jernbanetransittdokument (FRTD) samt om
endring av Den konsulære fellesinstruks og Felleshåndbo-
ken (EUT L 99 av 17.4.2003, s. 8).
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Artikkel 13

Nettjeneste

1. For at tredjestatsborgere når som helst skal
kunne kontrollere det resterende tillatte opp-
holdet, skal en sikret internettadgang til en
nettjeneste som eu-LISA drifter ved sine tek-
niske enheter, gi tredjestatsborgere mulighet
til å angi opplysningene som kreves i henhold
til artikkel 16 nr. 1 bokstav b) samt de plan-
lagte inn- eller utreisedatoene eller begge. På
dette grunnlag skal nettjenesten gi tredjestats-
borgere et OK/NOT OK-svar og opplysninger
om det tillatte oppholdets resterende varighet.

2. Som unntak fra nr. 1 skal nettjenesten for et
planlagt opphold i en medlemsstat som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt ut,
men som bruker inn- og utreisesystemet, ikke
angi opplysninger om det tillatte oppholdet på
grunnlag av et visum for et korttidsopphold
eller et nasjonalt visum for et korttidsopphold.

I tilfellet nevnt i første ledd skal nettje-
nesten gjøre det mulig for tredjestatsborgere å
kontrollere overholdelsen av den samlede
grensen på 90 dager innenfor en 180-dagerspe-
riode og motta opplysninger om det resterende
tillatte oppholdet i henhold til denne grensen.
Disse opplysningene skal angis for opphold
innenfor 180-dagersperioden som kommer før
bruken av nettjenesten eller den tiltenkte inn-
eller utreisedatoen eller begge.

3. For å overholde forpliktelsene i artikkel 26 nr.
1 bokstav b) i konvensjonen om gjennomfø-
ring av Schengen-avtalen skal transportører
bruke nettjenesten til å kontrollere om tred-
jestatsborgere som innehar et visum for et
korttidsopphold utstedt for én eller to innrei-
ser, allerede har brukt det antallet innreiser
som er tillatt ifølge visumet. Transportører
skal angi opplysningene oppført i artikkel 16
nr. 1 bokstav a), b) og c) i denne forordning.
På dette grunnlag skal nettjenesten gi trans-
portører et OK/NOT OK-svar. Transportører
kan lagre de sendte opplysningene og det mot-
tatte svaret i samsvar med gjeldende lovgiv-
ning. Transportører skal innføre en autentise-
ringsordning for å sikre at bare autorisert per-
sonale har adgang til nettjenesten. Det skal
ikke være mulig å anse OK/NOT OK-svaret
som en beslutning om å tillate eller nekte inn-
reise i samsvar med forordning (EU) 2016/
399.

4. For å gjennomføre artikkel 26 nr. 2 i konven-
sjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen

eller for å løse enhver tvist som måtte oppstå i
forbindelse med artikkel 26 i konvensjonen
om gjennomføring av Schengen-avtalen, skal
eu-LISA føre logger over alle databehandlings-
aktiviteter som transportører har utført på
nettjenesten. Disse loggene skal vise datoen
og tidspunktet for hver behandling, opplysnin-
gene som er brukt til søket, opplysningene
som nettjenesten har oversendt, og navnet på
den aktuelle transportøren.

Logger skal lagres i to år. Logger skal be-
skyttes ved hjelp av egnede tiltak mot adgang
for uvedkommende.

5. Nettjenesten skal bruke en separat skrivebe-
skyttet database som oppdateres daglig via
enveisuttrekk av den minste nødvendige del-
mengde av opplysningene i inn- og utreise-
systemet og VIS. eu-LISA er ansvarlig for
nettjenestens sikkerhet, for sikkerheten av
personopplysningene den inneholder, og for
prosessen med å trekke ut personopplysnin-
gene inn i den separate skrivebeskyttede data-
basen.

6. Nettjenesten skal ikke gjøre det mulig for
transportører å kontrollere om tredjestatsbor-
gere som innehar et nasjonalt visum for et
korttidsopphold utstedt for én eller to innrei-
ser, allerede har brukt det antallet innreiser
som er tillatt ifølge visumet.

7. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts-
akter om nærmere regler for vilkårene for drift
av nettjenesten og personvernet og sikker-
hetsregler som skal gjelde for nettjenesten.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelsesko-
mité nevnt i artikkel 68 nr. 2.

Kapittel II

Kompetente myndigheters registrering og bruk 
av opplysninger

Artikkel 14

Framgangsmåter for registrering av opplys-
ninger i inn- og utreisesystemet

1. Grensemyndigheter skal i samsvar med artik-
kel 23 kontrollere om det tidligere er opprettet
en individuell saksmappe i inn- og utreise-
systemet for tredjestatsborgeren og vedkom-
mendes identitet. Når tredjestatsborgere bru-
ker et selvbetjeningssystem til forhåndsregis-
trering av opplysninger eller utførelse av gren-
sekontroll, skal kontrollen foretas ved hjelp av
selvbetjeningssystemet.
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2. Dersom det tidligere er opprettet en individu-
ell saksmappe for tredjestatsborgeren, skal
grensemyndigheten om nødvendig
a) ajourføre den individuelle saksmappen,

særlig opplysningene nevnt i artikkel 16, 17
og 18, avhengig av hva som er relevant, og

b) opprette en innreiseregistrering for hver
innreise og en utreiseregistrering for hver
utreise i samsvar med artikkel 16 og 17,
eller eventuelt en registrering om nektet
innreise i samsvar med artikkel 18.
Registreringene nevnt i første ledd bokstav

b) i dette nummer skal knyttes til den berørte
tredjestatsborgerens individuelle saksmappe.

Dersom det er relevant, skal opplysningene
nevnt i artikkel 19 nr. 1, 2, 4 og 5 føyes til den
berørte tredjestatsborgerens inn- og utreisere-
gistrering. Reisedokumentene og identitetene
som en tredjestatsborger lovlig har brukt, til-
føyes i tredjestatsborgerens individuelle
saksmappe.

Når en individuell saksmappe tidligere er
registrert og tredjestatsborgeren framviser et
gyldig reisedokument som er forskjellig fra det
som tidligere er registrert, skal opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d) og artikkel
17 nr. 1 bokstav b) også ajourføres i samsvar
med artikkel 15.

3. Dersom det er nødvendig å registrere eller
ajourføre opplysningene i inn- og utreiseregis-
trering for en visuminnehaver, kan grense-
myndighetene hente fra VIS og importere til
inn- og utreisesystemet opplysningene nevnt i
artikkel 16 nr. 2 bokstav c)–f), i denne forord-
ning i samsvar med artikkel 8 i denne forord-
ning og artikkel 18a i forordning (EF) nr. 767/
2008.

4. Dersom en tredjestatsborger ikke tidligere er
blitt registrert i inn- og utreisesystemet, skal
grensemyndigheten opprette en individuell
saksmappe for tredjestatsborgeren ved å
registrere opplysningene nevnt i artikkel 16
nr. 1 og 6, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18 nr. 1,
avhengig av hva som er relevant.

5. Dersom en tredjestatsborger bruker et selv-
betjeningssystem til forhåndsregistreringen av
opplysninger, får artikkel 8a i forordning (EU)
2016/399 anvendelse. I så fall kan tredjestats-
borgeren forhåndsregistrere opplysningene i
den individuelle saksmappen eller eventuelt i
inn- og utreiseregistreringen som må ajourfø-
res. Opplysningene skal bekreftes av grense-
myndighetene når det er truffet en beslutning
om å tillate eller nekte innreise i samsvar med
forordning (EU) 2016/399. Opplysningene

nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav c)–f) i denne
forordning kan hentes fra VIS og importeres
til inn- og utreisesystemet.

6. Dersom en tredjestatsborger bruker et selv-
betjeningssystem til å foreta grensekontroll,
får artikkel 8b i forordning (EU) 2016/399
anvendelse. I så fall skal kontrollen nevnt i nr.
1 foretas gjennom selvbetjeningssystemet.

7. Dersom en tredjestatsborger bruker elektro-
nisk passkontroll ved passering av de ytre
grensene eller de indre grensene der kontrol-
len ennå ikke er blitt opphevet, får artikkel 8b i
forordning (EU) 2016/399 anvendelse. I så fall
skal den tilhørende registreringen av inn- og
utreiseregistreringen og sammenkoplingen av
denne registreringen med den berørte indivi-
duelle saksmappen foretas gjennom den elek-
troniske passkontrollen.

8. Dersom korttidsoppholdet for en tredjelands-
borger som befinner seg på en medlemsstats
territorium, begynner umiddelbart etter et
opphold på grunnlag av en oppholdstillatelse
eller et visum for langvarig opphold, og det
ikke tidligere er blitt opprettet en individuell
saksmappe, kan tredjestatsborgeren anmode
kompetente myndigheter nevnt i artikkel 9 nr.
2 i denne forordning om å opprette en indivi-
duell saksmappe og inn- og utreiseregistrerin-
gen ved å registrere opplysningene nevnt i
artikkel 16 nr. 1, 2 og 6 og artikkel 17 nr. 1 i
denne forordning, uten at det berører artikkel
20 i denne forordning og artikkel 12 nr. 3 i for-
ordning (EU) 2016/399. I stedet for opplysnin-
gene nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i
denne forordning skal disse kompetente
myndigheter sette inn datoen for korttidsopp-
holdets begynnelse, og i stedet for opplysnin-
gene nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav b) i
denne forordning skal de sette inn navnet på
myndigheten som satte inn disse opplysnin-
gene.

Artikkel 15

Tredjestatsborgeres ansiktsbilde

1. Dersom det er nødvendig å opprette en indivi-
duell saksmappe eller oppdatere ansiktsbildet
nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d) og artikkel
17 nr. 1 bokstav b), skal ansiktsbildet tas på
stedet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan ansiktsbildet trekkes
ut elektronisk fra brikken i det elektronisk
maskinlesbare reisedokumentet (eMRTD) i
ekstraordinære tilfeller der kvalitets- og opp-
løsningsspesifikasjonene for registrering i inn-
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og utreisesystemet av et ansiktsbilde som er
tatt på stedet, ikke kan oppfylles. I slike tilfel-
ler skal ansiktsbildet settes inn i den individu-
elle saksmappen først etter elektronisk kon-
troll av at ansiktsbildet registrert i brikken i
eMRTD tilsvarer den berørte tredjestatsbor-
gerens ansiktsbilde som er tatt på stedet.

3. Hver medlemsstat skal én gang per år fram-
legge for Kommisjonen en rapport om anven-
delsen av nr. 2. Rapporten skal omfatte antallet
berørte tredjestatsborgere og en beskrivelse
av de ekstraordinære tilfellene som har opp-
stått.

4. Ansiktsbildet av tredjestatsborgere skal ha til-
strekkelig bildeoppløsning og kvalitet til at de
kan brukes til automatisk biometrisk sammen-
ligning.

5. Innen to år etter at inn- og utreisesystemet er
satt i drift, skal Kommisjonen framlegge en
rapport om kvalitetsstandardene for ansiktsbil-
der lagret i VIS og om mulighetene til å bruke
dem til biometrisk sammenligning for å bruke
ansiktsbilder lagret i VIS ved grenser og innen
medlemsstatenes territorium for å kontrollere
visumpliktige tredjestatsborgeres identitet
uten å lagre slike ansiktsbilder i inn- og utrei-
sesystemet. Kommisjonen skal oversende rap-
porten til Europaparlamentet og Rådet. Rap-
porten skal, dersom Kommisjonen anser det
som hensiktsmessig, følges av regelverksfor-
slag, herunder forslag til å endre denne for-
ordning, forordning (EF) nr. 767/2008 eller
begge når det gjelder bruk av tredjestatsbor-
geres ansiktsbilder lagret i VIS for formålene
nevnt i dette nummer.

Artikkel 16

Personopplysninger for visumpliktige tred-
jestatsborgere

1. Ved grensene der inn- og utreisesystemet bru-
kes, skal grensemyndigheten opprette den
individuelle saksmappen for en visumpliktig
tredjestatsborger ved å registrere følgende
opplysninger:
a) etternavn (familienavn), fornavn, fødsels-

dato, statsborgerskap og kjønn,
b) reisedokumentets eller -dokumentenes

type og nummer og koden på tre bokstaver
for staten som har utstedt reisedokumentet
eller -dokumentene,

c) reisedokumentets eller -dokumentenes
siste gyldighetsdato,

d) ansiktsbildet som nevnt i artikkel 15.

2. Hver gang en visumpliktig tredjelandsborger
reiser inn ved en grense der inn- og utreise-
systemet brukes, skal følgende opplysninger
registreres i en inn- og utreiseregistrering:
a) dato og tidspunkt for innreisen,
b) grenseovergangen for innreisen og myn-

digheten som ga innreisetillatelsen,
c) dersom det er relevant, tredjestatsborge-

rens status med angivelse av at vedkom-
mende er en tredjestatsborger som
i) er familiemedlem til en unionsborger

som direktiv 2004/38/EF får anven-
delse på, eller til en tredjestatsborger
som har samme rett til fri bevegelighet
som unionsborgere i henhold til en
avtale mellom Unionen og dens med-
lemsstater på den ene side og en tred-
jestat på den annen side, og

ii) ikke innehar et oppholdskort i henhold
til direktiv 2004/38/EF eller en opp-
holdstillatelse i henhold til forordning
(EF) nr. 1030/2002,

d) etikettnummeret på et visum for et korttids-
opphold, herunder koden på tre bokstaver
for den utstedende medlemsstaten, typen
visum for et korttidsopphold, sluttdatoen
for oppholdets lengste varighet i henhold til
visumet for et korttidsopphold som skal
ajourføres ved hver innreise og eventuelt
siste gyldighetsdato for visumet for et kort-
tidsopphold,

e) ved første innreise på grunnlag av et visum
for et korttidsopphold, antallet innreiser og
oppholdets tillatte varighet ifølge visumet
for et korttidsopphold som er angitt på mer-
ket for visumet for et korttidsopphold,

f) dersom det er relevant, opplysning om at
visumet for et korttidsopphold er blitt
utstedt med begrenset territoriell gyldighet
i henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 810/2009,

g) for medlemsstater som ennå ikke anvender
Schengen-regelverket fullt ut, men som
bruker inn- og utreisesystemet, en melding
som, dersom det er relevant, angir at tred-
jestatsborgeren brukte et nasjonalt visum
for et korttidsopphold til innreisen.
Inn- og utreiseregistreringen nevnt i første

ledd skal knyttes til tredjestatsborgerens indi-
viduelle saksmappe ved hjelp av det individu-
elle referansenummeret som er opprettet av
inn- og utreisesystemet når den individuelle
saksmappen opprettes.

3. Hver gang en visumpliktig tredjestatsborger
reiser ut ved en grense der inn- og utreise-
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systemet brukes, skal følgende opplysninger
registreres i inn- og utreiseregistreringen:
a) dato og tidspunkt for utreisen,
b) grenseovergangen for utreisen.

Dersom tredjestatsborgeren bruker et an-
net visum enn visumet registrert i den siste
innreiseregistreringen, skal opplysningene i
inn- og utreiseregistreringen oppført i nr. 2
bokstav d)–g) ajourføres i samsvar med dette.

Inn- og utreiseregistreringen nevnt i første
ledd skal knyttes til tredjestatsborgerens indi-
viduelle saksmappe.

4. Dersom det ikke er utreiseopplysninger umid-
delbart etter at det tillatte opphold har utløpt,
skal inn- og utreiseregistreringen identifise-
res med et flagg av inn- og utreisesystemet, og
opplysningene om den visumpliktige tred-
jestatsborgeren som er blitt identifisert som
en person som har overskredet det tillatte opp-
holdet, skal føres opp på listen nevnt i artikkel
12.

5. For å registrere eller ajourføre inn- og utreise-
registreringen til en visumpliktig tredjestats-
borger kan opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav
c)–f) i denne artikkel hentes fra VIS og impor-
teres til inn- og utreisesystemet av grensemyn-
digheten i samsvar med artikkel 18a i forord-
ning (EF) nr. 767/2008.

6. Dersom en tredjestatsborger er omfattet av en
medlemsstats nasjonale program for forenklet
grensepassering i samsvar med artikkel 8d i
forordning (EU) 2016/399, skal den berørte
medlemsstaten sette inn en melding i tred-
jestatsborgerens individuelle saksmappe med
angivelse av den berørte medlemsstatens
nasjonale program for forenklet grensepasse-
ring.

7. De særlige bestemmelsene i vedlegg II får
anvendelse på tredjestatsborgere som passe-
rer grensen på grunnlag av et gyldig forenklet
transittdokument.

Artikkel 17

Personopplysninger for ikke-visumpliktige tred-
jestatsborgere

1. Grensemyndigheten skal opprette den indivi-
duelle saksmappen for ikke-visumpliktige tred-
jestatsborgere ved å registrere følgende:
a) opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 1 bok-

stav a), b) og c),
b) ansiktsbildet som nevnt i artikkel 15,
c) opplysninger om fingeravtrykk fra høyre

hånd, dersom disse finnes, og ellers tilsva-
rende opplysninger om fingeravtrykk fra

venstre hånd; opplysningene om fingerav-
trykk skal ha tilstrekkelig høy oppløsning
og kvalitet til at de kan brukes til automati-
sert biometrisk sammenligning,

d) dersom det er relevant, opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 6).

2. For ikke-visumpliktige tredjestatsborgere får
artikkel 16 nr. 2 bokstav a), b) og c), artikkel
16 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 16 nr. 4 til-
svarende anvendelse.

3. Barn under 12 år skal fritas for kravet om å
avgi fingeravtrykk.

4. Personer der det er fysisk umulig å avgi finger-
avtrykk, er fritatt for kravet om å avgi fingerav-
trykk. Dersom det midlertidig er fysisk umu-
lig å avgi fingeravtrykk, registreres dette imid-
lertid i inn- og utreisesystemet, og personen
skal anmodes om å avgi fingeravtrykk ved
utreisen eller den neste innreisen. Disse opp-
lysningene skal slettes fra inn- og utreise-
systemet straks fingeravtrykkene er avgitt.
Grensemyndighetene skal ha rett til å be om
ytterligere klargjørende opplysninger om
hvorfor det er midlertidig umulig å avgi finger-
avtrykk. Medlemsstatene skal sikre at det fin-
nes egnede framgangsmåter som garanterer
personens verdighet dersom det oppstår pro-
blemer med opptakelse av fingeravtrykk.

5. Dersom vedkommende er fritatt for kravet til å
avgi fingeravtrykk i henhold til nr. 3 eller 4,
skal det spesifikke datafeltet være merket som
«ikke relevant».

Artikkel 18

Personopplysninger for tredjestatsborgere som 
er nektet innreise

1. Dersom det er truffet en beslutning av grense-
myndigheten i samsvar med artikkel 14 i og
vedlegg V til forordning (EU) 2016/399 om å
nekte en tredjestatsborger innreise for et kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territorium,
og dersom ingen tidligere individuell saks-
mappe er registrert i inn- og utreisesystemet
for tredjestatsborgeren, skal grensemyndighe-
ten opprette en individuell saksmappe der den
skal angi
a) for visumpliktige tredjestatsborgere, de

alfanumeriske opplysningene som kreves i
henhold til artikkel 16 nr. 1 bokstav d) i
denne forordning, og eventuelt opplysnin-
gene nevnt i artikkel 16 nr. 6 i denne forord-
ning,

b) for ikke-visumpliktige tredjestatsborgere,
de alfanumeriske opplysningene som kre-



40 Prop. 231 S 2020–2021
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

ves i henhold til artikkel 17 nr. 1 i denne for-
ordning.

2. Dersom tredjestatsborgeren nektes innreise
med en begrunnelse som tilsvarer punkt B, D
eller H i del B i vedlegg V til forordning (EU)
2016/399 og det ikke er registrert en tidligere
saksmappe med biometriske opplysninger for
tredjestatsborgeren i inn- og utreisesystemet,
skal grensemyndigheten opprette en individu-
ell saksmappe der den skal angi de alfanume-
riske opplysningene som kreves i henhold til
artikkel 16 nr. 1 eller eventuelt artikkel 17 nr. 1
i denne forordning samt følgende opplysnin-
ger.
a) for visumpliktige tredjestatsborgere, ansikts-

bildet nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d) i
denne forordning,

b) for ikke-visumpliktige tredjestatsborgere,
de biometriske opplysningene som kreves i
henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav b) og c)
i denne forordning,

c) for visumpliktige tredjestatsborgere som
ikke er registrert i VIS, ansiktsbildet nevnt
i artikkel 16 nr. 1 bokstav d) i denne forord-
ning og opplysningene om fingeravtrykk
som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav c) i
denne forordning.

3. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkel, dersom
årsaken tilsvarende punkt H i del B i vedlegg V
til forordning (EU) 2016/399 gjelder og en
tredjestatsborgers biometriske opplysninger
er registrert i SIS, noe som fører til nektet inn-
reise, skal tredjestatsborgerens biometriske
opplysninger ikke registreres i inn- og utreise-
systemet.

4. Dersom tredjestatsborgeren nektes innreise
med en begrunnelse som tilsvarer punkt I i del
B i vedlegg V til forordning (EU) 2016/399 og
det ikke er registrert en tidligere saksmappe
med biometriske opplysninger for tredjestats-
borgeren i inn- og utreisesystemet, skal de bio-
metriske opplysningene registreres bare i inn-
og utreisesystemet dersom innreisen nektes
fordi tredjestatsborgeren anses å utgjøre en
trussel mot den indre sikkerheten, herunder
eventuelt forskjellige aspekter ved den offent-
lige orden.

5. Dersom en tredjestatsborger nektes innreise
med en begrunnelse som tilsvarer punkt J i del
B i vedlegg V til forordning (EU) 2016/399,
skal grensemyndigheten opprette tredjestats-
borgerens individuelle saksmappe uten å til-
føye biometriske opplysninger. Dersom tred-
jestatsborgeren har et eMRTD, skal ansiktsbil-
det trekkes ut av dette eMRTD.

6. Dersom det er truffet en beslutning av grense-
myndigheten i samsvar med artikkel 14 i og
vedlegg V til forordning (EU) 2016/399 om å
nekte en tredjestatsborger innreise for et kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territorium,
skal følgende opplysninger registreres i en
separat registrering om nektet innreise:
a) datoen og tidspunktet for nektet innreise,
b) grenseovergangen,
c) myndigheten som nektet innreisen,
d) det eller de punktene som tilsvarer grun-

nene til å nekte innreise i samsvar med del
B i vedlegg V til forordning (EU) nr. 2016/
399.
For visumpliktige tredjestatsborgere skal

opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav
d)–g) i denne forordning dessuten registreres
i registreringen om nektet innreise.

For å registrere eller ajourføre registrerin-
gen om nektet innreise for visumpliktige tred-
jestatsborgere kan opplysningene nevnt i artik-
kel 16 nr. 2 bokstav d), e) og f) i denne forord-
ning hentes fra VIS og importeres til inn- og
utreisesystemet av kompetente grensemyndig-
het i samsvar med artikkel 18a i forordning
(EF) nr. 767/2008.

7. Registreringen om nektet innreise nevnt i nr. 6
skal knyttes til den berørte tredjestatsborge-
rens individuelle saksmappe.

Artikkel 19

Opplysninger som skal tilføyes dersom en 
tillatelse til et korttidsopphold kalles tilbake, 
annulleres eller forlenges

1. Dersom det er truffet beslutning om å inndra
eller annullere en tillatelse til et korttidsopp-
hold eller et visum eller forlenge varigheten på
et tillatt opphold eller et visum, skal kompe-
tente myndighet som har truffet en slik beslut-
ning føye følgende opplysninger til den
seneste relevante inn- og utreiseregistrerin-
gen:
a) statusopplysningene som viser at tillatelsen

til et korttidsopphold eller visumet er inn-
dratt eller annullert, eller at det tillatte opp-
holdet eller visumet er blitt forlenget,

b) hvilken myndighet som har inndratt eller
annullert tillatelsen til et korttidsopphold
eller visumet eller forlenget det tillatte opp-
holdet eller visumet,

c) sted og dato for beslutningen om å inndra
eller annullere tillatelsen til et korttidsopp-
hold eller visumet eller forlenge det tillatte
oppholdet eller visumet,
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d) dersom det er relevant, det nye visum-
etikettnummeret, herunder koden på tre
bokstaver for den utstedende staten,

e) dersom det er relevant, hvor lenge det til-
latte oppholdet forlenges,

f) dersom det er relevant, ny siste gyldighets-
dato for det tillatte oppholdet eller visumet.

2. Når et tillatt oppholds varighet er blitt forlen-
get i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i konvensjo-
nen om gjennomføring av Schengen-avtalen,
skal kompetente myndighet som har forlenget
det tillatte oppholdet, tilføye opplysningene
om tidsrommet for forlengelse av det tillatte
oppholdet til den seneste relevante inn- og
utreiseregistreringen og eventuelt en angi-
velse av at det tillatte oppholdet ble forlenget i
samsvar med artikkel 20 nr. 2 bokstav b) i kon-
vensjonen om gjennomføring av Schengen-
avtalen.

3. Dersom det er truffet beslutning om å annul-
lere, inndra eller forlenge et visum, skal visum-
myndigheten som har truffet beslutningen,
straks hente opplysningene nevnt i nr. 1 i
denne artikkel fra VIS og importere dem
direkte til inn- og utreisesystemet i samsvar
med artikkel 13 og 14 i forordning (EF) nr.
767/2008.

4. Inn- og utreiseregistreringen skal angi grun-
nene til at korttidsoppholdet inndras eller
annulleres, og disse skal være
a) en beslutning om tilbakesending i henhold

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/
115/EF40,

b) enhver annen beslutning som er truffet av
en medlemsstats kompetente myndigheter
i samsvar med nasjonal rett, og som medfø-
rer at en tredjestatsborger som ikke oppfyl-
ler eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
innreise i eller opphold på medlemsstate-
nes territorium, sendes tilbake, sendes ut
eller frivillig reiser ut.

5. Inn- og utreiseregistreringen skal angi grun-
nene til at et tillatt opphold forlenges.

6. Når en person har reist ut av eller er blitt sendt
ut fra medlemsstatenes territorium i henhold
til en beslutning som nevnt i nr. 4 i denne artik-
kel, skal kompetente myndighet registrere
opplysningene i henhold til artikkel 14 nr. 2 i
inn- og utreiseregistreringen som er knyttet til
den aktuelle innreisen.

Artikkel 20

Opplysninger som skal tilføyes ved avkreftelse 
av formodningen om at en tredjestatsborger 
ikke oppfyller vilkårene for et tillatt oppholds 
varighet

Dersom det ikke er opprettet en individuell
saksmappe i inn- og utreisesystemet for en tred-
jestatsborger som befinner seg på en medlems-
stats territorium, eller som ikke er en seneste
relevant inn- og utreiseregistrering for en slik
tredjestatsborger, kan kompetente myndigheter,
uten at det berører artikkel 22, formode at tred-
jestatsborgeren ikke oppfyller eller ikke lenger
oppfyller vilkårene for et tillatt oppholds varighet
på medlemsstatenes territorium.

I tilfellet nevnt i nr. 1 i denne artikkel får artik-
kel 12 i forordning (EU) 2016/399 anvendelse, og
dersom formodningen avkreftes i samsvar med
artikkel 12 nr. 3 i nevnte forordning, skal kompe-
tente myndigheter
a) om nødvendig opprette en individuell saks-

mappe for tredjestatsborgeren i inn- og utrei-
sesystemet,

b) ajourføre den seneste inn- og utreiseregistre-
ringen ved å registrere de manglende opplys-
ningene i samsvar med artikkel 16 og 17 i
denne forordning, eller

c) slette en eksisterende saksmappe dersom slik
sletting er tillatt etter artikkel 35 i denne for-
ordning.

Artikkel 21

Alternative framgangsmåter dersom det er 
teknisk umulig å registrere opplysninger, eller 
dersom inn- og utreisesystemet svikter

1. Dersom det er teknisk umulig å registrere
opplysninger i inn- og utreisesystemets sen-
trale system eller inn- og utreisesystemets sen-
trale system svikter, skal opplysningene nevnt
i artikkel 16–20 midlertidig lagres i det nasjo-
nale ensartede grensesnittet. Dersom dette
ikke er mulig, skal opplysningene midlertidig
lagres lokalt i et elektronisk format. I begge til-
feller skal opplysningene registreres i inn- og
utreisesystemets sentrale system så snart det
er teknisk mulig eller feilen er utbedret. Med-
lemsstatene skal treffe egnede tiltak og bruke
den nødvendige infrastrukturen, det nødven-
dige utstyret og de nødvendige ressursene for
å sikre at slik midlertidig lokal lagring kan
foretas når som helst og for alle deres grenseo-
verganger.

40 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF av 16.
desember 2008 om felles standarder og framgangsmåter i
medlemsstatene for tilbakesending av tredjestatsborgere
med ulovlig opphold (EUT L 348 av 24.12.2008, s. 98).
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2. Uten at det berører plikten til å foreta grense-
kontroll i henhold til forordning (EU) 2016/
399, skal grensemyndigheten i den ekstraordi-
nære situasjon der det er teknisk umulig å
registrere opplysningene i både inn- og utrei-
sesystemets sentrale system og i det nasjonale
ensartede grensesnittet, og det er teknisk
umulig midlertidig å lagre opplysningene i et
elektronisk format, manuelt lagre opplysnin-
gene nevnt i artikkel 16–20 i denne forordning,
med unntak av biometriske opplysninger, og
skal dessuten sette et inn- eller utreisestempel
i tredjelandsborgerens reisedokument. Disse
opplysningene skal registreres i inn- og utrei-
sesystemets sentrale system så snart det er
teknisk mulig.

Medlemsstatene skal underrette Kommi-
sjonen om stempling av reisedokumenter i de
ekstraordinære situasjonene nevnt i første ledd
i dette nummer. Kommisjonen skal vedta gjen-
nomføringsrettsakter om nærmere regler for
opplysningene som skal gis til Kommunikasjo-
nen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal
vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-
seskomité nevnt i artikkel 68 nr. 2.

3. I inn- og utreisesystemet skal det angis at opp-
lysningene nevnt i artikkel 16–20 ble regis-
trert i forbindelse med en alternativ fram-
gangsmåte, og at den individuelle saksmappen
som er opprettet i henhold til nr. 2 i denne
artikkel, mangler biometriske opplysninger.
De biometriske opplysningene skal regi-
streres i inn- og utreisesystemet ved neste
grensepassering.

Artikkel 22

Overgangsperiode og overgangstiltak

1. I en 180-dagersperiode etter at inn- og utreise-
systemet er satt i drift, skal kompetente gren-
semyndigheter ta hensyn til opphold på med-
lemsstatenes territorium i de 180 dagene før
innreisen eller utreisen ved å kontrollere stem-
plene i reisedokumentene i tillegg til inn- og
utreiseopplysningene i inn- og utreisesystemet
for ved inn- og utreise å kontrollere at tred-
jestatsborgere som har fått innreisetillatelse til
et korttidsopphold, ikke har overskredet det
tillatte oppholdets lengste varighet, og eventu-
elt ved innreise kontrollere at tredjestatsbor-
gere ikke har overskredet antall innreiser som
er tillatt i henhold til visumet for et korttids-
opphold utstedt for én eller flere innreiser.

2. Dersom en tredjestatsborger har reist inn på
medlemsstatenes territorium før inn- og utrei-

sesystemet er satt i drift, og reiser ut etter at
inn- og utreisesystemet er satt i drift, skal det
opprettes en individuell saksmappe ved
utreise, og datoen for innreise som stemplet i
passet skal angis i inn- og utreiseregistrerin-
gen i samsvar med artikkel 16 nr. 2. Denne
regel skal ikke være begrenset til 180 dager
etter at inn- og utreisesystemet er satt i drift
som nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Ved avvik
mellom innreisestempelet og opplysningene i
inn- og utreisesystemet har stempelet forrang.

Artikkel 23

Bruk av opplysninger for verifisering ved 
grensene der inn- og utreisesystemet brukes

1. Grensemyndighetene skal ha adgang til inn-
og utreisesystemet for å kontrollere identite-
ten og en tidligere registrering av tredjestats-
borgere, ajourføre opplysninger i inn- og utrei-
sesystemet dersom det er nødvendig, og søke
i opplysningene i det omfang det er nødvendig
for å kunne utføre grensekontroll.

2. Når oppgavene nevnt i nr. 1 i denne artikkel
utføres, skal grensemyndighetene ha adgang
til å foreta søk ved bruk av opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav a), b) og c), og
artikkel 17 nr. 1 bokstav a).

Grensemyndighetene skal dessuten, for å
foreta søk i VIS for kontroll i samsvar med ar-
tikkel 18 i forordning (EF) nr. 767/2008, for vi-
sumpliktige tredjestatsborgere, foreta et søk i
VIS direkte fra inn- og utreisesystemet ved
hjelp av de samme alfanumeriske opplysnin-
gene eller, dersom det er relevant, søke i VIS i
samsvar med artikkel 18 nr. 2a i forordning
(EF) nr. 767/2008.

Dersom søket i inn- og utreisesystemet ved
hjelp av opplysningene i første ledd i dette
nummer viser at det er registrert opplysninger
om tredjestatsborgeren i inn- og utreise-
systemet, skal grensemyndighetene sammen-
ligne ansiktsbildet som tas på stedet av tred-
jestatsborgeren, med ansikttsbildet nevnt i ar-
tikkel 16 nr. 1 bokstav d) og artikkel 17 nr. 1
bokstav b) i denne forordning, eller for ikke-vi-
sumpliktige tredjestatsborgere kontrollere fin-
geravtrykk i inn- og utreisesystemet og for vi-
sumpliktige tredjestatsborgere kontrollere fin-
geravtrykk direkte i VIS i samsvar med
artikkel 18 i forordning (EF) nr. 767/2008. For
å kontrollere visuminnehaveres fingeravtrykk i
VIS kan grensemyndighetene foreta søk i VIS
direkte fra inn- og utreisesystemet som fastsatt
i artikkel 18 nr. 6 i nevnte forordning.
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Dersom kontroll av ansiktsbildet ikke lyk-
kes, skal den foretas ved hjelp av fingeravtrykk
og omvendt.

3. Dersom søk ved bruk av opplysningene i nr. 2
viser at det er registrert opplysninger om en
tredjestatsborger i inn- og utreisesystemet,
skal grensemyndigheten gis adgang til å søke i
opplysningene i tredjestatsborgerens individu-
elle saksmappe og den eller de inn- og utreise-
registreringene eller den eller de registrerin-
gene om nektet innreise som er knyttet til
saksmappen.

4. Dersom søk ved bruk av de alfanumeriske
opplysningene i nr. 2 i denne artikkel viser at
det ikke er registrert opplysninger om tred-
jestatsborgeren i inn- og utreisesystemet, der-
som kontroll av tredjestatsborgeren i henhold
til nr. 2 ikke lykkes, eller dersom det er tvil om
tredjestatsborgerens identitet, skal grense-
myndighetene ha adgang til opplysninger for
identifisering i samsvar med artikkel 27 i
denne forordning.

I tillegg til identifiseringen nevnt i første
ledd i dette nummer får følgende bestemmel-
ser anvendelse:
a) for visumpliktige tredjestatsborgere, der-

som søket i VIS med opplysningene nevnt i
artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) nr. 767/
2008 angir at opplysningene om tredjestats-
borgeren registreres i VIS, skal det foretas
en kontroll av fingeravtrykk i VIS i samsvar
med artikkel 18 nr. 5 i forordning (EF) nr.
767/2008. For dette formål kan grensemyn-
digheten foreta et søk fra inn- og utreise-
systemet i VIS som fastsatt i artikkel 18 nr.
6 i forordning (EF) nr. 767/2008. Dersom
kontroll av en tredjestatsborger i henhold
til nr. 2 i denne artikkel mislykkes, skal
grensemyndighetene få adgang til VIS-opp-
lysningene for identifisering i samsvar med
artikkel 20 i forordning (EF) nr. 767/2008.

b) For ikke-visumpliktige tredjestatsborgere
som det ikke finnes opplysninger om i inn-
og utreisesystemet etter et identifise-
ringsøk i henhold til artikkel 27 i denne for-
ordning, skal det foretas et søk i VIS i sam-
svar med artikkel 19a i forordning (EF) nr.
767/2008. Grensemyndigheten kan foreta
et søk fra inn- og utreisesystemet i VIS som
fastsatt i artikkel 19a i forordning (EF) nr.
767/2008.

5. For tredjestatsborgere hvis opplysninger alle-
rede er registrert i inn- og utreisesystemet,
men hvis individuelle saksmappe er opprettet i
inn- og utreisesystemet av en medlemsstat

som ennå ikke anvender Schengen-regelver-
ket fullt ut, men som bruker inn- og utreise-
systemet, og der opplysninger ble registrert i
inn- og utreisesystemet på grunnlag av et
nasjonalt visum for et korttidsopphold, skal
grensemyndighetene søke i VIS i samsvar
med nr. 4 andre ledd bokstav a) når tred-
jestatsborgeren for første gang siden den indi-
viduelle saksmappen ble opprettet, har til hen-
sikt å passere en grense til en medlemsstat
som anvender Schengen-regelverket fullt ut,
og som bruker inn- og utreisesystemet.

Kapittel III

Andre myndigheters bruk av inn- og utreise-
systemet

Artikkel 24

Bruk av inn- og utreisesystemet til å behandle og 
treffe beslutning om visum

1. Visummyndighetene skal søke i inn- og utrei-
sesystemet for å behandle visumsøknader og
treffe beslutning i forbindelse med slike søk-
nader, herunder beslutning om å annullere
eller inndra utstedte visum eller forlenge gyl-
dighetsperioden for disse i henhold til forord-
ning (EF) nr. 810/2009.

Dessuten skal visummyndighetene i en
medlemsstat som ennå ikke anvender Schen-
gen-regelverket fullt ut, men som bruker inn-
og utreisesystemet, søke i inn- og utreise-
systemet når de behandler søknader om nasjo-
nale visum for et korttidsopphold og treffer be-
slutning om slike søknader, herunder beslut-
ning om å annullere eller inndra utstedte
nasjonale visa for et korttidsopphold eller for-
lenge gyldighetsperioden for dem.

2. Visummyndighetene skal gis adgang til å søke
i inn- og utreisesystemet direkte fra VIS ved
hjelp av en eller flere av følgende opplysnin-
ger:
a) opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 1 bok-

stav a), b) og c),
b) nummeret på visumetiketten for et korttids-

opphold, herunder koden på tre bokstaver
for den utstedende medlemsstaten nevnt i
artikkel 16 nr. 2 bokstav d),

c) opplysningene om fingeravtrykk eller opp-
lysningene om fingeravtrykk sammen med
ansiktsbildet.

3. Dersom søk ved bruk av opplysningene i nr. 2
viser at det er registrert opplysninger om en
tredjestatsborger i inn- og utreisesystemet,
skal kompetente myndighet gis adgang til å
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søke i opplysningene i tredjestatsborgerens
individuelle saksmappe samt inn- og utreisere-
gistreringene og eventuelle registreringer om
nektet innreise som er knyttet til denne indivi-
duelle saksmappen. Visummyndighetene skal
gis adgang til den automatiske beregningsme-
kanismen for å kontrollere et tillatt oppholds
lengste gjenværende varighet. Visummyndig-
hetene skal også ha adgang til å søke i inn- og
utreisesystemet og den automatiserte bereg-
ningsmekanismen når de behandler og treffer
beslutning om nye visumsøknader for automa-
tisk å kunne fastsette det tillatte oppholdets
lengste varighet.

4. Visummyndighetene i en medlemsstat som
ennå ikke anvender Schengen-regelverket fullt
ut, men som bruker inn- og utreisesystemet,
skal ha adgang til å søke i inn- og utreise-
systemet med én eller flere av opplysningene
nevnt i nr. 2. Dersom søk viser at det er regis-
trert opplysninger om en tredjestatsborger i
inn- og utreisesystemet, skal de gis adgang til
å søke i opplysningene i tredjestatsborgerens
individuelle saksmappe samt inn- og utreisere-
gistreringene og registreringene om nektet
innreise som er knyttet til denne individuelle
saksmappen. Visummyndighetene i en med-
lemsstat som ennå ikke anvender Schengen-
regelverket fullt ut, men som bruker inn- og
utreisesystemet, skal ha adgang til å bruke
den automatiserte beregningsmekanismen for
å fastslå et tillatt oppholds resterende varighet.
Visummyndigheter skal også ha adgang til
inn- og utreisesystemet og den automatiserte
beregningsmekanismen når de behandler og
treffer beslutninger om nye visumsøknader
for å kunne fastsette det tillatte oppholdets
lengste varighet.

Artikkel 25

Bruk av inn- og utreisesystemet til behandling av 
anmodninger om adgang til nasjonale 
programmer for forenklet grensepassering

1. Kompetente myndigheter nevnt i artikkel 8d i
forordning (EU) 2016/399 skal søke i inn- og
utreisesystemet for å behandle anmodninger
om adgang til de nasjonale programmene for
forenklet grensepassering nevnt i nevnte artik-
kel, og vedtakelse av beslutninger om slike
anmodninger, herunder beslutninger om å
nekte, kalle tilbake eller forlenge gyldighets-
perioden for adgang til slike nasjonale pro-
grammer for forenklet grensepassering i sam-
svar med nevnte artikkel.

2. Kompetente myndighet skal gis adgang til å
søke ved bruk av ett eller flere av følgende:
a) opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 1 bok-

stav a), b) og c), eller opplysningene nevnt
i artikkel 17 nr. 1 bokstav a),

b) opplysningene om fingeravtrykk eller opp-
lysningene om fingeravtrykk kombinert
med ansiktsbildet.

3. Dersom søk ved hjelp av opplysningene i nr. 2
viser at det er registrert opplysninger om en
tredjestatsborger i inn- og utreisesystemet,
skal kompetente myndighet gis adgang til å
søke i opplysningene i tredjestatsborgerens
individuelle saksmappe samt inn- og utreisere-
gistreringene og eventuelle registreringer om
nektet innreise som er knyttet til denne indivi-
duelle saksmappen.

Artikkel 26

Adgang til opplysninger for verifisering på 
medlemsstatenes territorium

1. For å kontrollere en tredjestatsborgers identi-
tet eller kontrollere om vilkårene for innreise
til eller opphold på medlemsstatenes territo-
rium er oppfylt, eller begge, skal medlemssta-
tenes innvandringsmyndigheter ha adgang til
å foreta søk ved bruk av opplysningene nevnt i
artikkel 16 nr. 1 bokstav a), b) og c), og artik-
kel 17 nr. 1 bokstav a).

Dersom søket viser at det er registrert opp-
lysninger om tredjestatsborgeren i inn- og ut-
reisesystemet, kan innvandringsmyndighetene
a) sammenligne tredjestatsborgerens ansikts-
bildet som er tatt på stedet, med ansiktsbildet
nevnt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d), og artikkel
17 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, eller b)
kontrollere fingeravtrykk fra ikke-visumplik-
tige tredjestatsborgere i inn- og utreise-
systemet og fra visumpliktige tredjestatsbor-
gere i VIS i samsvar med artikkel 19 i forord-
ning (EF) nr. 767/2008.

2. Dersom søk ved bruk av opplysningene i nr. 1
viser at det er registrert opplysninger om tred-
jestatsborgeren i inn- og utreisesystemet, skal
innvandringsmyndighetene gis adgang til å
bruke den automatiserte beregningsmekanis-
men og søke i opplysningene i tredjestatsbor-
gerens individuelle saksmappe, den eller de
inn- og utreiseregistreringene og eventuelle
registreringer om nektet innreise som er knyt-
tet til denne individuelle saksmappen.

3. Dersom søk ved bruk av opplysningene i nr. 1
i denne artikkel viser at det ikke er registrert
opplysninger om tredjestatsborgeren i inn- og
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utreisesystemet, dersom kontroll av tred-
jestatsborgeren mislykkes, eller dersom det er
tvil om tredjestatsborgerens identitet, skal inn-
vandringsmyndighetene ha adgang til opplys-
ninger for identifisering i samsvar med artik-
kel 27.

Artikkel 27

Adgang til opplysninger for identifisering

1. Grensemyndighetene eller innvandringsmyn-
dighetene skal ha adgang til å foreta søk ved
hjelp av opplysninger om fingeravtrykk eller
opplysninger om fingeravtrykk kombinert
med ansiktsbildet utelukkende for å identifi-
sere enhver tredjestatsborger som tidligere
kan være registrert i inn- og utreisesystemet
under en annen identitet, eller som ikke opp-
fyller eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
innreise eller opphold på medlemsstatenes ter-
ritorium.

Dersom søket ved hjelp av opplysningene
om fingeravtrykk eller opplysningene om fin-
geravtrykk kombinert med ansiktsbildet viser
at det ikke er registrert opplysninger om tred-
jestatsborgeren i inn- og utreisesystemet, skal
det foretas et søk etter opplysninger i VIS for
identifisering i samsvar med artikkel 20 i for-
ordning (EF) nr. 767/2008. Før identifisering
foretas ved hjelp av VIS ved grenser der inn- og
utreisesystemet brukes, skal kompetente
myndigheter først søke i VIS i samsvar med ar-
tikkel 18 eller 19a i forordning (EF) nr. 767/
2008.

Dersom tredjestatsborgerens fingerav-
trykk ikke kan brukes eller søket med opplys-
ningene om fingeravtrykk eller med opplysnin-
gene om fingeravtrykk kombinert med an-
siktsbildet mislykkes, skal det foretas et søk
med alle eller noen av opplysningene nevnt i ar-
tikkel 16 nr. 1 bokstav a), b) og c), og artikkel
17 nr. 1.

2. Dersom søk ved hjelp av opplysningene nevnt
i nr. 1 viser at det er registrert opplysninger
om tredjestatsborgeren i inn- og utreise-
systemet, skal kompetente myndighet gis
adgang til å søke i opplysningene i den indivi-
duelle saksmappen samt inn- og utreiseregis-
treringene og registreringene om nektet inn-
reise som er knyttet til denne individuelle
saksmappen.

Artikkel 28

Lagring av opplysninger som er hentet fra inn- 
og utreisesystemet

Opplysninger som er hentet fra inn- og utreise-
systemet i henhold til dette kapittel, kan lagres i
nasjonale registre bare når det er nødvendig i et
konkret tilfelle, i samsvar med formålet som de er
hentet for, og i samsvar med det relevante EU-
regelverket, særlig om personvern, og ikke lenger
enn strengt nødvendig i det konkrete tilfellet.

Kapittel IV

Framgangsmåte og vilkår for adgang til inn- og 
utreisesystemet for rettshåndhevende formål

Artikkel 29

Medlemsstatenes utpekte myndigheter

1. Medlemsstatene skal utpeke myndighetene
som har rett til å søke i opplysninger i inn- og
utreisesystemet for å forebygge, avsløre og
etterforske terrorhandlinger og andre alvor-
lige straffbare forhold.

2. Hver medlemsstat skal føre en liste over
utpekte myndigheter. Hver medlemsstat skal
underrette eu-LISA og Kommisjonen om
hvilke myndigheter den har utpekt, og kan til
enhver tid endre eller erstatte sin underret-
telse.

3. Hver medlemsstat skal utpeke et sentralt til-
gangspunkt som skal ha adgang til inn- og
utreisesystemet. Det sentrale tilgangspunktet
skal kontrollere at vilkårene for å anmode om
adgang til inn- og utreisesystemet som er fast-
satt i artikkel 32, er oppfylt.

Den utpekte myndigheten og det sentrale
tilgangspunktet kan være en del av samme or-
ganisasjon dersom det er tillatt etter nasjonal
rett, men det sentrale tilgangspunktet skal opp-
tre helt uavhengig av de utpekte myndighetene
når det utfører sine oppgaver i henhold til
denne forordning. Det sentrale tilgangspunk-
tet skal være atskilt fra de utpekte myndighe-
tene og skal ikke motta instrukser fra dem om
resultatene av kontrollen som det skal gjen-
nomføre uavhengig.

Medlemsstatene kan utpeke mer enn ett
sentralt tilgangspunkt for å gjenspeile sin orga-
nisatoriske og administrative struktur ved opp-
fyllelse av sine forfatningsmessige eller lovfes-
tede krav.

4. Medlemsstatene skal underrette eu-LISA og
Kommisjonen om hvem deres sentrale til-
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gangspunkter er, og kan til enhver tid endre
eller erstatte sine underrettelser.

5. På nasjonalt plan skal hver medlemsstat føre
en liste over de utpekte myndighetenes opera-
tive enheter som har fullmakt til å anmode om
adgang til opplysninger i inn- og utreise-
systemet gjennom de sentrale tilgangspunk-
tene.

6. Bare personale med behørig fullmakt hos de
sentrale tilgangspunktene har rett til å få
adgang til inn- og utreisesystemet i henhold til
artikkel 31 og 32.

Artikkel 30

Europol

1. Europol skal utpeke en av sine operative enhe-
ter som «Europols utpekte myndighet» og skal
gi den fullmakt til å anmode om adgang til inn-
og utreisesystemet gjennom Europols sentrale
tilgangspunkt nevnt i nr. 2 for å støtte og
styrke medlemsstatenes arbeid for å fore-
bygge, avsløre og etterforske terrorhandlin-
ger og andre alvorlige straffbare forhold.

2. Europol skal utpeke en spesialisert enhet med
Europol-ansatte med behørig fullmakt som
Europols sentrale tilgangspunkt. Europols
sentrale tilgangspunkt skal kontrollere at vil-
kårene for å anmode om adgang til inn- og
utreisesystemet fastsatt i artikkel 33 er oppfylt.

Europols sentrale tilgangspunkt skal opp-
tre uavhengig når det utfører sine oppgaver i
henhold til denne forordning, og skal ikke
motta instrukser fra Europols utpekte myndig-
het om resultatet av kontrollen.

Artikkel 31

Framgangsmåte for adgang til inn- og utreise-
systemet for rettshåndhevende formål

1. En operativ enhet som nevnt i artikkel 29 nr. 5
skal inngi en begrunnet elektronisk eller
skriftlig anmodning til et sentralt tilgangs-
punkt som nevnt i artikkel 29 nr. 3 om adgang
til opplysninger i inn- og utreisesystemet. Etter
at en anmodning om adgang er mottatt, skal et
slikt sentralt tilgangspunkt kontrollere om vil-
kårene for adgang i artikkel 32 er oppfylt. Der-
som vilkårene for adgang er oppfylt, skal et
slikt sentralt tilgangspunkt behandle anmod-
ningen. Opplysningene i inn- og utreise-
systemet som det er gitt adgang til, sendes til
en operativ enhet som nevnt i artikkel 29 nr. 5
slik at datasikkerheten ikke settes i fare.

2. I et hastetilfelle der det er nødvendig å fore-
bygge en overhengende fare for en persons liv
i tilknytning til en terrorhandling eller et annet
alvorlig straffbart forhold, skal et sentralt til-
gangspunkt som nevnt i artikkel 29 nr. 3
behandle anmodningen umiddelbart og først
etterfølgende kontrollere om alle vilkårene i
artikkel 32 er oppfylt, herunder om det rent
faktisk forelå et hastetilfelle. Den etterføl-
gende kontrollen skal finne sted uten unødig
opphold og under alle omstendigheter senest
sju virkedager etter behandlingen av anmod-
ningen.

3. Dersom det ved en etterfølgende kontroll fast-
slås at adgangen til opplysninger i inn- og
utreisesystemet ikke var berettiget, skal alle
myndighetene som fikk adgang til opplysnin-
gene, slette opplysningene fra inn- og utreise-
systemet som de fikk adgang til, og skal
underrette det relevante sentrale tilgangs-
punktet i medlemsstatene der anmodningen
ble inngitt, om slettingen.

Artikkel 32

Vilkår for utpekte myndigheters adgang til 
opplysninger i inn- og utreisesystemet

1. De utpekte myndighetene har adgang til å
søke i inn- og utreisesystemet dersom alle føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) Adgang til søk er nødvendig for å fore-

bygge, avsløre eller etterforske en terror-
handling eller et annet alvorlig straffbart
forhold.

b) Adgang til søk er nødvendig og forholds-
messig i et særlig tilfelle.

c) Det finnes bevis for eller rimelige grunner
til å anta at søket i opplysninger i inn- og
utreisesystemet vil bidra til å forebygge,
avsløre eller etterforske de aktuelle straff-
bare forholdene, særlig dersom det finnes
begrunnet mistanke om at den mistenkte,
gjerningspersonen eller offeret for en ter-
rorhandling eller et annet alvorlig straffbart
forhold er omfattet av noen av kategoriene i
denne forordning.

2. Det kan gis adgang til inn- og utreisesystemet
som et hjelpemiddel for å identifisere en
ukjent mistenkt, en ukjent gjerningsperson
eller et ukjent formodet offer for en terror-
handling eller et annet alvorlig straffbart for-
hold når følgende vilkår er oppfylt i tillegg til
vilkårene i nr. 1:
a) Det er foretatt et tidligere søk i nasjonale

databaser.
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b) Når det gjelder søk med fingeravtrykk, er
det iverksatt et tidligere søk i de øvrige
medlemsstatenes elektroniske systemer
for fingeravtrykksidentifisering i henhold
til beslutning 2008/615/JIS, der det er tek-
nisk mulig å foreta sammenligninger av fin-
geravtrykk, og søket enten er fullstendig
gjennomført eller ikke er fullstendig gjen-
nomført innen to dager etter iverksettin-
gen.
De ytterligere vilkårene i første ledd bok-

stav a) og b) får imidlertid ikke anvendelse der-
som det er rimelige grunner til å anta at en
sammenligning med de andre medlemsstate-
nes systemer ikke ville føre til kontroll av den
registrertes identitet, eller i hastetilfeller der-
som det er behov for å forebygge en over-
hengende fare for en persons liv i tilknytning til
en terrorhandling eller et annet alvorlig straff-
bart forhold. Disse rimelige grunnene skal
inngå i den elektroniske eller skriftlige anmod-
ningen som den utpekte myndighetens opera-
tive enhet sender til det sentrale tilgangspunk-
tet.

En anmodning om søk i VIS vedrørende
den samme registrerte kan inngis parallelt
med en anmodning om søk i inn- og utreise-
systemet i henhold til vilkårene i rådsbeslut-
ning 2008/633/JIS41.

3. Det skal gis adgang til inn- og utreisesystemet
som et hjelpemiddel for å innhente opplysnin-
ger om reisehistorikk eller oppholdsperioder
på medlemsstatenes territorium for en kjent
mistenkt, en kjent gjerningsmann eller et kjent
formodet offer for en terrorhandling eller et
annet alvorlig straffbart forhold når vilkårene i
nr. 1 er oppfylt.

4. Søk i inn- og utreisesystemet for identifise-
ringsformål som nevnt i nr. 2 skal være
begrenset til søk i den individuelle saksmap-
pen ved hjelp av følgende opplysninger i inn-
og utreisesystemet:
a) fingeravtrykk fra ikke-visumpliktige tred-

jestatsborgere eller fra innehavere av et for-
enklet transittdokument; for å foreta dette
søket i inn- og utreisesystemet kan det
bruke latente fingeravtrykk, og de kan der-
for sammenlignes med fingeravtrykkene
som er lagret i inn- og utreisesystemet,

b) ansiktsbilder.
Søk i inn- og utreisesystemet skal ved et po-

sitivt søkeresultat gi adgang til eventuelle an-
dre opplysninger i den individuelle saksmap-
pen som oppført i artikkel 16 nr. 1 og 6, artikkel
17 nr. 1 og artikkel 18 nr. 1.

5. Søk i inn- og utreisesystemet etter den berørte
tredjestatsborgerens reisehistorikk skal være
begrenset til søk på grunnlag av en eller flere
av følgende inn- og utreiseopplysninger i inn-
og utreisesystemet i den individuelle saksmap-
pen, i inn- og utreiseregistreringene eller i
registreringene om nektet innreise:
a) etternavn (familienavn), fornavn, fødsels-

dato, statsborgerskap og kjønn,
b) reisedokumentets eller -dokumentenes

type og nummer, kode på tre bokstaver for
den utstedende staten samt dato for reise-
dokumentets eller reisedokumentenes
siste gyldighetsdato,

c) visumetikettens nummer og visumets siste
gyldighetsdato,

d) fingeravtrykk, herunder latente fingerav-
trykk,

e) ansiktsbilde,
f) dato og tidspunkt for innreise, myndighet

som har tillatt innreisen, og grenseover-
gang for innreisen.
Søk i inn- og utreisesystemet skal ved et po-

sitivt søkeresultat gi adgang til opplysningene
oppført i første ledd samt eventuelle andre opp-
lysninger i den individuelle saksmappen, inn-
og utreiseregistreringene og registreringen
om nektet innreise, herunder opplysninger om
inndragelse eller forlengelse av en tillatelse for
et korttidsopphold i samsvar med artikkel 19.

Artikkel 33

Framgangsmåte og vilkår for Europols adgang til 
opplysninger i inn- og utreisesystemet

1. Europol skal ha adgang til å søke i inn- og utrei-
sesystemet dersom alle følgende vilkår er opp-
fylt:
a) Søket er nødvendig for å støtte og styrke

medlemsstatenes arbeid med å forebygge,
avsløre eller etterforske terrorhandlinger
eller andre alvorlige straffbare forhold som
er omfattet av Europols mandat.

b) Søket er nødvendig og forholdsmessig i et
særlig tilfelle.

c) Det finnes bevis for eller rimelige grunner
til å anta at søket i opplysninger i inn- og
utreisesystemet vil bidra til å forebygge,
avsløre eller etterforske de aktuelle straff-

41 Rådsbeslutning 2008/633/JIS av 23. juni 2008 om adgang
til søk i visuminformasjonssystemet (VIS) for de utpekte
myndigheter i medlemsstatene og for Europol for å fore-
bygge, avsløre og etterforske terrorhandlinger og andre
alvorlige straffbare forhold (EUT L 218 av 13.8.2008, s.
129).
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bare forholdene, særlig dersom det finnes
begrunnet mistanke om at den mistenkte,
gjerningspersonen eller offeret for en ter-
rorhandling eller et annet alvorlig straffbart
forhold er omfattet av noen av kategoriene i
denne forordning.

2. Det kan gis adgang til inn- og utreisesystemet
som et hjelpemiddel for å identifisere en
ukjent mistenkt, en ukjent gjerningsperson
eller et ukjent formodet offer for en terror-
handling eller et annet alvorlig straffbart for-
hold når vilkårene i nr. 1 er oppfylt og det prio-
riterte søket etter opplysninger som er lagret i
databasene som er teknisk og lovlig tilgjenge-
lige for Europol, ikke har gjort det mulig å
identifisere den aktuelle personen.

En anmodning om søk i VIS vedrørende
den samme registrerte kan inngis parallelt
med en anmodning om søk i inn- og utreise-
systemet i henhold til vilkårene i beslutning
2008/633/JIS.

3. Vilkårene i artikkel 32 nr. 3, 4 og 5 får tilsva-
rende anvendelse.

4. Europols utpekte myndighet kan inngi en
begrunnet elektronisk anmodning om søk i
alle opplysninger i inn- og utreisesystemet
eller et bestemt sett opplysninger i inn- og
utreisesystemet til Europols sentrale tilgangs-
punkt nevnt i artikkel 30 nr. 2. Etter at en
anmodning om adgang er mottatt, skal Euro-
pols sentrale tilgangspunkt kontrollere om vil-
kårene for adgang i nr. 1 og 2 i denne artikkel
er oppfylt. Dersom alle vilkårene for adgang er
oppfylt, skal personalet med behørig fullmakt
hos Europols sentrale tilgangspunkt behandle
anmodningene. Opplysningene i inn- og utrei-
sesystemet som det er gitt adgang til, oversen-
des til Europols utpekte myndighet slik at
datasikkerheten ikke settes i fare.

5. Europol skal behandle bare opplysninger mot-
tatt ved søk på grunnlag av opplysninger i inn-
og utreisesystemet etter tillatelse fra opprin-
nelsesstaten. Denne tillatelsen skal innhentes
via Europols nasjonale enhet i medlemsstaten.

Kapittel V

Lagring og endring af opplysninger

Artikkel 34

Datalagringsperiode

1. Hver inn- eller utreiseregistrering eller regis-
trering om nektet innreise som er knyttet til en
individuell saksmappe, skal lagres i inn- og
utreisesystemets sentrale system i tre år reg-

net fra dagen for utreiseregistreringen eller
eventuelt registreringen om nektet innreise.

2. Hver individuell saksmappe skal lagres
sammen med den eller de tilknyttede inn- og
utreiseregistreringene eller registreringene
om nektet innreise i inn- og utreisesystemets
sentrale system i tre år og én dag etter datoen
for siste utreiseregistrering eller registrering
om nektet innreise dersom det ikke er regis-
trert innreise innenfor tre år fra datoen for
siste utreiseregistrering eller registrering om
nektet innreise.

3. Dersom det ikke er registrert noen utreise
etter det tillatte oppholdets utløpsdato, skal
opplysningene lagres i fem år etter det tillatte
oppholdets utløpsdato. Inn- og utreisesystemet
skal automatisk underrette medlemsstatene
tre måneder før planlagt sletting av opplysnin-
ger om personer som har overskredet det til-
latte oppholdet, slik at medlemsstatene kan
treffe egnede tiltak.

4. Som unntak fra nr. 1 skal hver inn- og utreise-
registrering som er registrert for tredjestats-
borgere som har statusen nevnt i artikkel 2 nr.
1 bokstav b), lagres i inn- og utreisesystemet i
høyst ett år etter slike tredjestatsborgeres
utreise. Dersom det ikke finnes en utreisere-
gistrering, skal opplysningene lagres i fem år
fra datoen for siste innreiseregistrering.

5. Når lagringsperioden nevnt i nr. 1–4 har utløpt,
skal de aktuelle opplysningene automatisk
slettes fra inn- og utreisesystemets sentrale
system.

Artikkel 35

Endring av opplysninger og sletting av opplys-
ninger før tiden

1. Den ansvarlige medlemsstaten skal ha rett til å
endre opplysninger som den har registrert i
inn- og utreisesystemet ved å rette, supplere
eller slette opplysningene.

2. Dersom den ansvarlige medlemsstaten har
grunn til å tro at opplysninger som er regis-
trert i inn- og utreisesystemet, er faktisk unøy-
aktige eller ufullstendige, eller at opplysninger
er blitt behandlet i inn- og utreisesystemet i
strid med denne forordning, skal den kontrol-
lere de berørte opplysningene og om nødven-
dig straks rette eller supplere dem i eller slette
dem fra inn- og utreisesystemet og eventuelt
fra listen over identifiserte personer nevnt i
artikkel 12 nr. 3. Opplysningene kan også kon-
trolleres, rettes, suppleres eller slettes etter
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anmodning fra den berørte personen i sam-
svar med artikkel 52.

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 i denne artikkel skal
en annen medlemsstat enn den ansvarlige
medlemsstaten, dersom den har grunn til å tro
at opplysninger som er registrert i inn- og
utreisesystemet, er faktisk unøyaktige eller
ufullstendige, eller at opplysninger er blitt
behandlet i inn- og utreisesystemet i strid med
denne forordning, kontrollere de berørte opp-
lysningene dersom det er mulig å gjøre dette
uten å rådspørre den ansvarlige medlemssta-
ten, og om nødvendig straks rette eller sup-
plere dem i eller slette dem fra inn- og utreise-
systemet og eventuelt fra listen over identifi-
serte personer nevnt i artikkel 12 nr. 3. Der-
som det ikke er mulig å kontrollere opplysnin-
gene uten å rådspørre den ansvarlige
medlemsstaten, skal den kontakte myndighe-
tene i den ansvarlige medlemsstaten innen sju
dager, og deretter skal den ansvarlige med-
lemsstaten kontrollere opplysningenes riktig-
het og lovligheten av behandlingen av disse
innen én måned. Opplysningene kan også kon-
trolleres, rettes, suppleres eller slettes etter
anmodning fra den berørte tredjestatsborge-
ren i samsvar med artikkel 52.

4. Dersom en medlemsstat har grunn til å tro at
visumrelaterte opplysninger registrert i inn-
og utreisesystemet er faktisk unøyaktige eller
ufullstendige, eller at opplysningene er blitt
behandlet i inn- og utreisesystemet i strid med
denne forordning, skal den først kontrollere
riktigheten av disse opplysningene i VIS og
om nødvendig rette eller supplere dem i eller
slette dem fra inn- og utreisesystemet. Dersom
opplysningene registrert i VIS er de samme
som opplysningene registrert i inn- og utreise-
systemet, skal den straks via VIS’ infrastruktur
underrette medlemsstaten som er ansvarlig
for registreringen av disse opplysningene i
henhold til artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 767/2008. Medlemsstaten som er ansvarlig
for å registrere opplysningene i VIS, skal kon-
trollere opplysningene og om nødvendig
straks rette eller supplere dem i eller slette
dem fra VIS og underrette den berørte med-
lemsstaten, som om nødvendig straks skal
rette eller supplere dem i eller slette dem fra
inn- og utreisesystemet og eventuelt fra listen
over identifiserte personer nevnt i artikkel 12
nr. 3.

5. Opplysningene om identifiserte personer
nevnt i artikkel 12 skal straks slettes fra listen i
nevnte artikkel og rettes eller suppleres i inn-

og utreisesystemet dersom den berørte tred-
jestatsborgeren i samsvar med nasjonal rett i
den ansvarlige medlemsstaten eller i med-
lemsstaten som en anmodning er framsatt til,
framlegger dokumentasjon for at vedkom-
mende var tvunget til å overskride det tillatte
oppholdets varighet som følge av uforutsette
og alvorlige hendelser, at vedkommende har
oppnådd rett til opphold, eller at det forelå feil.
Uten at det berører en eventuell administrativ
eller utenrettslig klageadgang, skal tredjestats-
borgeren ha adgang til en effektiv prøving for
å sikre at opplysningene rettes, suppleres eller
slettes.

6. Dersom en tredjestatsborger har oppnådd
statsborgerskap i en medlemsstat eller er blitt
omfattet av virkeområdet for artikkel 2 nr. 3 før
utløpet av den relevante perioden nevnt i artik-
kel 34, skal den individuelle saksmappen og de
tilknyttede inn- og utreiseregistreringene i
henhold til artikkel 16 og 17 og de tilknyttede
registreringene om nektet innreise i henhold
til artikkel 18 straks og under alle omstendig-
heter senest fem virkedager fra den datoen
der tredjestatsborgeren har oppnådd statsbor-
gerskap i en medlemsstat eller er blitt omfattet
av virkeområdet for artikkel 2 nr. 3 innen utlø-
pet av perioden nevnt i artikkel 34, slettes fra
inn- og utreisesystemet og eventuelt også fra
listen over identifiserte personer nevnt i artik-
kel 12 nr. 3 av
a) medlemsstaten der vedkommende har fått

statsborgerskap, eller
b) medlemsstaten som har utstedt en opp-

holdstillatelse eller et oppholdskort eller
visum for langvarig opphold.
Dersom en tredjestatsborger har oppnådd

statsborgerskap i Andorra, Monaco eller San
Marino, eller dersom en tredjestatsborger har
et pass som er utstedt av Vatikanstaten, skal
vedkommende underrette kompetente
myndigheter i medlemsstaten som vedkom-
mende deretter reiser inn i, om denne end-
ringen. Medlemsstaten skal straks slette ved-
kommendes opplysninger fra inn- og utreise-
systemet. Den aktuelle tredjestatsborgeren
skal ha adgang til en effektiv prøving for å sikre
at opplysningene slettes.

7. Inn- og utreisesystemets sentrale system skal
straks underrette alle medlemsstatene om
sletting av opplysninger i inn- og utreise-
systemet og eventuelt fra listen over identifi-
serte personer nevnt i artikkel 12 nr. 3.

8. Dersom en annen medlemsstat enn den
ansvarlige medlemsstaten har rettet, supplert
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eller slettet opplysninger i samsvar med denne
forordning, skal medlemsstaten bli den
ansvarlige medlemsstaten for rettelsen, sup-
pleringen eller slettingen. Inn- og utreise-
systemet skal registrere alle rettelser, supple-
ringer og slettinger av opplysninger.

Kapittel VI

Utvikling, drift og ansvar

Artikkel 36

Kommisjonens vedtakelse av gjennomførings-
rettsakter før utviklingen

Kommisjonen skal vedta følgende gjennomfø-
ringsrettsakter som er nødvendige for utvikling
og teknisk gjennomføring av inn- og utreise-
systemets sentrale system, de nasjonale ensar-
tede grensesnittene, kommunikasjonsinfrastruk-
turen, nettjenesten nevnt i artikkel 13 og datare-
gisteret nevnt i artikkel 63 nr. 2, særlig tiltak for
a) spesifikasjoner for kvalitet, oppløsning og

bruk av fingeravtrykk for biometrisk kontroll
og identifisering i inn- og utreisesystemet,

b) spesifikasjonene for kvalitet, oppløsning og
bruk av ansiktsbilde for biometrisk kontroll og
identifisering i inn- og utreisesystemet, her-
under når bildet er tatt på stedet eller trukket
ut elektronisk fra eMRTD,

c) registrering av opplysninger i samsvar med
artikkel 16–20,

d) adgang til opplysningene i samsvar med artik-
kel 23–33,

e) endring, stryking og sletting før tiden av opp-
lysninger i samsvar med artikkel 35,

f) lagring og adgang til logger i samsvar med
artikkel 46,

g) ytelseskrav, herunder minstekravene til tek-
nisk utstyr og krav i forbindelse med inn- og
utreisesystemets biometriske ytelse, særlig
når det gjelder krav i forbindelse med andel
falsk positiv identifisering, andel falsk negativ
identifisering og andel manglende registre-
ring,

h) spesifikasjonene og vilkårene for nettjenesten
nevnt i artikkel 13, herunder spesifikke
bestemmelser for beskyttelse av opplysnin-
gene dersom de gis av eller til transportører,

i) oppnåelse og utforming på høyt nivå av drifts-
kompatibilitet som nevnt i artikkel 8, 

j) spesifikasjonene og vilkårene for dataregiste-
ret nevnt i artikkel 63 nr. 2,

k) opprettelse av listen over identifiserte perso-
ner nevnt i artikkel 12 nr. 3 og framgangsmåte

for å gjøre listen tilgjengelig for medlemssta-
tene,

l) spesifikasjonene for tekniske løsninger for til-
knytning av sentrale tilgangspunkter i samsvar
med artikkel 31, 32 og 33 og for en teknisk løs-
ning for innsamling av nødvendige statistiske
opplysninger i henhold til artikkel 72 nr. 8.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal ved-
tas etter framgangsmåten med undersøkelses-
komité nevnt i artikkel 68 nr. 2. I forbindelse
med vedtakelsen av gjennomføringsrettsak-
tene i nr. 1 bokstav i) i denne artikkel skal ko-
miteen nedsatt ved artikkel 68 i denne forord-
ning rådspørre VIS-komiteen nedsatt ved artik-
kel 49 i forordning (EF) nr. 767/2008.

Artikkel 37

Utvikling og driftsforvaltning

1. eu-LISA skal også være ansvarlig for utvikling
av inn- og utreisesystemets sentrale system,
de nasjonale ensartede grensesnittene, kom-
munikasjonsinfrastrukturen og den sikre kom-
munikasjonskanalen mellom inn- og utreise-
systemets sentrale system og VIS’ sentrale
system. eu-LISA skal også være ansvarlig for
utvikling av nettjenesten nevnt i artikkel 13 og
dataregisteret nevnt i artikkel 63 nr. 2 i sam-
svar med de nærmere reglene nevnt i artikkel
13 nr. 7 og artikkel 63 nr. 2 og spesifikasjonene
og vilkårene vedtatt i henhold til artikkel 36 nr.
1 bokstav h) og j).

eu-LISA skal fastsette utformingen av inn-
og utreisesystemets fysiske struktur, herunder
dets kommunikasjonsinfrastruktur og de tek-
niske spesifikasjonene og videreutviklingen av
dem for inn- og utreisesystemets sentrale sys-
tem, de ensartede grensesnittene, kommuni-
kasjonsinfrastrukturen, den sikre kommunika-
sjonskanalen mellom inn- og utreisesystemets
sentrale system og VIS’ sentrale system, nettje-
nesten nevnt i artikkel 13 i denne forordning
og dataregisteret i artikkel 63 nr. 2 i denne for-
ordning. Disse tekniske spesifikasjonene skal
vedtas av eu-LISAs styre forutsatt at Kommisjo-
nen har avgitt en positiv uttalelse. eu-LISA skal
også gjennomføre eventuelle nødvendige til-
pasninger til VIS som følger av opprettelsen av
driftskompatibilitet med inn- og utreise-
systemet og av gjennomføringen av
endringene av forordning (EF) nr. 767/2008 i
henhold til artikkel 61 i denne forordning.

eu-LISA skal utvikle og gjennomføre inn- og
utreisesystemets sentrale system, de nasjonale
ensartede grensesnittene, kommunikasjonsin-
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frastrukturen, den sikre kommunikasjonska-
nalen mellom inn- og utreisesystemets sentrale
system og VIS’ sentrale system, nettjenesten
nevnt i artikkel 13 og dataregisteret nevnt i ar-
tikkel 63 nr. 2 snarest mulig etter at Kommisjo-
nen har truffet tiltakene i artikkel 36.

Utviklingen skal bestå i å utarbeide og gjen-
nomføre de tekniske spesifikasjonene, prøving
og overordnet prosjektsamordning.

Ved utviklingen og gjennomføringen av inn-
og utreisesystemets sentrale system, de nasjo-
nale ensartede grensesnittene, kommunika-
sjonsinfrastrukturen, den sikre kommunika-
sjonskanalen mellom inn- og utreisesystemets
sentrale system og VIS’ sentrale system, nettje-
nesten nevnt i artikkel 13 og dataregisteret
nevnt i artikkel 63 nr. 2 skal eu-LISAs oppgaver
også være å
a) foreta en sikkerhetsrisikovurdering,
b) følge prinsippene om innebygd personvern

og personvern som standardinnstilling i
hele inn- og utreisesystemets utviklings-
fase,

c) foreta en sikkerhetsrisikovurdering av
driftskompatibiliteten med VIS nevnt i
artikkel 8 og vurdere nødvendige sikker-
hetstiltak for gjennomføring av driftskom-
patibiliteten med VIS.

2. I utformings- og utviklingsfasen skal det ned-
settes et programstyringsråd bestående av
høyst ti medlemmer. Det skal bestå av sju
medlemmer utpekt av eu-LISAs styre blant
sine medlemmer eller varamedlemmer, lede-
ren for inn- og utreisesystemets rådgivende
komité nevnt i artikkel 69, et medlem som
representerer eu-LISA utpekt av daglig leder
og et medlem utpekt av Kommisjonen. Med-
lemmene utpekt av eu-LISAs styre velges bare
fra medlemsstatene som i henhold til EU-
regelverket er fullt ut bundet av rettsaktene
om utvikling, opprettelse, drift og bruk av alle
de store IT-systemene som eu-LISA forvalter,
og som oppfyller vilkårene i artikkel 66 nr. 2.

Programstyringsrådet skal møtes regel-
messig og minst tre ganger per kvartal. Det
skal sikre at inn- og utreisesystemets utfor-
mings- og utviklingsfase forvaltes på hensikts-
messig måte, og sikre konsekvens mellom sen-
trale og nasjonale prosjekter som gjelder inn-
og utreisesystemet.

Programstyringsrådet skal hver måned
framlegge skriftlige rapporter for eu-LISAs
styre om prosjektets framskritt. Programsty-
ringsrådet har ingen beslutningsmyndighet el-

ler noe mandat til å representere medlemmene
av eu-LISAs styre.

eu-LISAs styre skal fastsette programsty-
ringsrådets forretningsorden, som særlig skal
inneholde regler for
a) dets lederskap,
b) møtesteder,
c) forberedelsen av møter,
d) sakkyndiges adgang til møter,
e) kommunikasjonsplaner som sikrer fullsten-

dig informasjon til ikke-deltakende med-
lemmer i eu-LISAs styre.
Programstyringsrådets lederskap skal iva-

retas av en medlemsstat som i henhold til EU-
regelverket er fullt ut bundet av rettsaktene om
utvikling, opprettelse, drift og bruk av alle de
store IT-systemene som forvaltes av eu-LISA.

Alle reise- og oppholdsutgifter påløpt av
medlemmene av programstyringsrådet skal
betales av eu-LISA, og artikkel 10 i eu-LISAs
forretningsorden får tilsvarende anvendelse.
eu-LISA yter sekretariatsbistand til program-
styringsrådet.

I utformings- og utviklingsfasen skal inn- og
utreisesystemets rådgivende gruppe nevnt i ar-
tikkel 69 bestå av de nasjonale prosjektlederne
for inn- og utreisesystemet og ledes av eu-LISA.
Det skal møtes regelmessig og minst tre gan-
ger per kvartal inntil inn- og utreisesystemet er
satt i drift. Det skal etter hvert møte framlegge
rapport for programstyringsrådet. Det skal yte
teknisk ekspertise til støtte for programsty-
ringsrådets oppgaver og følge opp medlemssta-
tenes forberedelser.

3. eu-LISA skal være ansvarlig for driftsforvalt-
ning av inn- og utreisesystemets sentrale sys-
tem, de nasjonale ensartede grensesnittene,
den sikre kommunikasjonskanalen mellom
inn- og utreisesystemets sentrale system og
VIS’ sentrale system. eu-LISA skal i samarbeid
med medlemsstatene og med forbehold om en
nytte- og kostnadsanalyse sikre at beste til-
gjengelige teknologi alltid brukes i inn- og
utreisesystemets sentrale system, de nasjonale
ensartede grensesnittene, kommunikasjonsin-
frastrukturen, den sikre kommunikasjonska-
nalen mellom inn- og utreisesystemets sen-
trale system og VIS’ sentrale system, nettje-
nesten nevnt i artikkel 13 og dataregisteret
nevnt i artikkel 63 nr. 2. eu-Lisa skal også være
ansvarlig for driftsforvaltningen av kommuni-
kasjonsinfrastrukturen mellom inn- og utreise-
systemets sentrale system og de nasjonale
ensartede grensesnittene, nettjenesten nevnt i
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artikkel 13 og dataregisteret nevnt i artikkel
63 nr. 2.

Driftsforvaltning av inn- og utreisesystemet
skal omfatte alle oppgavene som er nødvendige
for at inn- og utreisesystemet kan fungere 24 ti-
mer i døgnet alle ukens sju dager i samsvar
med denne forordning, særlig vedlikeholdsar-
beidet og den tekniske utviklingen som er nød-
vendig for å sikre at inn- og utreisesystemet
fungerer med tilfredsstillende driftskvalitet,
særlig når det gjelder svartid for grense-
myndigheters søk i inn- og utreisesystemets
sentrale system i samsvar med de tekniske spe-
sifikasjonene.

4. Uten at det berører artikkel 17 i vedtektene for
Den europeiske unions tjenestemenn og anset-
telsesvilkårene for øvrige ansatte i Den euro-
peiske union fastsatt i rådsforordning (EØF,
Euratom, EKSF) nr. 259/6842, skal eu-LISA
sikre at medarbeiderne som skal arbeide med
opplysninger i inn- og utreisesystemet eller
med opplysninger som er lagret i inn- og utrei-
sesystemet, anvender egnede regler for taus-
hetsplikt eller andre tilsvarende fortrolig-
hetskrav. Denne plikten skal fortsatt gjelde når
det aktuelle personalet har fratrådt sin stilling
eller avsluttet sine aktiviteter.

Artikkel 38

Medlemsstatenes og Europols ansvar

1. Hver medlemsstat skal være ansvarlig for
a) integrering av den eksisterende nasjonale

grenseinfrastrukturen og tilknytning av
den til det nasjonale ensartede grensesnit-
tet,

b) organisering, forvaltning, drift og vedlike-
hold av den eksisterende nasjonale grense-
infrastrukturen og dens tilknytning til inn-
og utreisesystemet i henhold til artikkel 6
unntatt artikkel 6 nr. 2,

c) organisering av sentrale tilgangspunkter og
deres tilknytning til det nasjonale ensar-
tede grensesnittet for rettshåndhevende
formål,

d) forvaltning av og ordninger for adgang for
personale med behørig fullmakt ved kom-
petente nasjonale myndigheter til inn- og
utreisesystemet i henhold til denne forord-
ning samt oppstilling og regelmessig ajour-
føring av en liste over dette personalet og
deres profiler.

2. Hver medlemsstat skal utpeke en nasjonal
myndighet som skal gi kompetente myndig-
heter nevnt i artikkel 9 nr. 2 adgang til inn- og
utreisesystemet. Hver medlemsstat skal
knytte den nasjonale myndigheten til det
nasjonale ensartede grensesnittet. Hver med-
lemsstat skal knytte sine respektive sentrale
tilgangspunkter nevnt i artikkel 29 til det
nasjonale ensartede grensesnittet.

3. Hver medlemsstat skal bruke automatiserte
framgangsmåter for behandling av opplysnin-
ger i inn- og utreisesystemet.

4. Medlemsstatene skal sikre at grensekontroll-
infrastrukturens tekniske ytelse, dens tilgjen-
gelighet, grensekontrollens varighet og
datakvaliteten overvåkes nøye for å sikre at de
generelle kravene til at inn- og utreisesystemet
er velfungerende, og en effektiv grensekon-
trollprosess er oppfylt.

5. Før personale hos myndighetene som har
adgang til inn- og utreisesystemet, får fullmakt
til å behandle opplysninger lagret i inn- og
utreisesystemet, skal de motta relevant opplæ-
ring i særlig datasikkerhet og personvernre-
gler samt relevante grunnleggende rettighe-
ter.

6. Medlemsstatene skal ikke behandle opplys-
ningene i eller fra inn- og utreisesystemet for
andre formål enn dem som er fastsatt i denne
forordning.

7. Europol skal påta seg forpliktelsene fastsatt i
nr. 1 bokstav d) og nr. 3, 5 og 6. Europol skal
knytte, og være ansvarlig for tilknytningen av,
Europols sentrale tilgangspunkt til inn- og
utreisesystemet.

Artikkel 39

Ansvar for databehandling

1. Når det gjelder behandling av personopplys-
ninger i inn- og utreisesystemet, skal hver
medlemsstat utpeke en myndighet som skal
betraktes som behandligsansvarlig i samsvar
med artikkel 4 nr. 7 i forordning (EU) 2016/
679, og som har det sentrale ansvaret for
denne medlemsstatens databehandling. Hver
medlemsstat skal underrette Kommisjonen
om nærmere opplysninger om denne myndig-
heten.

Hver medlemsstat skal sikre at opplysnin-
gene som samles inn og registreres i inn- og ut-
reisesystemet, behandles på lovlig måte, og
særlig at bare personale med behørig fullmakt
har adgang til opplysningene for å utføre sine42 EFT L 56, 4.3.1968, s. 1.



2020–2021 Prop. 231 S 53
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

oppgaver. Den ansvarlige medlemsstaten skal
særlig sikre at opplysningene
a) samles inn på lovlig måte og med full

respekt for den berørte tredjestatsborge-
rens menneskeverd,

b) registreres på lovlig måte i inn- og utreise-
systemet,

(c) er nøyaktige og ajourført når de overføres
til inn- og utreisesystemet.

2. eu-LISA skal sikre at inn- og utreisesystemet
brukes i samsvar med denne forordning og
gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 36.
Særlig skal eu-LISA
a) treffe de nødvendige tiltak for å ivareta sik-

kerheten i inn- og utreisesystemets sentrale
system og kommunikasjonsinfrastrukturen
mellom inn- og utreisesystemets sentrale
system og det nasjonale ensartede grense-
snittet, uten at dette berører medlemsstate-
nes ansvar,

b) sikre at bare personale med behørig full-
makt har adgang til opplysninger som er
behandlet i inn- og utreisesystemet.

3. eu-LISA skal underrette Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen samt EUs datatilsyn
om tiltakene det treffer i henhold til nr. 2 for å
innlede driften av inn- og utreisesystemet.

Artikkel 40

Lagring av opplysninger i nasjonale registre og 
nasjonale inn- og utreisesystemer

1. En medlemsstat kan i sitt nasjonale inn- og
utreisesystem eller tilsvarende nasjonale
registre lagre de alfanumeriske opplysningene
som den har registrert i inn- og utreise-
systemet, i samsvar med formålene med inn-
og utreisesystemet og med full overholdelse
av unionsregelverket.

2. Opplysningene skal ikke lagres lenger i de
nasjonale inn- og utreisesystemene eller tilsva-
rende nasjonale registre enn de lagres i inn- og
utreisesystemet.

3. Enhver bruk av opplysninger som ikke er i
samsvar med nr. 1, skal betraktes som mis-
bruk i henhold til hver medlemsstats nasjo-
nale rett og unionsregelverket.

4. Denne artikkel skal ikke tolkes slik at den kre-
ver teknisk tilpasning av inn- og utreise-
systemet. Medlemsstatene kan lagre opplys-
ninger i henhold til denne artikkel for egen
regning og risiko og ved hjelp av egne tek-
niske midler.

Artikkel 41

Overføring av opplysninger til tredjestater, 
internasjonale organisasjoner og private 
enheter

1. Opplysninger som er lagret i inn- og utreise-
systemet, skal ikke overføres til eller stilles til
rådighet for noen tredjestat, noen internasjo-
nal organisasjon eller noen enhet.

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel kan gren-
semyndighetene eller innvandringsmyndighe-
tene overføre opplysningene nevnt i artikkel
16 nr. 1 og artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c)
i denne forordning til en tredjestat eller en
internasjonal organisasjon oppført i vedlegg I
til denne forordning dersom det i konkrete til-
feller er nødvendig for å bevise tredjestatsbor-
geres identitet utelukkende for tilbakesen-
dingsformål, bare dersom et av følgende vilkår
er oppfylt:
a) Kommisjonen har truffet en beslutning om

tilstrekkelig beskyttelse av personopplys-
ninger i tredjestaten i samsvar med artikkel
45 nr. 3 i forordning (EU) 2016/679.

b) Det er innført egnede beskyttelsestiltak
som nevnt i artikkel 46 i forordning (EU)
2016/679, f.eks. gjennom en gjeldende til-
baketakingsavtale mellom Unionen eller en
medlemsstat og den aktuelle tredjestaten.

c) Artikkel 49 nr. 1 bokstav d) i forordning
(EU) 2016/679 får anvendelse.

3. Opplysningene nevnt i artikkel 16 nr. 1 og
artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c) i denne
forordning kan overføres i samsvar med nr. 2 i
denne artikkel bare dersom alle følgende vil-
kår er oppfylt:
a) Opplysningene overføres i samsvar med de

relevante bestemmelsene i unionsretten,
særlig bestemmelser om personvern, her-
under kapittel V i forordning (EU) 2016/
679, og tilbaketakingsavtaler og nasjonal
rett i medlemsstaten som overfører opplys-
ningene.

b) Tredjestaten eller den internasjonale orga-
nisasjonen har samtykket i bare å bruke
opplysningene til formålene de ble gitt for.

c) Det er truffet en beslutning om tilbakesen-
ding i henhold til direktiv 2008/115/EF i
forbindelse med den berørte tredjestats-
borgeren, forutsatt at håndhevingen av en
slik beslutning om tilbakesending ikke er
utsatt, og at den ikke er gjenstand for en
klage som kan føre til at håndhevingen
utsettes.
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4. Overføring av personopplysninger til tredjesta-
ter eller til internasjonale organisasjoner i hen-
hold til nr. 2 skal ikke berøre rettighetene til
søkere om og personer med internasjonal
beskyttelse, særlig når det gjelder non-refoule-
ment.

5. Personopplysninger som en medlemsstat eller
Europol har mottatt fra inn- og utreise-
systemets sentrale system for rettshåndhe-
vende formål, skal ikke overføres til eller stil-
les til rådighet for en tredjestat, en internasjo-
nal organisasjon eller en privat enhet som er
etablert i eller utenfor Unionen. Forbudet får
også anvendelse dersom slike opplysninger
viderebehandles på nasjonalt plan eller blant
medlemsstatene i henhold til direktiv (EU)
2016/680.

6. Som unntak fra nr. 5 i denne artikkel kan opp-
lysningene i artikkel 16 nr. 1 bokstav a), b) og
c), artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og b), artikkel
16 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 1
bokstav a) overføres av den utpekte myndig-
heten til en tredjestat i konkrete tilfeller bare
dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Det foreligger et ekstraordinært hastetil-

felle der det er
i) en overhengende fare i tilknytning til en

terrorhandling, eller
ii) en overhengende fare for en persons liv,

og denne faren er knyttet til et alvorlig
straffbar forhold,

b) Overføringen av opplysninger er nødven-
dig for å forebygge, avsløre eller etterfor-
ske en slik terrorhandling eller alvorlig
straffbart forhold på den berørte medlems-
statens territorium eller i den berørte tred-
jestaten.

c) Den utpekte myndigheten har adgang til
slike opplysninger i henhold til framgangs-
måten og vilkårene i artikkel 31 og artikkel
32.

d) Overføringen skjer i samsvar med gjel-
dende vilkår i direktiv (EU) 2016/680, sær-
lig kapitel V i dette direktiv.

e) Tredjestaten inngir en tilstrekkelig begrun-
net skriftlig eller elektronisk anmodning.

f) Det sikres at opplysninger om inn- og utrei-
seregistreringer som den anmodende tred-
jestaten innehar, gis videre til medlemssta-
tene som bruker inn- og utreisesystemet.
Dersom en overføring foretas på grunnlag

av første ledd i dette nummer, skal en slik over-
føring dokumenteres, og dokumentasjonen
skal på anmodning stilles til rådighet for til-
synsmyndigheten opprettet i henhold til artik-

kel 41 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680, herunder
dato og tidspunkt for overføringen, opplysnin-
ger om den mottakende kompetente myndig-
het, begrunnelse for overføringen og angivelse
av de overførte personopplysningene.

Artikkel 42

Vilkår for overføring av opplysninger til en 
medlemsstat som ennå ikke bruker inn- og 
utreisesystemet, og til en medlemsstat som ikke 
er omfattet av denne forordning

1. Opplysningene i artikkel 16 nr. 1 bokstav a), b)
og c), artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og b), artik-
kel 16 nr. 3 bokstav a) og b) og artikkel 17 nr. 1
bokstav a) kan overføres av en utpekt myndig-
het til en medlemsstat som ennå ikke bruker
inn- og utreisesystemet, og til en medlemsstat
som denne forordning ikke får anvendelse på,
i konkrete tilfeller bare dersom alle følgende
vilkår er oppfylt:
a) Det foreligger et ekstraordinært hastetil-

felle der det er
i) en overhengende fare i tilknytning til en

terrorhandling, eller
ii) et alvorlig straffbar forhold,

b) Overføringen av opplysninger er nødven-
dig for å forebygge, avsløre eller etterfor-
ske en slik terrorhandling eller alvorlig
straffbart forhold.

c) Den utpekte myndigheten har adgang til
slike opplysninger i henhold til framgangs-
måten og vilkårene i artikkel 31 og artikkel
32.

d) Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse.
e) Det er inngitt en tilstrekkelig begrunnet

skriftlig eller elektronisk anmodning.
f) Det sikres at opplysninger om inn- og utrei-

seregistreringer som den anmodende med-
lemsstaten har, gis videre til medlemssta-
tene som bruker inn- og utreisesystemet.
Dersom en overføring foretas på grunnlag

av første ledd i dette nummer, skal en slik over-
føring dokumenteres, og dokumentasjonen
skal på anmodning stilles til rådighet for til-
synsmyndigheten opprettet i henhold til artik-
kel 41 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680, herunder
dato og tidspunkt for overføringen, opplysnin-
ger om den mottakende kompetente myndig-
het, begrunnelse for overføringen og angivelse
av de overførte personopplysningene.

2. Dersom det gis opplysninger i henhold til
denne artikkel, får de samme vilkårene som
fastsatt i artikkel 43 nr. 1, artikkel 45 nr. 1 og 3,
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artikkel 48 og artikkel 58 nr. 4 tilsvarende
anvendelse.

Artikkel 43

Datasikkerhet

1. Den ansvarlige medlemsstaten skal sørge for
opplysningenes sikkerhet før og under overfø-
ring til det nasjonale ensartede grensesnittet.
Hver medlemsstat skal ivareta sikkerheten for
opplysningene som den mottar fra inn- og
utreisesystemet.

2. Hver medlemsstat skal treffe nødvendige til-
tak om sin nasjonale grenseinfrastruktur, her-
under en sikkerhetsplan og plan for kontinuer-
lig virksomhet og katastrofeberedskap for
a) fysisk å beskytte opplysninger, herunder

ved å utarbeide beredskapsplaner for
beskyttelse av viktig infrastruktur,

b) å hindre at uvedkommende får adgang til
databehandlingsutstyr og nasjonale anlegg
der medlemsstaten utfører virksomhet i
samsvar med formålene med inn- og utrei-
sesystemet,

c) å hindre at uvedkommende leser, kopierer,
endrer eller fjerner datamedier,

d) å hindre at uvedkommende registrerer opp-
lysninger, og at uvedkommende kontrolle-
rer, endrer eller sletter lagrede personopp-
lysninger,

e) å hindre at uvedkommende bruker automa-
tiserte databehandlingssystemer ved hjelp
av datakommunikasjonsutstyr,

f) å hindre at uvedkommende behandler opp-
lysninger i inn- og utreisesystemet, og at
uvedkommende endrer eller sletter opplys-
ninger som er behandlet i inn- og utreise-
systemet,

g) å sikre at personer med adgangsrett til inn-
og utreisesystemet bare har adgang til opp-
lysninger omfattet av deres adgangsrett
ved hjelp av individuelle og entydige bruke-
ridentiteter og fortrolige adgangsmetoder,

h) å sikre at alle myndigheter med adgangs-
rett til inn- og utreisesystemet oppretter
profiler som beskriver oppgaver og
ansvarsområder for personer som har rett
til å registrere, endre, slette, hente og søke
opplysninger, og stiller sine profiler til
rådighet for tilsynsmyndighetene,

i) å sikre at det er mulig å kontrollere og fast-
slå hvilke organer personopplysninger kan
overføres til via datakommunikasjonsut-
styr,

j) å sikre at det er mulig å kontrollere og fast-
slå hvilke opplysninger som er blitt behand-
let i inn- og utreisesystemet, og når, av
hvem og til hvilket formål de er blitt
behandlet,

k) å hindre at uvedkommende leser, kopierer,
endrer eller sletter personopplysninger
under overføring av personopplysninger til
eller fra inn- og utreisesystemet eller under
transport av datamedier, særlig ved hjelp av
egnede krypteringsteknikker,

l) å sikre at de installerte systemene i tilfelle
avbrudd kan gjenopprettes til normal drift,

m) å sikre pålitelighet ved å sørge for at even-
tuelle funksjonsfeil i inn- og utreise-
systemet rapporteres på riktig måte,

n) å kontrollere at sikkerhetstiltakene nevnt i
dette nummer er effektive, og treffe nød-
vendige organisatoriske tiltak for intern
kontroll for å sikre at denne forordning
overholdes.

3. Når det gjelder driften av inn- og utreise-
systemet, skal eu-LISA treffe de nødvendige
tiltakene for å oppnå målene i nr. 2, herunder
vedtakelse av en sikkerhetsplan og en plan for
kontinuerlig virksomhet og katastrofebered-
skap. eu-LISA skal også sikre pålitelighet ved å
sørge for at nødvendige tekniske tiltak er truf-
fet for å sikre at personopplysninger kan gjen-
opprettes dersom de blir skadet fordi inn- og
utreisesystemet ikke fungerer som det skal.

4. eu-LISA og medlemsstatene skal samarbeide
for å sikre at det finnes en harmonisert
metode for datasikkerhet på grunnlag av en
prosess for sikkerhetsrisikostyring som omfat-
ter hele inn- og utreisesystemet.

Artikkel 44

Sikkerhetshendelser

1. Enhver hendelse som har eller kan ha innvirk-
ning på sikkerheten i inn- og utreisesystemet
og forårsake skade på eller tap av opplysnin-
ger som er lagret i inn- og utreisesystemet,
skal anses for å være en sikkerhetshendelse,
særlig når det kan ha vært adgang til opplys-
ninger for uvedkommende, eller dersom opp-
lysningenes tilgjengelighet, integritet og for-
trolighet er eller kan ha blitt satt i fare.

2. Sikkerhetshendelser skal håndteres slik at en
hurtig, effektiv og passende reaksjon sikres.

3. Uten at det berører underrettelsen og medde-
lelsen av et brudd på personopplysningssik-
kerheten i henhold til artikkel 33 i forordning
(EU) 2016/679, artikkel 30 i direktiv (EU)
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2016/680 eller begge, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen, eu-LISA og EUs
datatilsyn om sikkerhetshendelser. Ved en sik-
kerhetshendelse i forbindelse med inn- og
utreisesystemets sentrale system skal eu-LISA
underrette Kommisjonen og EUs datatilsyn.

4. Opplysninger om en sikkerhetshendelse som
har eller kan ha innvirkning på driften av inn-
og utreisesystemet eller på opplysningenes til-
gjengelighet, integritet og fortrolighet, skal
forelegges medlemsstatene og rapporteres i
samsvar med hendelsesstyringsplanen som
skal leveres av eu-LISA.

5. De berørte medlemsstatene og eu-LISA skal
samarbeide ved en sikkerhetshendelse.

Artikkel 45

Erstatningsansvar

1. Enhver person eller medlemsstat som er
påført materiell eller immateriell skade som
følge av en ulovlig behandling eller enhver
annen handling som er i strid med denne for-
ordning, har rett til erstatning fra medlemssta-
ten som er ansvarlig for den påførte skaden.
Medlemsstaten skal fritas helt eller delvis for
erstatningsansvar dersom den beviser at den
på ingen måte er ansvarlig for hendelsen som
førte til skaden.

2. Dersom en medlemsstats manglende oppfyl-
lelse av sine forpliktelser i henhold til denne
forordning forårsaker skade på inn- og utreise-
systemet, holdes medlemsstaten ansvarlig for
skaden, med mindre og i den grad eu-LISA
eller en annen medlemsstat som deltar i inn-
og utreisesystemet, ikke har truffet rimelige
tiltak for å hindre skaden i å oppstå eller
begrense dens omfang.

3. Erstatningskrav mot en medlemsstat for skade
nevnt i nr. 1 og 2 skal reguleres etter bestem-
melsene i den innklagede medlemsstatens
nasjonale rett.

Artikkel 46

eu-LISAs og medlemsstatenes loggføring

1. eu-LISA skal føre logger over alle databehand-
lingsaktiviteter i inn- og utreisesystemet. Disse
loggene skal omfatte følgende:
a) formålet med adgang nevnt i artikkel 9 nr.

2,
b) datoen og tidspunktet,
c) opplysningene overført som nevnt i artik-

kel 16–19,

d) opplysningene anvendt til søk som nevnt i
artikkel 23–27, og

e) navnet på myndigheten som har registrert
eller hentet opplysningene.

2. For søkene nevnt i artikkel 8 skal det i hen-
hold til denne artikkel og artikkel 34 i forord-
ning (EF) nr. 767/2008 føres logg over enhver
databehandlingsaktivitet som foretas i inn- og
utreisesystemet og VIS. eu-LISA skal særlig
sikre at det føres logg over de berørte databe-
handlingsaktivitetene når kompetente myndig-
heter innleder en databehandlingsaktivitet
direkte fra det ene systemet til det andre.

3. I tillegg til nr. 1 og 2 skal hver medlemsstat
føre logger over personale med behørig full-
makt til å behandle opplysninger i inn- og
utreisesystemet.

4. Slike logger kan brukes bare til å overvåke
personvern, herunder kontrollere grunnlaget
for en anmodning og lovligheten av databe-
handlingen, og ivareta datasikkerheten i sam-
svar med artikkel 43. Loggene skal beskyttes
ved hjelp av egnede tiltak mot adgang for uve-
dkommende og slettes ett år etter utløpet av
lagringsperioden i artikkel 34, med mindre de
er nødvendige for kontrollframgangsmåter
som allerede er innledet.

Artikkel 47

Egenkontroll

Medlemsstatene skal sikre at hver myndighet
som har rett til adgang til opplysninger i inn- og
utreisesystemet, treffer nødvendige tiltak for å
overholde denne forordning og samarbeider i
nødvendig omfang med tilsynsmyndighetene.

Artikkel 48

Sanksjoner

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å
sikre at enhver bruk av opplysninger registrert i
inn- og utreisesystemet på en måte som er i strid
med denne forordning, kan straffes med sanksjo-
ner som er effektive, står i forhold til overtredel-
sen og har avskrekkende virkning i samsvar med
nasjonal rett, artikkel 84 i forordning (EU) 2016/
679 og artikkel 57 i direktiv (EU) 2016/680.

Artikkel 49

Beskyttelse av personopplysninger

1. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på
eu-LISAs behandling av personopplysninger
på grunnlag av denne forordning.
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2. Forordning (EU) 2016/679 får anvendelse på
nasjonale myndigheters behandling av person-
opplysninger på grunnlag av denne forord-
ning, med unntak av behandling for formålene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 i denne forordning.

3. Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse på
behandling av personopplysninger hos med-
lemsstatenes utpekte myndigheter på grunn-
lag av denne forordning for formålene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 i denne forordning.

4. Forordning (EU) 2016/794 får anvendelse på
Europols behandling av personopplysninger
på grunnlag av denne forordning.

Kapittel VII

Rettigheter og tilsyn med hensyn til beskyttelse 
av personopplysninger

Artikkel 50

Rett til opplysninger

1. Uten at dette berører retten til opplysninger
etter artikkel 13 i forordning (EU) 2016/679
skal tredjestatsborgere hvis opplysninger skal
registreres i inn- og utreisesystemet, underret-
tes av den ansvarlige medlemsstaten om føl-
gende:
a) at medlemsstatene og Europol kan få

adgang til inn- og utreisesystemet for retts-
håndhevende formål,

b) at ikke-visumpliktige tredjestatsborgere og
innehavere av et forenklet transittdoku-
ment plikter å få tatt et ansiktsbilde,

c) at alle tredjestatsborgere som skal
registreres i inn- og utreisesystemet, plik-
ter å få tatt et ansiktsbilde,

d) at innsamling av opplysninger er obligato-
risk for å undersøke om innreisevilkårene
er oppfylt,

e) at innreise vil bli nektet dersom en tred-
jestatsborger nekter å stille de nødvendige
biometriske opplysningene til rådighet for
registrering, kontroll eller identifisering i
inn- og utreisesystemet,

f) at de har rett til å motta opplysninger om
det tillatte oppholdets lengste resterende
varighet i samsvar med artikkel 11 nr. 3,

g) at personopplysninger som lagres i inn- og
utreisesystemet, kan overføres til en tred-
jestat eller en internasjonal organisasjon
oppført i vedlegg I med sikte på tilbakesen-
ding til en tredjestat i samsvar med artikkel
41 nr. 6 og til medlemsstatene i samsvar
med artikkel 42,

h) at de har rett til å anmode den behandlings-
ansvarlige om innsyn i opplysninger om
dem, og rett til å anmode om å få unøyak-
tige opplysninger om dem rettet, ufullsten-
dige personopplysninger om dem supplert,
ulovlig behandlede personopplysninger om
dem slettet eller behandlingen av dem
begrenset samt rett til å få opplysninger om
framgangsmåtene for utøvelse av disse ret-
tighetene, herunder kontaktopplysninger
til den behandlingsansvarlige og tilsyns-
myndighetene eller EUs datatilsyn som,
dersom det er relevant, skal behandle kla-
ger om beskyttelse av personopplysninger,

i) at det vil bli gitt adgang til opplysninger i
inn- og utreisesystemet for grenseforvalt-
ning og forenklet grensepassering, og at
overskridelse av det tillatte oppholdet auto-
matisk fører til at opplysningene om dem
oppføres på listen over identifiserte perso-
ner nevnt i artikkel 12 nr. 3, og hvilke kon-
sekvenser overskridelse av det tillatte opp-
holdet kan få,

j) datalagringsperioden for inn- og utreisere-
gistreringer, registreringer om nektet inn-
reise og individuelle saksmapper i henhold
til artikkel 34,

k) rett for personer som har overskredet det
tillatte oppholdet, til å få sine personopplys-
ninger slettet fra listen over identifisert per-
soner nevnt i artikkel 12 nr. 3 og rettet i inn-
og utreisesystemet, dersom de godtgjør at
de overskred det tillatte oppholdet som
følge av uforutsette og alvorlige hendelser,

l) rett til å klage til tilsynsmyndighetene.
2. Opplysningene som gis i henhold til nr. 1 i

denne artikkel, skal gis skriftlig på enhver
egnet måte i en kortfattet, gjennomsiktig, lett-
forståelig og lettilgjengelig form, og de skal
stilles til rådighet ved hjelp av klart og almin-
nelig språk i en språkutgave som vedkom-
mende forstår eller med rimelighet kan antas å
forstå, slik at tredjestatsborgere opplyses om
sine rettigheter på tidspunktet der den indivi-
duelle saksmappen for vedkommende oppret-
tes i samsvar med artikkel 16, 17 eller 18.

3. Kommisjonen skal også opprette et nettsted
som inneholder opplysningene nevnt i nr. 1.

4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts-
akter om utforming av opplysningene nevnt i
nr. 1 i denne artikkel. Disse gjennomførings-
rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten
med undersøkelseskomité i artikkel 68 nr. 2.

5. Kommisjonen skal gi opplysningene nevnt i nr.
1 i denne artikkel i en mal. Malen skal utfor-
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mes slik at det er mulig for medlemsstatene å
supplere den med ytterligere medlemsstats-
spesifikke opplysninger. De medlemsstatsspe-
sifikke opplysningene skal minst omfatte den
registrertes rettigheter, muligheten til bistand
fra tilsynsmyndighetene og kontaktopplysnin-
ger for den behandlingsansvarlige, person-
vernombudet og tilsynsmyndighetene. Kom-
misjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter
om spesifikasjonene og vilkårene for nettste-
det nevnt i nr. 3 i denne artikkel. Disse gjen-
nomføringsrettsaktene skal vedtas før inn- og
utreisesystemet settes i drift etter framgangs-
måten med undersøkelseskomité i artikkel 68
nr. 2.

Artikkel 51

Informasjonskampanje

Kommisjonen skal i samarbeid med tilsynsmyn-
dighetene og EUs datatilsyn supplere idriftsettin-
gen av inn- og utreisesystemet med en informa-
sjonskampanje som opplyser offentligheten og
særlig tredjestatsborgere om inn- og utreise-
systemets formål, opplysningene lagret i inn- og
utreisesystemet, myndighetene som har adgang,
og de berørte personenes rettigheter. Slike infor-
masjonskampanjer skal gjennomføres regelmes-
sig.

Artikkel 52

Rett til innsikt i, rettelse, supplering og sletting 
av personopplysninger samt begrensning av 
behandlingen av personopplysninger

1. Anmodninger fra tredjestatsborgere om rettig-
hetene fastsatt i artikkel 15–18 i forordning
(EU) 2016/679 kan rettes til kompetente myn-
dighet i enhver medlemsstat.

Den ansvarlige medlemsstaten eller med-
lemsstaten som anmodningen er framsatt til,
skal svare på slike anmodninger innenfor en
frist på 45 dager etter at anmodningen er mot-
tatt.

2. Dersom en anmodning om rettelse, supplering
eller sletting av personopplysninger eller om
begrensning av behandlingen av personopp-
lysninger framsettes til en annen medlemsstat
enn den ansvarlige medlemsstaten, skal myn-
dighetene i medlemsstaten som anmodningen
er framsatt til, kontrollere opplysningenes rik-
tighet og lovligheten av databehandlingen i
inn- og utreisesystemet innen 30 dager etter at
anmodningen er mottatt dersom denne kon-
trollen kan foretas uten å rådspørre den

ansvarlige medlemsstaten. I andre tilfeller skal
medlemsstaten som anmodningen er framsatt
til, kontakte myndighetene i den ansvarlige
medlemsstaten innen sju dager, og den ansvar-
lige medlemsstaten skal innen 30 dager fra
denne kontakten kontrollere om opplysnin-
gene er riktige, og om de er behandlet på rik-
tig måte.

3. Dersom opplysninger registrert i inn- og utrei-
sesystemet er faktisk unøyaktige, ufullsten-
dige eller er blitt registrert ulovlig, skal den
ansvarlige medlemsstaten eller eventuelt med-
lemsstaten som en anmodning er framsatt til,
rette, supplere eller slette personopplysnin-
gene eller begrense behandlingen av person-
opplysningene i samsvar med artikkel 35. Den
ansvarlige medlemsstaten eller eventuelt med-
lemsstaten som anmodningen er framsatt til,
skal straks bekrefte skriftlig overfor vedkom-
mende at den har truffet tiltak for å rette, sup-
plere eller slette personens personopplysnin-
ger eller begrense behandlingen av disse per-
sonopplysningene.

Dersom visumrelaterte opplysninger regis-
trert i inn- og utreisesystemet er faktisk unøy-
aktige, ufullstendige eller er blitt registrert
ulovlig, skal den ansvarlige medlemsstaten el-
ler eventuelt medlemsstaten som en anmod-
ning er framsatt til, først kontrollere at opplys-
ningene i VIS er riktige, og om nødvendig en-
dre dem i inn- og utreisesystemet. Er
opplysningene registrert i VIS de samme som i
inn- og utreisesystemet, skal den ansvarlige
medlemsstaten eller eventuelt medlemsstaten
som anmodningen er framsatt til, kontakte
myndighetene i medlemsstaten som er ansvar-
lig for å registrere disse opplysninger i VIS
innen sju dager. Medlemsstaten som er ansvar-
lig for å registrere opplysningene i VIS, skal
kontrollere at de visumrelaterte opplysningene
er riktige, og at behandlingen av dem i inn- og
utreisesystemet er lovlig innen 30 dager etter
en slik kontakt og underrette den ansvarlige
medlemsstaten eller medlemsstaten som an-
modningen er framsatt til, som om nødvendig
straks retter eller supplerer vedkommendes
personopplysninger eller begrenser behandlin-
gen av disse opplysningene i eller sletter disse
opplysningene fra inn- og utreisesystemet og
eventuelt fra listen over identifiserte personer
nevnt i artikkel 12 nr. 3.

4. Dersom den ansvarlige medlemsstaten eller
eventuelt medlemsstaten som en anmodning
er framsatt til, ikke er enig i at opplysningene
som er registrert i inn- og utreisesystemet, er
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faktisk unøyaktige, ufullstendige eller ulovlig
registrert, skal denne medlemsstaten straks
treffe en administrativ beslutning med en
skriftlig begrunnelse overfor den berørte tred-
jestatsborgeren om hvorfor den ikke er villig
til å rette, supplere eller slette personopplys-
ningene om vedkommende eller begrense
behandlingen av disse opplysningene.

5. Medlemsstaten som har vedtatt en administra-
tiv beslutning i henhold til nr. 4 i denne artik-
kel, skal også underrette den berørte tred-
jestatsborgeren om hvilke skritt vedkom-
mende kan ta dersom vedkommende ikke
aksepterer begrunnelsen. Denne underret-
ning skal inneholde opplysninger om hvordan
det kan anlegges sak eller inngis klage til kom-
petente myndigheter eller domstoler i med-
lemsstaten, og hvilken bistand som kan ytes i
henhold til medlemsstatens lover og forskrif-
ter, herunder fra tilsynsmyndigheten opprettet
i henhold til artikkel 51 nr. 1 i direktiv (EU)
2016/679.

6. En anmodning framsatt i henhold til nr. 1 og 2
skal inneholde minst den mengden opplysnin-
ger som kreves for å identifisere den berørte
tredjestatsborgeren. For dette formål kan det
anmodes om fingeravtrykk bare i tilstrekkelig
begrunnede tilfeller dersom det er vesentlig
tvil om søkerens identitet. Opplysningene skal
utelukkende brukes slik at tredjestatsborge-
ren kan utøve rettighetene nevnt i nr. 1, og
skal slettes umiddelbart deretter.

7. Når en person framsetter en anmodning i sam-
svar med nr. 1 i denne artikkel, skal kompe-
tente myndighet i den ansvarlige medlemssta-
ten eller i medlemsstaten som anmodningen
er rettet til, registrere i form av et skriftlig
dokument at en slik anmodning er framsatt.
Dette dokumentet skal inneholde opplysnin-
ger om hvordan denne anmodningen ble
behandlet, og av hvilken myndighet. Kompe-
tente myndighet skal stille dokumentet til
rådighet for tilsynsmyndigheten opprettet i
samsvar med artikkel 51 nr. 1 i forordning
(EU) 2016/679 innen sju dager.

Artikkel 53

Samarbeid om håndheving av personvernrettig-
heter

1. Medlemsstatenes kompetente myndigheter
skal samarbeide aktivt for å håndheve rettig-
hetene i artikkel 52.

2. I hver medlemsstat skal tilsynsmyndigheten
opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 1 i for-

ordning 2016/679, på anmodning bistå og gi
råd til registrerte om hvordan de kan utøve sin
rett til å få rettet, supplert eller slettet person-
opplysninger om dem eller begrenset behand-
lingen av slike opplysninger i henhold til for-
ordning (EU) 2016/679.

For å nå målene nevnt i første ledd skal til-
synsmyndigheten i den ansvarlige medlems-
staten som har overført opplysninger, og til-
synsmyndigheten i medlemsstaten som en an-
modning er framsatt til, samarbeide med
hverandre.

Artikkel 54

Klageadgang

1. Uten at det berører artikkel 77 og 79 i forord-
ning (EU) 2016/679, skal enhver person i hver
medlemsstat ha rett til å anlegge sak eller
inngi klage til kompetente myndigheter eller
domstoler i medlemsstaten som nektet perso-
nen rett til innsikt i eller rett til å få rettet, sup-
plert eller slettet opplysninger om vedkom-
mende i samsvar med artikkel 52 og artikkel
53 nr. 2 i denne forordning. Retten til å anlegge
sak eller inngi klage gjelder også i tilfeller der
anmodninger om innsikt, rettelse, supplering
eller sletting ikke ble besvart innen tidsfris-
tene fastsatt i artikkel 52, eller der den
behandlingsansvarlige aldri har behandlet
dem.

2. Bistand fra tilsynsmyndigheten opprettet i
samsvar med artikkel 51 nr. 1 i forordning
(EU) 2016/679 skal være til rådighet under
hele denne prosessen.

Artikkel 55

Tilsynsmyndighetens tilsyn

1. Hver medlemsstat skal sikre at tilsynsmyndig-
heten opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 1
i forordning (EU) 2016/679 uavhengig overvå-
ker lovligheten av den berørte medlemssta-
tens behandling av personopplysninger nevnt i
kapittel l II, III, V og VI i denne forordning,
herunder overføring til og fra inn- og utreise-
systemet.

2. Tilsynsmyndigheten opprettet i henhold til
artikkel 51 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679
skal sikre at det minst hvert tredje år fra inn-
og utreisesystemet er satt i drift, foretas revi-
sjon av databehandlingsaktivitetene i den
nasjonale grenseinfrastrukturen i samsvar
med relevante internasjonale revisjonsstandar-
der. Det kan tas hensyn til resultatene av revi-
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sjonen i evalueringene som foretas i henhold
til mekanismen opprettet ved rådsforordning
(EU) nr. 1053/201343. Tilsynsmyndigheten
opprettet i henhold til artikkel 51 nr. 1 i forord-
ning (EU) 2016/679 skal årlig offentliggjøre
antallet anmodninger om rettelse, supplering
eller sletting eller begrensning av behandling
av opplysninger, tiltak som er truffet som følge
av dette, samt antallet rettelser, suppleringer,
slettinger og begrensninger av behandling
som er foretatt som følge av anmodninger fra
berørte personer.

3. Medlemsstatene skal sikre at deres tilsyns-
myndighet opprettet i henhold til artikkel 51
nr. 1 i forordning (EU) 2016/679 har tilstrek-
kelige ressurser til å utføre oppgavene som
den er tillagt i henhold til denne forordning, og
at den har adgang til rådgivning fra personer
med tilstrekkelig kunnskap om biometriske
opplysninger.

4. Medlemsstatene skal gi alle opplysningene
som tilsynsmyndigheten opprettet i henhold til
artikkel 51 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679
anmoder om, og skal særlig gi opplysninger
om aktivitetene som utføres i henhold til artik-
kel 38, artikkel 39 nr. 1 og artikkel 43. Med-
lemsstatene skal gi tilsynsmyndigheten opp-
rettet i henhold til artikkel 51 nr. 1 i forordning
(EU) 2016/679 adgang til loggene sine i hen-
hold til artikkel 46 og til enhver tid gi den
adgang til alle sine lokaler som har forbindelse
til inn- og utreisesystemet.

Artikkel 56

EUs datatilsyns tilsyn

1. EUs datatilsyn skal være ansvarlig for å føre
tilsyn med eu-LISAs behandling av personopp-
lysninger vedrørende inn- og utreisesystemet
og sikre at denne behandlingen foretas i sam-
svar med forordning (EF) nr. 45/2001 og
denne forordning.

2. EUs datatilsyn skal sikre at en revisjon av eu-
LISAs behandling av personopplysninger i
samsvar med relevante internasjonale revi-
sjonsstandarder foretas minst hvert tredje år.
En rapport om denne revisjonen skal oversen-
des til Europaparlamentet, til Rådet, til Kom-

misjonen, til eu-LISA og til tilsynsmyndighe-
tene. eu-LISA skal ha mulighet til å framsette
kommentarer før rapporten vedtas.

3. eu-LISA skal gi opplysninger som EUs datatil-
syn anmoder om, gi tilsynet adgang til alle
dokumenter og til sine logger nevnt i artikkel
46 og til enhver tid gi det adgang til alle sine
lokaler.

Artikkel 57

Samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og EUs 
datatilsyn

1. Tilsynsmyndighetene og EUs datatilsyn, som
hver opptrer innenfor sine respektive fullmak-
ter, skal samarbeide aktivt innenfor rammene
av sine respektive ansvarsområder og skal
sikre samordnet tilsyn med inn- og utreise-
systemet og de nasjonale grenseinfrastruktu-
rene.

2. Tilsynsmyndighetene og EUs datatilsyn skal
utveksle relevante opplysninger, bistå hver-
andre med å foreta revisjon og inspeksjon,
undersøke vanskeligheter med tolkning eller
anvendelse av denne forordning, vurdere pro-
blemer med utøvelse av uavhengig tilsyn eller
med utøvelse av den registrertes rettigheter,
utarbeide harmoniserte forslag til felles løsnin-
ger på eventuelle problemer og eventuelt
fremme kunnskapen om personvernrettighe-
ter.

3. Tilsynsmyndighetene og EUs datatilsyn skal
møtes i henhold til nr. 2 minst to ganger per år
innenfor rammene av Det europeiske person-
vernråd opprettet ved forordning (EU) 2016/
679 («Det europeiske personvernråd»). Rådet
skal stå for kostnadene ved disse møtene og
organiseringen av dem. En forretningsorden
skal vedtas på første møte. Øvrige arbeidsme-
toder skal utvikles i fellesskap etter behov.

4. EUs datatilsyn skal annethvert år sende en fel-
les aktivitetsrapport til Europaparlamentet, til
Rådet, til Kommisjonen og til eu-LISA. Rappor-
ten skal inneholde et kapittel om hver med-
lemsstat utarbeidet av tilsynsmyndighetene i
medlemsstaten.

Artikkel 58

Beskyttelse av personopplysninger som det er 
gitt tilgang til i samsvar med kapittel IV

1. Hver medlemsstat skal sikre at de nasjonale
lovene og forskriftene som er vedtatt i henhold
til direktiv (EU) 2016/680, også får anvendelse
på de nasjonale myndighetenes adgang til inn-

43 Rådsforordning (EU) nr. 1053/2013 av 7. oktober 2013 om
opprettelse av en vurderings- og overvåkingsmekanisme
for kontroll av anvendelsen av Schengen-regelverket og om
oppheving av styringskomiteens avgjørelse av 16. septem-
ber 1998 om nedsettelse av en fast komité for vurdering og
gjennomføring av Schengen-regelverket (EUT L 295 av
6.11.2013, s. 27).
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og utreisesystemet i samsvar med artikkel 1
nr. 2 i denne forordning, herunder i forbin-
delse med rettighetene for personene hvis
opplysninger det skal gis adgang til.

2. Tilsynsmyndigheten opprettet i samsvar med
artikkel 41 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680 skal
overvåke lovligheten av medlemsstatenes
adgang til personopplysninger i samsvar med
kapitel IV i denne forordning, herunder over-
føring av disse til og fra inn- og utreise-
systemet. Artikkel 55 nr. 3 og 4 i denne forord-
ning får tilsvarende anvendelse.

3. Europols behandling av personopplysninger i
henhold til denne forordning skal foregå i sam-
svar med forordning (EU) 2016/794 og under
tilsyn av EUs datatilsyn.

4. Personopplysninger som det i samsvar med
kapittel IV gis adgang til i inn- og utreise-
systemet, skal behandles bare for forebyg-
gings-, avslørings- eller etterforskningsformål
i en konkret sak der en medlemsstat eller
Europol har anmodet om opplysningene.

5. Inn- og utreisesystemets sentrale system, de
utpekte myndighetene, de sentrale tilgangs-
punktene og Europol skal føre registre over
søk for å sette tilsynsmyndigheten opprettet i
henhold til artikkel 41 nr. 1 i forordning (EU)
2016/680 og EUs datatilsyn i stand til å føre til-
syn med om databehandlingen overholder
EUs og nasjonale personvernregler. Med unn-
tak av dette formålet skal personopplysninger
samt registreringer om søk slettes fra alle
nasjonale databaser og Europol-databaser
etter 30 dager, med mindre opplysningene og
registreringene er nødvendige i forbindelse
med en konkret igangværende strafferettslig
efterforskning som en medlemsstat eller Euro-
pol har anmodet dem om.

Artikkel 59

Logging og dokumentasjon

1. Hver medlemsstat og Europol skal sikre at alle
databehandlingsaktiviteter som følge av
anmodninger om adgang til opplysninger i inn-
og utreisesystemet i samsvar med kapittel IV
logges eller dokumenteres for å kontrollere
grunnlaget for anmodningen, overvåke lovlig-
heten av databehandlingen og dataenes inte-
gritet og sikkerhet samt egenkontroll.

2. Loggen eller dokumentasjonen skal i alle tilfel-
ler vise
a) det nøyaktige formålet med en anmodning

om adgang til opplysninger i inn- og utreise-
systemet, herunder den berørte terror-

handlingen eller andre alvorlige straffbare
forhold og, for Europols del, det nøyaktige
formålet med en anmodning om adgang,

b) angitte rimelige grunner til ikke å foreta
sammenligninger med andre medlemssta-
ter i henhold til beslutning 2008/615/JIS i
samsvar med artikkel 32 nr. 2 bokstav b) i
denne forordning,

c) henvisningen til den nasjonale saksmap-
pen,

d) dato og nøyaktig tidspunkt for det sentrale
tilgangspunktets anmodning om adgang til
inn- og utreisesystemets sentrale system,

e) navnet på myndigheten som anmodet om
adgang til søk,

f) dersom det er relevant, bruk av framgangs-
måten for behandling av hastesaker nevnt i
artikkel 31 nr. 2 i denne forordning og
beslutningen som er truffet om efterføl-
gende kontroll,

g) opplysningene som er brukt til søk,
h) i samsvar med nasjonale regler eller forord-

ning (EU) 2016/794, den unike brukeriden-
titeten for tjenestemannen som har foretatt
søket, og tjenestemannen som har gitt
ordre til søket.

3. Logger og dokumentasjon skal brukes bare til
å kontrollere at opplysningene behandles på
lovlig måte, og sikre at opplysningene er kor-
rekte og sikre. Bare logger som ikke inne-
holder personopplysninger, kan brukes til
overvåkingen og vurderingen nevnt i artikkel
72 i denne forordning. Tilsynsmyndigheten
som er opprettet i samsvar med artikkel 41 nr.
1 i direktiv (EU) 2016/680, og som er ansvar-
lig for å kontrollere anmodningens grunnlag,
databehandlingens lovlighet og dataenes inte-
gritet og sikkerhet, skal på anmodning ha
adgang til disse loggene for å kunne utføre
sine oppgaver.

Kapittel VIII

Endring av andre unionsinstrumenter

Artikkel 60

Endring av konvensjonen om gjennomføring av 
Schengen-avtalen

I artikkel 20 i konvensjonen om gjennomføring av
Schengen-avtalen gjøres følgende endringer:
1) Nr. 2 skal lyde:

«2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at den
enkelte kontraherende part kan forlenge en ut-
lendings rett til å oppholde seg på denne par-
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tens område utover 90 dager innenfor en 180-
dagersperiode
a) under ekstraordinære omstendigheter,

eller
b) i henhold til en bilateral avtale inngått før

denne konvensjonen er trådt i kraft, og
meddelt Kommisjonen i samsvar med nr.
2d.»

2) Nye numre skal lyde:
«2a. En utlendings opphold på en kontrahe-

rende parts territorium kan forlenges i sam-
svar med en bilateral avtale i henhold til nr. 2
bokstav b), på utlendingens anmodning, som
skal inngis til den kontraherende parts kompe-
tente myndigheter ved utlendingens innreise
eller i løpet av vedkommendes opphold senest
siste virkedag i vedkommendes opphold på 90
dager innenfor en 180-dagersperiode.

Dersom utlendingen ikke har inngitt en an-
modning i løpet av 90-dagersoppholdet innen-
for en 180-dagersperiode, kan vedkommendes
opphold forlenges på grunnlag av en bilateral
avtale inngått av en kontraherende part, og den
kontraherende parts kompetente myndigheter
kan vurdere at oppholdet utover 90-dagersopp-
holdet innenfor en 180-dagersperiode som går
forut for forlengelsen, er lovlig, forutsatt at ut-
lendingen framlegger troverdig dokumenta-
sjon for å ha oppholdt seg bare på den kontra-
herende parts territorium i løpet av denne peri-
oden.

2b. Dersom oppholdet forlenges i henhold
til nr. 2 i denne artikkel, skal den kontrahe-
rende parts kompetente myndigheter regis-
trere opplysningene om forlengelsen i den se-
neste relevante inn- og utreiseregistreringen
som er knyttet til utlendingens individuelle
saksmappe i inn- og utreisesystemet opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2017/2226 (*). Slike opplysninger skal re-
gistreres i samsvar med artikkel 19 i nevnte
forordning.

2c. Dersom oppholdet forlenges i henhold
til nr. 2, skal den berørte utlendingen oppholde
seg bare på den kontraherende parts område
og reise ut ved den kontraherende parts ytre
grenser.

Kompetente myndighet som har forlenget
oppholdet, skal underrette den berørte utlen-
dingen om at forlengelsen av oppholdet tillater
at den berørte utlendingen oppholder seg bare
på den kontraherende parts territorium, og at
vedkommende skal reise ut ved den kontrahe-
rende parts ytre grenser.

2d. Senest 30. mars 2018 skal de kontrahe-
rende partene underrette Kommisjonen om
teksten til de relevante, gjeldende bilaterale av-
talene som nevnt i nr. 2 bokstav b). Dersom en
kontraherende part opphører å anvende noen
av disse bilaterale avtalene, skal den under-
rette Kommisjonen om dette. Kommisjonen
skal offentliggjøre opplysninger om slike bila-
terale avtaler i Den europeiske unions tidende,
herunder minst de berørte medlemsstater og
tredjestater, rettighetene for utlendinger som
følge av disse bilaterale avtalene og eventuelle
endringer av dette.»

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226
om opprettelse av et inn- og utreisesystem (EES) for
registrering av inn- og utreiseopplysninger og opplysnin-
ger om nektet innreise for tredjestatsborgere som passe-
rer medlemsstatenes ytre grenser, om fastsettelse av vil-
kårene for adgang til inn- og utreisesystemet for retts-
håndhevende formål og om endring av konvensjonen om
gjennomføring av Schengen-avtalen og forordning (EF)
nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 av
9.12.2017, s. 20).»

Artikkel 61

Endring av forordning (EF) nr. 767/2008

I forordning (EF) nr. 767/2008 gjøres følgende
endringer:
1) I artikkel 10 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Ny bokstav skal lyde:
«da) dersom det er relevant, opplysninger
om at visumet er blitt utstedt med begren-
set territoriell gyldighet i henhold til artik-
kel 25 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr.
810/2009.»

b) Ny bokstav skal lyde:
«l) dersom det er relevant, personens status
med angivelse av at tredjestatsborgeren er
familiemedlem til en unionsborger som
direktiv 2004/38/EF (*) får anvendelse på,
eller en tredjestatsborger som har samme
rett til fri bevegelighet som unionsborgere i
henhold til en avtale mellom Unionen og
dens medlemsstater på den ene side og en
tredjestat på den annen side.

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29.
april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlem-
mers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemssta-
tenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr.
1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 68/
360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/
EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L
158 av 30.4.2004, s. 77).»

2) I artikkel 13 skal nytt nummer lyde:
«3. Dersom det er truffet beslutning om å

annullere eller inndra et visum, skal visummyn-
digheten som har truffet beslutningen, umid-
delbart hente og eksportere fra VIS til inn- og
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utreisesystemet opprettet ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 (*)
opplysningene oppført i artikkel 19 nr. 1 i
nevnte forordning.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av
30. november 2017 om opprettelse av et inn- og utreise-
system (EES) for registrering av inn- og utreiseopplysnin-
ger og opplysninger om nektet innreise for tredjestatsbor-
gere som passerer medlemsstatenes ytre grenser, om
fastsettelse av vilkårene for adgang til inn- og utreise-
systemet for rettshåndhevende formål og om endring av
konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og
forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011
(EUT L 327 av 9.12.2017, s. 20).»

3) I artikkel 14 skal nytt nummer lyde:
«3. En visummyndighet som har truffet be-

slutning om å forlenge gyldighetsperioden,
oppholdets varighet eller begge for et utstedt
visum, skal umiddelbart hente og eksportere
opplysningene oppført i artikkel 19 nr. 1 i for-
ordning (EU) 2017/2226 fra VIS til inn- og ut-
reisesystemet.»

4) I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 skal bokstav b) og c) lyde:

«b)etternavn (familienavn), fornavn, fød-
selsdato, statsborgerskap, kjønn,

c) reisedokumentets type og nummer,
kode på tre bokstaver for landet som
utstedte reisedokumentet, og reisedo-
kumentets siste gyldighetsdato.»

b) Nye ledd skal lyde:
«4. For å foreta søk i inn- og utreise-

systemet for å behandle og treffe beslut-
ning om visumsøknader i henhold til
artikkel 24 i forordning (EU) 2017/2226
skal kompetente visummyndighet gis
adgang til å søke i inn- og utreise-
systemet direkte fra VIS med en eller
flere av opplysningene i nevnte artikkel.

5. Dersom søk ved bruk av opplysningene
i nr. 2 i denne artikkel viser at det ikke
er registrert opplysninger om en tred-
jestatsborger i VIS, eller dersom det er
tvil om en tredjestatsborgers identitet,
gis kompetente visummyndighet
adgang til opplysninger for identifise-
ring i samsvar med artikkel 20.»

5) I kapittel III skal ny artikkel lyde:
«Artikkel 17a
Driftskompatibilitet med inn- og utreise-
systemet
1. Fra inn- og utreisesystemet er satt i drift

som nevnt i artikkel 66 nr. 1 i forordning
(EU) 2017/2226, skal det opprettes drifts-
kompatibilitet mellom inn- og utreise-
systemet og VIS for å gjøre grensekontroll
mer effektivt og hurtig. For dette formål

skal eu-LISA opprette en sikker kommuni-
kasjonskanal mellom inn- og utreise-
systemets sentrale system og det sentrale
VIS. Direkte søk mellom inn- og utreise-
systemet og VIS skal være mulig bare der-
som det er hjemmel til det i både denne for-
ordning og forordning (EF) nr. 2017/2226.
Innhenting av visumrelaterte opplysninger
fra VIS, import av disse til inn- og utreise-
systemet og ajourføring av opplysninger fra
VIS i inn- og utreisesystemet skal være en
automatisk prosess så snart den aktuelle
operasjonen settes i verk av den berørte
myndigheten.

2. Driftskompatibilitet skal gjøre det mulig for
visummyndighetene som bruker VIS, å
søke i inn- og utreisesystemet fra VIS
a) når de behandler og treffer beslutning

om visumsøknader i samsvar med artik-
kel 24 i forordning (EU) 2017/2226 og
artikkel 15 nr. 4 i denne forordning,

b) for å hente visumrelaterte opplysninger
direkte fra VIS og eksportere dem til
inn- og utreisesystemet dersom et
visum annulleres, inndras eller forlen-
ges i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) 2017/2226 og artikkel 13 og 14 i
denne forordning.

3. Driftskompatibilitet skal gjøre det mulig for
grensemyndighetene som bruker inn- og
utreisesystemet, å søke i VIS fra inn- og
utreisesystemet for å
a) hente visumrelaterte opplysninger

direkte fra VIS og importere dem til inn-
og utreisesystemet, slik at en inn- og
utreiseregistrering eller registrering
om nektet innreise for en visuminne-
haver kan opprettes eller ajourføres i
inn- og utreisesystemet i samsvar med
artikkel 14, 16 og 18 i forordning (EU)
2017/2226 og artikkel 18a i denne for-
ordning,

b) hente visumrelaterte opplysninger
direkte fra VIS og importere dem til inn-
og utreisesystemet dersom et visum
annulleres, inndras eller forlenges i hen-
hold til artikkel 19 i forordning (EU)
2017/2226 og artikkel 13 og 14 i denne
forordning,

c) kontrollere om et visum er ekte og gyl-
dig, om vilkårene for innreise på med-
lemsstatenes territorium i samsvar med
artikkel 6 i europaparlaments- og råds-
forordning (EU) 2016/399 (*) er opp-
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fylt, eller begge, som nevnt i artikkel 18
nr. 2 i denne forordning,

d) kontrollere om ikke-visumpliktige tred-
jestatsborgere som det ikke er regis-
trert en individuell saksmappe for i inn-
og utreisesystemet, tidligere er regis-
trert i VIS i samsvar med artikkel 23 i
forordning (EU) 2017/2226 og artikkel
19a i denne forordning,

e) kontrollere en visuminnehavers identi-
tet i VIS ved hjelp av fingeravtrykk i
samsvar med artikkel 23 nr. 2 og artik-
kel 23 nr. 4 i forordning (EU) 2017/2226
og artikkel 18 nr. 6 i denne forordning,
dersom en visuminnehavers identitet
kontrolleres ved hjelp av fingeravtrykk.

4. For å drive inn- og utreisesystemets nettje-
neste nevnt i artikkel 13 i forordning (EU)
2017/2226 skal VIS daglig oppdatere den
separate skrivebeskyttede databasen nevnt
i artikkel 13 nr. 5 i nevnte forordning via et
enveisuttrekk av den minste nødvendige
delmengde av VIS-opplysninger.

5. I samsvar med artikkel 36 i forordning
(EU) 2017/2226 skal Kommisjonen treffe
nødvendige tiltak for å opprette og utforme
driftskompatibilitet på høyt nivå. For å opp-
rette driftskompatibilitet med inn- og utrei-
sesystemet skal forvaltningsmyndigheten
sikre den nødvendige videreutvikling og/
eller tilpasning av det sentrale VIS, det
nasjonale grensesnittet i hver medlemsstat
og kommunikasjonsinfrastrukturen mel-
lom det sentrale VIS og de nasjonale gren-
sesnittene. Medlemsstatene skal vedta og
utvikle de nasjonale infrastrukturene.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av
9. mars 2016 om et fellesskapsregelverk som regulerer
bevegelse av personer over grensene (grenseforordnin-
gen) (EUT L 77 av 23.3.2016, s. 1).»

6) Artikkel 18 skal lyde:
«Artikkel 18
Adgang til opplysninger for kontroll ved
grenser der inn- og utreisesystemet bru-
kes
1. Kompetente myndigheter med ansvar for å

foreta kontroll ved grenser der inn- og utrei-
sesystemet brukes, skal ha adgang til VIS
for søk på grunnlag av følgende opplysnin-
ger, men utelukkende for å kontrollere visu-
minnehavernes identitet, visumets ekthet,
tidsmessige og territoriale gyldighet og sta-
tus eller hvorvidt vilkårene for innreise på
medlemsstatenes territorium i henhold til
artikkel 6 i forordning (EU) 2016/399 er
oppfylt, eller begge:

a) etternavn (familienavn), fornavn, fød-
selsdato, statsborgerskap, kjønn, reise-
dokumentets eller -dokumentenes type
og nummer, kode på tre bokstaver for
landet som har utstedt reisedokumentet
eller -dokumentene, og reisedokumen-
tets eller -dokumentenes siste gyldig-
hetsdato, eller

b) visumetikettens nummer.
2. Når det foretas et søk i inn- og utreise-

systemet i henhold til artikkel 23 nr. 2 i for-
ordning (EU) 2017/2226, skal kompetente
grensemyndighet utelukkende for formå-
lene nevnt i nr. 1 i denne artikkel foreta et
søk i VIS direkte fra inn- og utreisesystemet
ved hjelp av opplysningene nevnt i nr. 1 bok-
stav a) i denne artikkel.

3. Dersom det foretas et søk i inn- og utreise-
systemet i henhold til artikkel 23 nr. 2 eller
4 i forordning (EU) 2017/2226, kan kompe-
tente grensemyndighet som unntak fra nr. 2
i denne artikkel søke i VIS uten å gjøre
bruk av driftskompatibiliteten med inn- og
utreisesystemet dersom særlige
omstendigheter gjør det nødvendig, særlig
dersom det på grunn av en tredjestatsbor-
gers særlige situasjon er mer hensiktsmes-
sig å søke ved bruk av opplysningene i nr. 1
bokstav b) i denne artikkel, eller dersom
det midlertidig er teknisk umulig å søke
opplysninger i inn- og utreisesystemet, eller
dersom inn- og utreisesystemet svikter.

4. Dersom søk med opplysningene i nr. 1 viser
at opplysninger er lagret i VIS om ett eller
flere utstedte eller forlengede visum som
fortsatt er tidsmessig og territorielt gyldige
for grensepassering, skal kompetente myn-
dighet som har ansvar for å foreta kontroll
ved grenser der inn- og utreisesystemet
brukes, gis adgang til å søke i følgende opp-
lysninger i søknadsmappen(e) og tilknyt-
tede søknadsmapper i samsvar med artik-
kel 8 nr. 4, men utelukkende for formålene
nevnt i nr. 1 i denne artikkel:
a) statusopplysningene og opplysningene i

søknadsskjemaet nevnt i artikkel 9 nr.
2) og 4),

b) fotografier,
c) opplysningene som er nevnt i artikkel

10, 13 og 14, og som er registrert om
visum som er utstedt, annullert eller
inndratt, eller om visum som har fått for-
lenget gyldighet.

For visuminnehavere der visse opplysnin-
ger ikke er påkrevd av rettslige grunner eller
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rent faktisk, skal myndigheten til å foreta kon-
troll ved grenser der inn- og utreisesystemet
brukes, dessuten motta en melding om det el-
ler de aktuelle spesifikke datafeltene som skal
markeres som «ikke relevant».
5. Dersom søk med opplysningene nevnt i nr.

1 i denne artikkel viser at det er registrert
opplysninger om en person i VIS, men at
intet gyldig visum er registrert, skal myn-
digheten med kompetanse til å foreta kon-
troll ved grenser der inn- og utreise-
systemet brukes, utelukkende for formå-
lene nevnt i nr. 1 i denne artikkel ha adgang
til å søke i følgende opplysninger i søk-
nadsmappen(e) og tilknyttede søk-
nadsmapper i samsvar med artikkel 8 nr. 4:
a) statusopplysningene og opplysningene i

søknadsskjemaet nevnt i artikkel 9 nr.
2) og 4),

b) fotografier,
c) opplysningene som er nevnt i artikkel

10, 13 og 14, og som er registrert om
visum som er utstedt, annullert eller
inndratt, eller om visum som har fått for-
lenget gyldighet.

6. I tillegg til søket som foretas i henhold til nr.
1 i denne artikkel, skal myndigheten med
kompetanse til å foreta kontroll ved grenser
der inn- og utreisesystemet brukes, kon-
trollere en persons identitet i VIS dersom
søk med opplysningene nevnt i nr. 1 i denne
forordning viser at det er registrert opplys-
ninger om personen i VIS, og ett av føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) Personens identitet kan ikke kontrolle-

res i inn- og utreisesystemet i henhold
til artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU)
2017/2226 når
i) visuminnehaveren ennå ikke er

registrert i inn- og utreisesystemet,
ii) identiteten kontrolleres ved den

berørte grenseovergangen ved hjelp
av fingeravtrykk i samsvar med
artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU)
2017/2226,

iii) det er tvil om visuminnehaverens
identitet, iv) det foreligger andre
grunner,

b) Personens identitet kan kontrolleres i
inn- og utreisesystemet, men artikkel 23
nr. 5 i forordning (EU) 2017/2226 får
anvendelse.

Kompetente myndigheter med ansvar for å
foreta kontroll ved grenser der inn- og utrei-
sesystemet brukes, skal kontrollere en

visuminnehavers fingeravtrykk ved å sam-
menligne dem med fingeravtrykkene som
er registrert i VIS. For visuminnehavere
med fingeravtrykk som ikke kan brukes,
skal søket nevnt i nr. 1 foretas bare med de
alfanumeriske opplysningene nevnt i nr. 1.

7. For å kontrollere fingeravtrykk i VIS som fast-
satt i nr. 6 kan kompetente myndighet foreta et
søk fra inn- og utreisesystemet i VIS.

8. Dersom kontroll av visuminnehaveren eller
visumet mislykkes eller det er tvil om visumin-
nehaverens identitet eller visumets eller reise-
dokumentets ekthet, skal personalet med
behørig fullmakt hos kompetente myndig-
heter med ansvar for å foreta kontroll ved
grenser der inn- og utreisesystemet brukes,
ha adgang til opplysninger i samsvar med
artikkel 20 nr. 1 og 2.»

7) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 18a
Innhenting av VIS-opplysninger for å opp-
rette eller ajourføre en visuminnehavers
inn- og utreiseregistrering eller registre-
ring om nektet innreise i inn- og utreise-
systemet

Kompetente myndighet som har ansvar for
å foreta kontroll ved grenser der inn- og utrei-
sesystemet brukes, skal utelukkende for å opp-
rette eller ajourføre en visuminnehavers inn-
og utreiseregistrering eller registrering om
nektet innreise i inn- og utreisesystemet i hen-
hold til artikkel 14 nr. 2 og artikkel 16 og 18 i
forordning (EU) 2017/2226 gis adgang til å
hente fra VIS og importere til inn- og utreise-
systemet opplysningene som er lagret i VIS og
oppført i artikkel 16 nr. 2 bokstav c)–f) i nevnte
forordning.»

8) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 19a
Bruk av VIS før de individuelle saksmap-
pene for ikke-visumpliktige tredjestats-
borgere opprettes
1. For å kontrollere om en person tidligere er

blitt registrert i VIS, skal kompetente
myndigheter med ansvar for å foreta kon-
troll ved grenseoverganger ved de ytre
grensene i henhold til forordning (EU)
2016/399, foreta søk i VIS før en individuell
saksmappe opprettes i inn- og utreise-
systemet for ikke-visumpliktige tredjestats-
borgere i henhold til artikkel 17 i forord-
ning (EU) 2017/2226.

2. Når artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU)
2017/2226 får anvendelse og søket nevnt i
artikkel 27 i nevnte forordning viser at det
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ikke er registrert opplysninger om en tred-
jestatsborger i inn- og utreisesystemet, skal
myndigheten med kompetanse til å foreta
kontroll ved grenser der inn- og utreise-
systemet brukes, ha adgang til i henhold til
nr. 1 i denne artikkel å søke i VIS ved hjelp
av følgende opplysninger: etternavn (fami-
lienavn), fornavn, fødselsdato, nasjonali-
tet(er), kjønn, reisedokumentets type og
nummer, kode bestående av tre bokstaver
for landet som har utstedt reisedokumen-
tet, og reisedokumentets siste gyldighets-
dato.

3. Når det foretas et søk i inn- og utreise-
systemet i henhold til artikkel 23 nr. 4 i for-
ordning (EU) 2017/2226, skal kompetente
myndighet med ansvar for å foreta kontroll
ved grenser der inn- og utreisesystemet
brukes, utelukkende for formålene nevnt i
nr. 1 i denne artikkel foreta et søk i VIS
direkte fra inn- og utreisesystemet ved
hjelp av de alfanumeriske opplysningene
nevnt i nr. 2 bokstav a) i denne artikkel.

4. Dersom et søk ved bruk av opplysningene i
nr. 2 viser at opplysningene om tredjestats-
borgeren er registrert i VIS, skal myndig-
heten med kompetanse til å foreta kontroll
ved grenser der inn- og utreisesystemet
brukes, dessuten kontrollere tredjestats-
borgerens fingeravtrykk ved å sammen-
ligne dem med fingeravtrykkene som er
registrert i VIS. Myndigheten kan utføre
denne kontrollen fra inn- og utreise-
systemet. For tredjestatsborgere med fin-
geravtrykk som ikke kan brukes, skal
søket foretas bare med de alfanumeriske
opplysningene nevnt i nr. 2.

5. Dersom søket med opplysningene i nr. 2 i
denne artikkel og kontrollen i samsvar med
nr. 4 i denne artikkel viser at det er regis-
trert opplysninger om en person i VIS, skal
myndigheten med kompetanse til å foreta
kontroll ved grenser der inn- og utreise-
systemet brukes, gis adgang til å søke i føl-
gende opplysninger i berørte søknadsmap-
per og tilknyttede søknadsmapper i hen-
hold til artikkel 8 nr. 4, men utelukkende for
formålene nevnt i nr. 1 i denne artikkel:
a) statusopplysningene og opplysningene i

søknadsskjemaet nevnt i artikkel 9 nr.
2) og 4),

b) fotografier,
c) opplysningene som er nevnt i artikkel

10, 13 og 14, og som er registrert om
visum som er utstedt, annullert eller

inndratt, eller om visum som har fått for-
lenget gyldighet.

6. Dersom kontroll i henhold til nr. 4 eller 5 i
denne artikkel mislykkes eller det er tvil
om personens identitet eller reisedokumen-
tets ekthet, skal personalet med behørig
fullmakt hos kompetente myndigheter med
ansvar for å foreta kontroll ved grenser der
inn- og utreisesystemet brukes, ha adgang
til opplysninger i samsvar med artikkel 20
nr. 1 og 2. Kompetente myndighet som har
ansvar for å foreta kontroll ved grenser der
inn- og utreisesystemet brukes, kan fra inn-
og utreisesystemet utføre identifiseringen
nevnt i artikkel 20.»

9) I Artikkel 20 nr. 1 skal første ledd lyde:
«1. Utelukkende for å identifisere enhver

person som tidligere kan ha blitt registrert i
VIS, eller som kanskje ikke eller ikke lenger
oppfyller vilkårene for innreise til eller opphold
eller bosted på medlemsstatenes territorium,
skal myndighetene med kompetanse til å foreta
kontroll ved grenser der inn- og utreise-
systemet brukes, eller på medlemsstatenes ter-
ritorium, ha adgang til å søke i VIS ved bruk av
personens fingeravtrykk for å fastslå om vilkå-
rene for innreise til eller opphold eller bosted
på medlemsstatenes territorium er oppfylt.»

10)I artikkel 26 skal nytt nummer lyde:
«3a. Fra 30. juni 2018 skal forvaltningsmyn-

digheten bli ansvarlig for oppgavene nevnt i nr.
3.»

11)I artikkel 34 gjøres følgende endringer:
Nr. 1 skal lyde:

«1. Hver medlemsstat og forvaltningsmyn-
digheten skal føre registre over alle databe-
handlingsaktiviteter i VIS. Disse registrerin-
gene skal vise
a) formålet med adgangen nevnt i artikkel 6

nr. 1 og artikkel 15–22,
b) datoen og tidspunktet,
c) typen overførte opplysninger som nevnt i

artikkel 9–14,
d) typen opplysninger anvendt til søk som

nevnt i artikkel 15 nr. 2, artikkel 17 og artik-
kel 18 nr. 1 og 6, artikkel 19 nr. 1, artikkel
19a nr. 2 og 4, artikkel 20 nr. 1, artikkel 21
nr. 1 og artikkel 22 nr. 1, og

e) navnet på myndigheten som har registrert
eller hentet opplysningene.
Dessuten skal hver medlemsstat føre regis-

tre over personale med behørig fullmakt til å
registrere eller hente opplysninger.»

b) Nytt nummer skal lyde:
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«1a. Når det gjelder aktivitetene i artikkel
17a, skal det foretas registrering av enhver da-
tabehandling i VIS og inn- og utreisesystemet i
henhold til denne artikkel og artikkel 46 i for-
ordning (EU) 2017/2226.»

Artikkel 62

Endring av forordning (EU) nr. 1077/2011

I forordning (EU) nr. 1077/2011 gjøres følgende
endringer:
1) I artikkel 1 skal nr. 2 lyde:

«2. Byrået skal være ansvarlig for driftsfor-
valtningen av annen generasjon av Schengen-
informasjonssystemet (SIS II), visuminforma-
sjonssystemet (VIS), Eurodac og inn- og utrei-
sesystemet opprettet ved europaparlaments-
og rådsforordning (EU) 2017/2226 (*).

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av
30. november 2017 om opprettelse av et inn- og utreise-
system (EES) for registrering av inn- og utreiseopplysnin-
ger og opplysninger om nektet innreise for tredjestatsbor-
gere som passerer medlemsstatenes ytre grenser, om
fastsettelse av vilkårene for adgang til inn- og utreise-
systemet for rettshåndhevende formål og om endring av
konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og
forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011
(EUT L 327 av 9.12.2017, s. 20).»

2) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 5a
Oppgaver i forbindelse med inn- og utrei-
sesystemet

I forbindelse med inn- og utreisesystemet
skal byrået utføre
a) oppgavene som det er pålagt ved forord-

ning (EU) 2017/2226, b) oppgavene vedrø-
rende opplæring i teknisk bruk av inn- og
utreisesystemet.»

3) I artikkel 7 skal nr. 5 og 6 lyde:
«5. Oppgaver i forbindelse med driftsfor-

valtningen av kommunikasjonsinfrastrukturen
kan overdras til eksterne private enheter eller
organer i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
(*). Nettverksleverandøren er i så fall omfattet
av sikkerhetstiltakene nevnt i nr. 4 i denne ar-
tikkel og skal på ingen måte ha adgang til
driftsopplysninger i SIS II, VIS, Eurodac eller
inn- og utreisesystemet eller SIRENE-informa-
sjonsutvekslingen knyttet til SIS II.

6. Uten at det berører gjeldende kontrakter
om SIS II-, VIS-, Eurodac- og inn- og utreise-
systemnettet, skal forvaltning av krypte-
ringsnøkler forbli byråets kompetanse og skal
ikke settes ut til eksterne private enheter.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr.
966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for
Den europeiske unions alminnelige budsjett og om opphe-

ving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT
L 298 av 26.10.2012, s. 1).»

4) I artikkel 8 skal nr. 1 lyde:
«1. Byrået skal overvåke utviklingen innen-

for forskning som er relevant for driftsforvalt-
ningen av SIS II, VIS, Eurodac, inn- og utreise-
systemet og andre store IT-systemer.»

5) I artikkel 12 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) Ny bokstav skal lyde:

«sa) vedta rapporter om utviklingen av inn-
og utreisesystemet i henhold til artikkel 72 nr.
2 i forordning (EU) 2017/2226.»
b) Bokstav t) skal lyde:

«t) vedta rapportene om den tekniske funk-
sjonen til SIS II i henhold til artikkel 50 nr. 4 i
forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikkel 66
nr. 4 i beslutning 2007/533/JIS, til VIS i hen-
hold til artikkel 50 nr. 3 i forordning (EF) nr.
767/2008 og artikkel 17 nr. 3 i beslutning 2008/
633/JIS, og til inn- og utreisesystemet i hen-
hold til artikkel 72 nr. 4 i forordning (EU)
2017/2226.»
c) Bokstav v) skal lyde:

«v) framsette kommentarer til rapportene
fra EUs datatilsyn om revisjon i henhold til ar-
tikkel 45 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1987/2006,
artikkel 42 nr. 2 i forordning (EF) nr. 767/2008,
artikkel 31 nr. 2 i forordning (EU) nr. 603/2013
og artikkel 56 nr. 2 i forordning (EU) 2017/
2226 og sikre hensiktsmessig oppfølging av
disse revisjonene.»
d) Ny bokstav skal lyde:

«xa) offentliggjøre statistikk om inn- og ut-
reisesystemet i samsvar med artikkel 63 i for-
ordning (EU) 2017/2226.» e) Ny bokstav skal
lyde:

«za) sikre at listen over kompetente
myndigheter offentliggjøres årlig i samsvar
med artikkel 65 nr. 2 i forordning (EU) 2017/
2226.»

6) I artikkel 15 skal nr. 4 lyde:
«4. Europol og Eurojust kan delta i styrets

møter som observatører når et spørsmål om
SIS II i forbindelse med anvendelsen av beslut-
ning 2007/533/JIS er på dagsordenen. Europol
kan dessuten delta i styrets møter som obser-
vatør når et spørsmål om VIS i forbindelse med
anvendelsen av beslutning 2008/633/JIS, et
spørsmål om Eurodac i forbindelse med anven-
delsen av forordning (EU) nr. 603/2013 eller et
spørsmål om inn- og utreisesystemet i forbin-
delse med anvendelsen av forordning (EU)
2017/2226 er på dagsordenen.»

7) I artikkel 17 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 5 skal bokstav g) lyde:
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«g) uten at det berører artikkel 17 i tjenest-
emannsvedtektene, fastsette fortrolighetskrav
for å overholde artikkel 17 i forordning (EF) nr.
1987/2006, artikkel 17 i beslutning 2007/533/
JIS, artikkel 26 nr. 9 i forordning (EF) nr. 767/
2008, artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 603/
2013 og artikkel 37 nr. 4 i forordning (EU)
2017/2226.»
I nr. 6 skal ny bokstav lyde:

«k) rapporter om status over utviklingen av
inn- og utreisesystemet nevnt i artikkel 72 nr. 2
i forordning (EU) 2017/2226.»

8) I artikkel 19 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal ny bokstav lyde:

«da) Den rådgivende gruppe for inn- og ut-
reisesystemet.»
b) Nr. 3 skal lyde:

«Europol og Eurojust kan hver utpeke en repre-
sentant til Den rådgivende gruppe for SIS II. Euro-
pol kan også utpeke en representant til Den rådgi-
vende gruppe for VIS, Den rådgivende gruppe for
Eurodac og Den rådgivende gruppe for inn- og
utreisesystemet.»

Kapittel IX

Sluttbestemmelser

Artikkel 63

Bruk av opplysninger til rapportering og 
statistikk

1. Personale med behørig fullmakt hos medlems-
statenes kompetente myndigheter, Kommisjo-
nen og eu-LISA skal utelukkende for rapporte-
rings- og statistikkformål uten mulighet til
individuell identifisering og i samsvar med til-
takene for å sikre likebehandling nevnt i artik-
kel 10 nr. 2 ha adgang til å søke i følgende opp-
lysninger:
a) statusopplysninger,
b) tredjestatsborgerens statsborgerskap, kjønn

og fødselsår,
c) dato og grenseovergang for innreise i en

medlemsstat og dato og grenseovergang
for utreise fra en medlemsstat,

d) typen reisedokument og koden på tre bok-
staver for den utstedende staten,

e) antallet personer som er identifisert som
personer som har overskredet det tillatte
oppholdet nevnt i artikkel 12, statsborger-
skap for personer som er identifisert som
personer som har overskredet det tillatte
oppholdet, og grenseovergangen for inn-
reise,

f) registrerte opplysninger om alle opphold
der tillatelsen er blitt inndratt eller forlen-
get,

g) koden på tre bokstaver for medlemsstaten
som utstedte visumet, dersom det er rele-
vant,

h) antallet personer som er fritatt for kravet
om å avgi fingeravtrykk i henhold til artik-
kel 17 nr. 3 og 4,

i) antallet tredjestatsborgere som er nektet
innreise, statsborgerskap for tredjestats-
borgerne som er nektet innreise, type
grense (land-, luft- eller sjøgrense) for gren-
seovergangen der innreise ble nektet, og
begrunnelsen for at innreise ble nektet som
nevnt i artikkel 18 nr. 6 bokstav d).
Personale med behørig fullmakt hos Det

europeiske grense- og kystvaktbyrå opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/162444 skal ha adgang til å søke i
opplysningene nevnt i første ledd i dette num-
mer for å foreta risikoanalyser og sårbarhets-
vurderinger som nevnt i artikkel 11 og 13 i
nevnte forordning.

2. I forbindelse med nr. 1 i denne artikkel skal
eu-LISA opprette, iverksette og drifte et data-
register på sentralt plan i sine tekniske enhe-
ter som inneholder opplysningene nevnt i nr. 1
i denne artikkel. Dette dataregisteret skal ikke
gi mulighet til å identifisere enkeltpersoner,
men skal gi myndighetene nevnt i nr. 1 i denne
artikkel mulighet til å innhente tilpassede rap-
porter og statistikk om tredjestatsborgeres
inn- og utreiser, nektede innreiser og overskri-
delse av tredjestatsborgeres tillatte opphold,
effektivisere inn- og utreisekontrollen, bistå
konsulater med å behandle visumsøknader
samt understøtte evidensbasert utarbeiding av
Unionens migrasjonspolitikk. Dataregisteret
skal også inneholde daglig statistikk om opp-
lysningene nevnt i nr. 4. Adgang til dataregiste-
ret skal gis via en sikret adgang gjennom
TESTA med adgangskontroll og spesifikke
brukerprofiler utelukkende med rapportering
og statistikk som formål. Nærmere regler for
drift av dataregisteret og personvernet og sik-
kerhetsreglene som skal gjelde for det, skal

44 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1624 av
14. september 2016 om den europeiske grense- og kystvakt
og om endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/399 og om oppheving av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 863/2007, rådsforordning (EF) nr.
2007/2004 og rådsvedtak 2005/267/EF (EUT L 251 av
16.9.2016, s. 1).
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vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-
seskomité i artikkel 68 nr. 2.

3. Framgangsmåtene som er innført av eu-LISA
for å følge utviklingen og funksjonen til inn- og
utreisesystemet nevnt i artikkel 72 nr. 1, skal
omfatte mulighet til å utarbeide regelmessig
statistikk for å sikre en slik overvåking.

4. Hvert kvartal skal eu-LISA offentliggjøre sta-
tistikk om inn- og utreisesystemet, særlig om
antall, statsborgerskap, alder, kjønn, opphol-
dets varighet og grenseovergang ved innreise
for personer som har overskredet det tillatte
oppholdet, tredjestatsborgere som er nektet
innreise, herunder begrunnelse for nektet inn-
reise, og tredjestatsborgere som har fått sin
oppholdstillatelse inndratt eller forlenget samt
antall tredjestatsborgere som er fritatt for kra-
vet om å avgi fingeravtrykk.

5. Ved utgangen av hvert år skal det utarbeides
statistiske opplysninger i en årsrapport for det
aktuelle året. Statistikken skal inneholde en
fordeling av opplysninger på hver medlems-
stat. Rapporten skal offentliggjøres og sendes
til Europaparlamentet, til Rådet, til Kommisjo-
nen, til Det europeiske grense- og kystvakt-
byrå, til EUs datatilsyn og til de nasjonale til-
synsmyndighetene.

6. Etter anmodning fra Kommisjonen skal eu-
LISA forsyne denne med statistikk om særlige
aspekter i forbindelse med gjennomføringen
av denne forordning samt statistikk i henhold
til nr. 3.

Artikkel 64

Kostnader

1. Kostnadene i forbindelse med opprettelse og
drift av inn- og utreisesystemets sentrale sys-
tem, kommunikasjonsinfrastrukturen, det
nasjonale ensartede grensesnittet, nettje-
nesten og dataregisteret nevnt i artikkel 63 nr.
2 skal bæres over Unionens alminnelige bud-
sjett.

2. Kostnadene ved integrering av den eksis-
terende nasjonale grenseinfrastrukturen og til-
knytningen til det nasjonale ensartede grense-
snittet samt ved drifting av det nasjonale ensar-
tede grensesnittet skal bæres over Unionens
alminnelige budsjett.

Følgende kostnader dekkes ikke:
a) medlemsstatenes prosjektledelseskontor

(møter, tjenestereiser, kontorer),
b) drifting av nasjonale IT-systemer (lokaler,

gjennomføring, elektrisitet, kjøling),

c) drift av nasjonale IT-systemer (operatør- og
støtteavtaler),

d) tilpasning av eksisterende grensekontroller
og politisystemer for nasjonale inn- og utrei-
sesystemer,

e) prosjektledelse for nasjonale inn- og utrei-
sesystemer,

f) utforming, utvikling, iverksetting, drift og
vedlikehold av nasjonale kommunikasjons-
nettverk,

g) systemer for automatisert grensekontroll,
selvbetjeningssystemer og elektroniske
passkontroller.

3. Kostnadene ved de sentrale tilgangspunktene
nevnt i artikkel 29 og 30 skal bæres av hen-
holdsvis hver medlemsstat og Europol. Kost-
nadene ved disse sentrale tilgangspunktenes
tilknytning til det nasjonale ensartede grense-
snittet og til inn- og utreisesystemet bæres av
henholdsvis hver medlemsstat og Europol.

4. Hver medlemsstat og Europol skal opprette og
vedlikeholde for egen regning den tekniske
infrastrukturen som er nødvendig for å gjen-
nomføre kapittel IV, og de skal bære kostna-
dene som er en følge av adgang til inn- og
utreisesystemet for dette formål.

Artikkel 65

Underretninger

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen om hvilken myndighet som skal regnes
som behandlingsansvarlig som nevnt i artikkel
39.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen og eu-LISA om hvilke kompetente
myndigheter nevnt i artikkel 9 nr. 2 som har
adgang til å registrere, rette, supplere, slette,
innhente eller søke opplysninger. Tre måne-
der etter at inn- og utreisesystemet er satt i
drift i samsvar med artikkel 66, skal eu-LISA
offentliggjøre en konsolidert liste over myn-
dighetene i Den europeiske unions Tidende.
Medlemsstatene skal også straks underrette
om alle endringer. Ved slike endringer skal eu-
LISA én gang per år offentliggjøre en ajourført
konsolidert utgave av disse opplysningene.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen og eu-LISA om sine utpekte myndigheter
og sine sentrale tilgangspunkter nevnt i artik-
kel 29, og skal omgående melde fra om eventu-
elle endringer i dette.

4. Europol skal underrette Kommisjonen og eu-
LISA om myndigheten den utpeker, og sitt
sentrale tilgangspunkt nevnt i artikkel 30, og
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skal omgående melde fra om eventuelle
endringer i dette.

5. eu-LISA skal underrette Kommisjonen om når
prøvingen nevnt i artikkel 66 nr. 1 bokstav b er
avsluttet på tilfredsstillende måte.

6. Kommisjonen skal offentliggjøre opplysnin-
gene nevnt i nr. 1, 3 og 4 i Den europeiske uni-
ons tidende. Ved eventuelle endringer skal
Kommisjonen én gang per år offentliggjøre en
ajourført konsolidert utgave av disse opplys-
ningene. Kommisjonen skal drive et løpende
oppdatert offentlig nettsted med disse opplys-
ningene.

Artikkel 66

Driftsstart

1. Kommisjonen skal fastsette datoen der inn- og
utreisesystemet settes i drift etter at følgende
vilkår er oppfylt:
a) Tiltakene nevnt i artikkel 36 og artikkel 50

nr. 4 og 5 er vedtatt.
b) eu-LISA har erklært at en omfattende

prøving av inn- og utreisesystemet, som
skal gjennomføres av eu-LISA i samarbeid
med medlemsstatene, er avsluttet på til-
fredsstillende måte.

c) Medlemsstatene har godkjent de tekniske
og rettslige ordningene for innsamling og
overføring av opplysningene nevnt i artik-
kel 16–20 til inn- og utreisesystemet og har
underrettet Kommisjonen om dette.

d) Medlemsstatene har underrettet Kommi-
sjonen som nevnt i artikkel 65 nr. 1, 2 og 3.

2. Inn- og utreisesystemet skal brukes av
a) medlemsstatene som bruker Schengen-

regelverket fullt ut, og
b) medlemsstatene som ennå ikke anvender

Schengen-regelverket fullt ut, men som
oppfyller alle følgende vilkår:
i) Kontrollen i samsvar med gjeldende

framgangsmåter for evaluering i Schen-
gen-regelverket er fullført med positivt
resultat.

ii) Bestemmelsene i Schengen-regelverket
om SIS er trådt i kraft i samsvar med
den relevante tiltredelsesakten.

iii) De relevante bestemmelsene i Schen-
gen-regelverket om VIS som er nødven-
dige for driften av inn- og utreise-
systemet i henhold til denne forordning,
er trådt i kraft i samsvar med den rele-
vante tiltredelsesakten.

3. En medlemsstat som ikke er omfattet av nr. 2,
skal knyttes til inn- og utreisesystemet så snart
vilkårene i nr. 1 bokstav b), c) og d) og nr. 2
bokstav b) er oppfylt. Kommisjonen skal fast-
sette datoen der inn- og utreisesystemet skal
settes i drift i medlemsstatene.

4. Kommisjonen skal underrette Europaparla-
mentet og Rådet om resultatene av prøvingen
som er gjennomført i henhold til nr. 1 bokstav
b).

5. Kommisjonsbeslutningen nevnt i nr. 1 og 3
skal offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende.

6. Medlemsstatene og Europol skal begynne å
bruke inn- og utreisesystemet fra den dato
som Kommisjonen fastsetter i samsvar med nr.
1 eller, dersom det er relevant, nr. 3.

Artikkel 67

Ceuta og Melilla

Denne forordning skal ikke berøre de særlige
reglene for byene Ceuta og Melilla, som fastsatt i
erklæringen fra Kongeriket Spania om byene
Ceuta og Melilla i sluttakten til avtalen om Konge-
riket Spanias tiltredelse til konvensjonen om gjen-
nomføring av Schengen-avtalen av 14. juni 1985.

Artikkel 68

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Denne
komiteen skal være en komité i henhold til

forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikkel 69

Rådgivende gruppe

eu-LISA skal nedsette en rådgivende gruppe for å
få adgang til sakkunnskap om inn- og utreise-
systemet, særlig i forbindelse med utarbeiding av
det årlige arbeidsprogrammet og den årlige virk-
somhetsrapporten. Under inn- og utreise-
systemets utformings- og utviklingsfase får artik-
kel 37 nr. 2 anvendelse.

Artikkel 70

Opplæring

eu-LISA skal utføre oppgaver i tilknytning til opp-
læring i teknisk bruk av inn- og utreisesystemet i
samsvar med forordning (EU) nr. 1077/2011.
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Artikkel 71

Praktisk håndbok

Kommisjonen skal i tett samarbeid med medlems-
statene, eu-LISA og andre relevante byråer stille
til rådighet en praktisk håndbok om gjennomfø-
ring og forvaltning av inn- og utreisesystemet.
Den praktiske håndboken skal inneholde tekniske
og operasjonelle retningslinjer, anbefalinger og
beste praksis. Kommisjonen skal vedta den prak-
tiske håndboken i form av en rekommendasjon.

Artikkel 72

Overvåking og vurdering

1. eu-LISA skal sikre at det er innført framgangs-
måter for å overvåke utviklingen av inn- og
utreisesystemet i lys av planleggings- og kost-
nadsmålene og overvåke inn- og utreise-
systemets funksjon i lys av målene for tek-
niske resultater, kostnadseffektivitet, sikker-
het og tjenestekvalitet.

2. Senest 30. juni 2018 og deretter hver sjette
måned i inn- og utreisesystemets utviklingsfase
skal eu-LISA framlegge en rapport for Europa-
parlamentet og Rådet om status over utviklingen
av inn- og utreisesystemets sentrale system, de
ensartede grensesnittene og kommunikasjons-
infrastrukturen mellom inn- og utreisesystemets
sentrale system og de ensartede grensesnittene.
Denne rapporten skal inneholde detaljerte opp-
lysninger om de påløpte utgiftene og opplysnin-
ger om eventuell risiko som kan ha innvirkning
på inn- og utreisesystemets samlede kostnader
som skal dekkes av Unionens alminnelige bud-
sjett i samsvar med artikkel 64 nr. 1 og artikkel
64 nr. 2 første ledd. Etter at inn- og utreise-
systemet er utviklet, skal eu-LISA framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport som
beskriver nærmere hvordan målene, særlig for
planlegging og kostnader, er nådd, og begrunne
eventuelle avvik.

3. eu-LISA skal ha adgang til opplysningene om
databehandlingsaktiviteter i inn- og utreise-
systemet som kreves for det tekniske vedlike-
holdet.

4. To år etter at inn- og utreisesystemet er satt i
drift, og deretter annethvert år, skal eu-LISA
for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjo-
nen framlegge en rapport om hvordan inn- og
utreisesystemet teknisk fungerer, herunder
fra et sikkerhetsperspektiv.

5. Tre år at inn- og utreisesystemet er satt i drift,
og deretter hvert fjerde år, skal Kommisjonen
utarbeide en samlet vurdering av inn- og utrei-

sesystemet. Denne samlede vurderingen skal
omfatte:
a) en vurdering av hvordan denne forordning

får anvendelse,
b) en gjennomgåelse av oppnådde resultater i

forhold til målene og innvirkningen på
grunnleggende rettigheter,

c) en vurdering av om forutsetningene som
ligger til grunn for inn- og utreisesystemet,
fortsatt er gyldige,

d) en vurdering av om de biometriske opplys-
ningene som brukes for at inn- og utreise-
systemet skal fungere tilfredsstillende, er
tilstrekkelige,

e) en vurdering av bruken av stempler under
de ekstraordinære omstendighetene nevnt
i artikkel 21 nr. 2,

f) en vurdering av sikkerheten i inn- og utrei-
sesystemet,

g) en vurdering av eventuelle konsekvenser,
herunder eventuell uforholdsmessig stor
innvirkning på trafikkstrømmen ved gren-
seoverganger, og konsekvenser for Unio-
nens budsjett.
Vurderingene skal omfatte eventuelle nød-

vendige anbefalinger. Kommisjonen skal over-
sende vurderingsrapporten til Europaparla-
mentet, til Rådet, til EUs datatilsyn og til Den
europeiske unions byrå for grunnleggende ret-
tigheter opprettet ved rådsforordning (EF) nr.
168/200745.

Disse vurderingene skal også inneholde en
vurdering av hvordan bestemmelsene nevnt i
artikkel 60 er brukt, både med hensyn til hyp-
pighet (antall tredjestatsborgere som gjør bruk
av disse bestemmelsene per medlemsstat, de-
res statsborgerskap og gjennomsnittlig varig-
het på oppholdet deres) og praktiske konse-
kvenser, og skal ta hensyn til enhver relatert ut-
vikling i Unionens visumpolitikk. Den første
vurderingsrapporten kan omfatte alternativer
for å fase ut bestemmelsene nevnt i artikkel 60
og erstatte dem med et EU-instrument. Den
skal eventuelt følges av et regelverksforslag om
endring av bestemmelsene nevnt i artikkel 60.

6. Medlemsstatene og Europol skal gi eu-LISA og
Kommisjonen opplysningene som er nødven-
dige for å utarbeide rapportene nevnt i nr. 4 og
5 i henhold til de kvantitative indikatorene som
Kommisjonen, eu-LISA eller begge på forhånd
har fastsatt. Disse opplysningene skal ikke

45 Rådsforordning (EF) nr. 168/2007 av 15. februar 2007 om
opprettelse av Den europeiske unions byrå for grunnleg-
gende rettigheter (EUT L 53 av 22.2.2007, s. 1).
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skade arbeidsmetoder eller omfatte opplysnin-
ger som avslører kilder, medarbeidere eller
undersøkelser hos de utpekte myndighetene.

7. eu-LISA skal gi Kommisjonen nødvendige opp-
lysninger for å foreta de samlede vurderingene
nevnt i nr. 5.

8. Hver medlemsstat og Europol skal, under
overholdelse av bestemmelsene i nasjonal rett
om offentliggjøring av følsomme opplysninger,
utarbeide årlige rapporter om hvor effektiv
adgangen til opplysninger i inn- og utreise-
systemet har vært for rettshåndhevende for-
mål, med opplysninger og statistikk om
a) hvorvidt formålet med søket var identifise-

ring eller inn- og utreiseposter, og informa-
sjon om typen terrorhandlinger eller alvor-
lige straffbare forhold som førte til søket,

b) angitte grunner til å godtgjøre mistanken
om at vedkommende var omfattet av denne
forordning,

c) angitte grunner til at det ikke er iverksatt
søk i andre medlemsstaters systemer for
automatisert fingeravtrykksidentifisering i
henhold til beslutning 2008/615/JIS i sam-
svar ed artikkel 32 nr. 2 bokstav b) i denne
forordning,

d) antall anmodninger om adgang til inn- og
utreisesystemet for rettshåndhevende for-
mål,

e) antall og type saker der adgang til inn- og
utreisesystemet for rettshåndhevende for-
mål førte til at identifiseringen lyktes,

f) antall og type saker der framgangsmåten
for behandling av hastesaker nevnt i artik-
kel 31 nr. 2 og artikkel 32 nr. 2 annet ledd
ble anvendt, herunder saker der den has-
tende karakter ikke ble godtatt ved den
etterfølgende kontrollen foretatt av det sen-
trale tilgangspunktet.
Det skal stilles til rådighet for medlemssta-

tene en teknisk løsning for å lette innsamling
av opplysningene oppført i første ledd i dette
nummer for å generere statistikken nevnt i
dette nummer. Kommisjonen skal vedta gjen-
nomføringsrettsakter om spesifikasjonene for
den tekniske løsningen. Disse gjennomførings-
rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten
med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 68
nr. 2.

Medlemsstatenes og Europols årlige rap-
porter skal oversendes til Kommisjonen senest
30. juni det etterfølgende året.

Artikkel 73

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning får anvendelse fra den dato
som fastsettes av Kommisjonen i samsvar med
artikkel 66 nr. 1 i denne forordning, med unntak
av følgende bestemmelser, som får anvendelse fra
29. desember 2017: artikkel 5, 36, 37, 38, 43 og 51 i
denne forordning, artikkel 61 nr. 5 i denne forord-
ning, når det gjelder artikkel 17a nr. 5 i forordning
(EF) nr. 767/2008, artikkel 61 nr. 10 i denne for-
ordning, når det gjelder artikkel 26 nr. 3a i forord-
ning (EF) nr. 767/2008, artikkel 62, 64, 65, 66, 68,
69 og 70 og artikkel 72 nr. 2 i denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle deler og kom-
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2017.

Undervedlegg 1

Liste over internasjonale organisasjoner 
nevnt i artikkel 41 nr. 2

1. FN-organisasjoner (f.eks. UNHCR),
2. Den internasjonale organisasjon for migrasjon

(IOM),
3. Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Undervedlegg 2

Særlige bestemmelser for tredjestats-
borgere som passerer grensen på 
grunnlag av et gyldig forenklet transitt-
dokument

1) Som unntak fra artikkel 16 nr. 1–3 i denne for-
ordning skal grensemyndighetene for tred-
jestatsborgere som passerer en grense på

For Europaparlamentet For Rådet

President Formann

A. Tajani M. Maasikas
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grunnlag av et gyldig forenklet transittdoku-
ment
a) opprette eller ajourføre deres individuelle

saksmappe, som inneholder opplysningene
nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a), b) og c);
den individuelle saksmappen skal dessuten
angi at den berørte tredjestatsborgeren
innehar et forenklet transittdokument;
denne angivelsen skal automatisk føre til at
det i inn- og utreiseposten tilføyes at det for-
enklede transittdokumentet er gyldig for
flere innreiser,

b) for hver innreise som skjer på grunnlag av
et gyldig forenklet transittdokument, regis-
trere i en inn- og utreisepost opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 2 bokstav a), b) og c)
i denne forordning, og angivelse av at inn-
reisen har foregått på grunnlag av et foren-
klet transittdokument.
For å beregne transittens lengste varighet

skal transitten anses å ha begynt på datoen og
tidspunktet for innreise. Inn- og utreise-
systemet skal automatisk beregne ved hvilken
dato og hvilket tidspunkt den tillatte transitten
utløper i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forord-
ning (EF) nr. 693/2003.

2) Ved første innreise på grunnlag av et forenklet
transittdokument skal dessuten siste gyldig-
hetsdato for det forenklede transittdokumen-
tet registreres i inn- og utreiseposten.

3) Artikkel 16 nr. 3 og 4 får tilsvarende anven-
delse på tredjestatsborgere som innehar et for-
enklet transittdokument.

4) Når det gjelder kontroll ved en grense der inn-
og utreisesystemet brukes, og på medlemssta-
tenes territorium, skal tredjestatsborgere som
passerer grensen på grunnlag av et gyldig for-
enklet transittdokument, tilsvarende være
omfattet av kontrollen og identifiseringen som
er nevnt i artikkel 23 og 26 i denne forordning
og artikkel 19a i forordning (EF) nr. 767/2008,
og som får anvendelse på ikke-visumpliktige
tredjestatsborgere.

5) Nr. 1–4 får ikke anvendelse på tredjestatsbor-
gere som passerer grensen på grunnlag av et
gyldig forenklet transittdokument, forutsatt at
alle følgende vilkår er oppfylt:
a) De foretar transitten med tog.
b) De stiger ikke av på en medlemsstats terri-

torium.
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Vedlegg 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2225 av 
30. november 2017 om endring i forordning (EU) 2016/399 

for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske
unions virkemåte, særlig traktatens artikkel 77 nr.
2 bokstav b), under henvisning til forslag fra Euro-
pakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de
nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske
økonomiske og sosiale komité1, etter samråd med
Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosedyren2, og ut
fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2016/3993 fastsettes vilkår, kriterier og nær-
mere regler for passering av medlemsstatenes
ytre grenser.

2) Formålet med europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EU) 2017/22264 er å innføre et sen-
tralisert system for registrering av inn- og
utreiseopplysninger og opplysninger om nek-
tet innreise for tredjestatsborgere som passe-

rer unionsmedlemsstatenes ytre grenser for et
korttidsopphold.

3) For å foreta kontroll av tredjestatsborgere i
henhold til forordning (EU) 2016/399, her-
under kontroll av tredjestatsborgeres identitet,
identifisering av dem, eller begge, og kontroll
av at en tredjestatsborger ikke har overskre-
det det tillatte oppholdets lengste varighet på
medlemsstatenes territorium, bør grensevak-
ter benytte alle tilgjengelige opplysninger, her-
under om nødvendig opplysninger fra inn- og
utreisesystemet opprettet ved forordning (EU)
2017/2226 («inn- og utreisesystemet»). Opp-
lysningene som er lagret i inn- og utreise-
systemet, bør også brukes til å kontrollere om
tredjestatsborgere med visum for én eller to
innreiser har overholdt det høyeste antallet til-
latte innreiser.

4) I visse tilfeller er tredjestatsborgere nødt til å
stille biometriske opplysninger til rådighet for
grensekontroll. Innreisevilkårene for tred-
jestatsborgere bør derfor endres slik at det
blir obligatorisk å stille de biometriske opplys-
ningene til rådighet. Dersom en tredjestats-
borger nekter å stille biometriske opplysnin-
ger til rådighet for å opprette vedkommendes
individuelle saksmappe eller foreta grensekon-
troll, bør det treffes beslutning om å nekte inn-
reise.

5) For å sikre at inn- og utreisesystemet er fullt ut
effektivt, er det behov for at inn- og utreisekon-
troll foretas på en harmonisert måte ved gren-
sene der inn- og utreisesystemet brukes.

6) Opprettelsen av inn- og utreisesystemet betyr
at det er nødvendig å tilpasse framgangsmå-
tene for kontroll av personer som passerer
grensene der inn- og utreisesystemet brukes.
Formålet med inn- og utreisesystemet er sær-
lig å avskaffe stempling ved inn- og utreise av
reisedokumenter som innehas av tredjestats-
borgere som er gitt innreisetillatelse for et
korttidsopphold ved å erstatte stempling med
elektronisk registrering av inn- og utreise

1 EUT C 487 av 28.12.2016, s. 66.
2 Europaparlamentets holdning av 25.10.2017 (ennå ikke

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. november
2017.

3 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9.
mars 2016 om innføring av fellesskapsregler som regulerer
bevegelsen av personer over grenser (grenseforordnin-
gen) (EUT L 77 av 23.3.2016, s. 1).

4 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av
30. november 2017 om opprettelse av et inn- og utreise-
system (EES) for registrering av inn- og utreiseopplysnin-
ger og opplysninger om nektet innreise for tredjestatsbor-
gere som passerer medlemsstatenes ytre grenser, om fast-
settelse av vilkårene for adgang til inn- og utreisesystemet
for rettshåndhevende formål og om endring av konvensjo-
nen om gjennomføring av Schengen-avtalen og forordning
(EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (se side 20 i
denne EUT).
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direkte i inn- og utreisesystemet. Det bør dess-
uten tas hensyn til driftskompatibilitet mellom
inn- og utreisesystemet og visuminformasjons-
systemet (VIS) opprettet ved rådsvedtak
2004/512/EF5 i framgangsmåtene for grense-
kontroll. Endelig gir inn- og utreisesystemet
mulighet til å bruke ny teknologi når reisende
passerer grensene for et korttidsopphold.
Disse tilpasningene av framgangsmåtene for
grensekontroll bør få virkning i medlemssta-
tene som bruker inn- og utreisesystemet, på
datoen inn- og utreisesystemet settes i drift i
henhold til forordning (EU) 2017/2226.

7) I en seksmånedersperiode etter at inn- og
utreisesystemet er satt i drift, bør grensevak-
ter ta hensyn til tredjestatsborgeres opphold
på medlemsstatenes territorium i de seks
månedene som går forut for inn- eller utreisen,
ved å kontrollere stempler i reisedokumenter i
tillegg til inn- og utreiseopplysningene i inn- og
utreisesystemet. Dette tiltaket bør gjøre det
mulig å foreta nødvendig kontroll av personer
som er gitt innreisetillatelse for et korttidsopp-
hold på medlemsstatenes territorium i de seks
månedene før inn- og utreisesystemet ble satt i
drift. Dessuten bør det fastsettes særlige
bestemmelser for tredjestatsborgere som har
reist inn på medlemsstatenes territorium, og
som ennå ikke har reist ut før inn- og utreise-
systemet er satt i drift. I disse tilfellene bør den
seneste innreisen også registreres i inn- og
utreisesystemet når tredjestatsborgeren reiser
ut av medlemsstatenes territorium.

8) Ettersom situasjonen er svært forskjellig i
medlemsstatene og ved medlemsstatenes for-
skjellige grenseoverganger når det gjelder
hvor mange tredjestatsborgere som passerer
grensene, bør det være opp til medlemssta-
tene å avgjøre om og i hvilket omfang de vil
gjøre bruk av teknologi som selvbetjenings-
systemer, elektroniske passkontroller og auto-
matiserte grensekontrollsystemer. Dersom
slik teknologi brukes, bør inn- og utreisekon-
troll ved de ytre grensene foretas på en harmo-
nisert måte, og et tilstrekkelig sikkerhetsnivå
bør sikres.

9) Dessuten er det nødvendig å fastsette grense-
vaktenes oppgaver og roller ved bruk av slik
teknologi. I denne forbindelse bør det sikres at
resultatene av den automatiserte grensekon-
trollen er tilgjengelige for grensevaktene, slik

at de kan treffe hensiktsmessige beslutninger.
Dessuten er det nødvendig å overvåke reisen-
des bruk av selvbetjeningssystemer, elektro-
niske passkontroller og automatiserte grense-
kontrollsystemer, slik at bedragersk atferd og
bruk kan hindres. I forbindelse med overvå-
kingen bør grensevakter dessuten være særlig
oppmerksomme på mindreårige og ha mulig-
het til å identifisere personer som har behov
for beskyttelse.

10)Medlemsstatene bør også kunne opprette
nasjonale programmer for forenklet grense-
passering på frivillig grunnlag for å gjøre det
mulig å unnta forhåndskontrollerte tred-
jestatsborgere fra visse aspekter av den grun-
dige kontrollen ved innreise. Dersom slike
nasjonale programmer for forenklet grense-
passering brukes, bør de opprettes etter en
harmonisert modell, og et tilstrekkelig sikker-
hetsnivå bør garanteres.

11)Denne forordning berører ikke anvendelsen
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/
38/EF6.

12)Ettersom målet for denne forordning, nemlig å
endre de gjeldende reglene i forordning (EU)
2016/399, bare kan nås på EU-plan, kan Unio-
nen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsip-
pet i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske
union (TEU). I samsvar med forholdsmessig-
hetsprinsippet i nevnte artikkel går denne for-
ordning ikke videre enn det som er nødvendig
for å nå dette målet.

13)I henhold til artikkel 1 og 2 i protokoll nr. 22
om Danmarks stilling, som er vedlagt TEU og
traktaten om Den europeiske unions virke-
måte, deltar ikke Danmark i vedtakelsen av
denne forordning, som ikke er bindende for og
ikke får anvendelse i Danmark. Ettersom
denne forordning er en utvikling av Schengen-
regelverket, skal Danmark, i samsvar med
artikkel 4 i protokollen, innen seks måneder
etter at Rådet har truffet beslutning om denne
forordning, beslutte hvorvidt landet skal gjen-
nomføre denne forordning i sin nasjonale rett.

14)Denne forordning utgjør en utvikling av
bestemmelsene i Schengen-regelverket som
Det forente kongerike ikke deltar i etter råds-

5 Rådsvedtak 2004/512/EF av 8. juni 2004 om opprettelse av
visuminformasjonssystemet (VIS) (EUT L 213 av 15.6.2004,
s. 5).

6 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april
2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett
til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes terri-
torium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om
oppheving av direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/
EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF,
90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s.
77).
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beslutning 2000/365/EF7; Det forente konge-
rike deltar derfor ikke i vedtakelsen av denne
forordning, som ikke er bindende for og ikke
får anvendelse i Det forente kongerike.

15)Denne forordning utgjør en utvikling av
bestemmelsene i Schengen-regelverket som
Irland ikke deltar i etter rådsbeslutning 2002/
192/EF8; Irland deltar derfor ikke i vedtakel-
sen av denne forordning, som ikke er bin-
dende for og ikke får anvendelse i Irland.

16)Når det gjelder Island og Norge, utgjør denne
forordning, i henhold til avtalen mellom Rådet
for Den europeiske union og Republikken
Island og Kongeriket Norge om disse to sta-
ters assosiering i gjennomføringen, anvendel-
sen og utviklingen av Schengen-regelverket9,
en utvikling av bestemmelsene i Schengen-
regelverket som er omfattet av området nevnt i
artikkel 1 bokstav A i rådsbeslutning 1999/
437/EF10.

17)Når det gjelder Sveits, utgjør denne forord-
ning, i henhold til avtalen mellom Den euro-
peiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske
edsforbunds assosiering i gjennomføringen,
anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket11, en utvikling av bestemmelsene i
Schengen-regelverket som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artikkel
3 i rådsbeslutning 2008/146/EF12.

18)Når det gjelder Liechtenstein, utgjør denne
forordning, i henhold til protokollen mellom
Den europeiske union, Det europeiske felles-
skap, Det sveitsiske edsforbund og Fyrste-
dømmet Liechtenstein om Fyrstedømmet Lie-
chtensteins tiltredelse til avtalen mellom Den

europeiske union, Det europeiske fellesskap
og Det sveitsiske edsforbund om Det sveit-
siske edsforbunds assosiering i gjennomførin-
gen, anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket13, en utvikling av bestemmelsene i
Schengen-regelverket som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artikkel
3 i rådsbeslutning 2011/350/EU14.

19)Når det gjelder Kypros, Bulgaria, Romania og
Kroatia, bør bestemmelsene i forordning (EU)
2016/399 om inn- og utreisesystemet anven-
des bare dersom vilkårene fastsatt i artikkel 66
nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226 er oppfylt.
For medlemsstater som ikke oppfyller vilkå-
rene fastsatt i artikkel 66 nr. 2 i nevnte forord-
ning senest den datoen inn- og utreise-
systemet er satt i drift, er det derfor nødvendig
å fastsette spesifikke overgangsbestemmelser
om stempling i påvente av at de slutter seg til
inn- og utreisesystemet. Disse overgangsbe-
stemmelsene bør sikre at stempling av reise-
dokumenter har samme virkning som en inn-
og utreisepost i inn- og utreisesystemet.

20)Medlemsstater som ikke oppfyller vilkårene i
artikkel 66 nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226
senest den datoen inn- og utreisesystemet er
satt i drift, bør fortsette den systematiske
stemplingen ved inn- og utreise av reisedoku-
menter som innehas av tredjestatsborgere
som er gitt innreisetillatelse for et korttidsopp-
hold. Disse medlemsstatene bør undersøke
inn- og utreisestemplene i den berørte tred-
jestatsborgerens reisedokument for, ved å
sammenligne inn- og utreisedatoene, å kon-
trollere at personen ikke har overskredet det
tillatte oppholdets lengste varighet på den
berørte medlemsstatens territorium. Stem-
pling av reisedokumenter og undersøkelse av
stempler bør fortsette til den berørte med-
lemsstaten er tilsluttet inn- og utreisesystemet
nevnt i artikkel 66 nr. 3 i forordning (EU)
2017/2226.

7 Rådsbeslutning 2000/365/EF av 29. mai 2000 om anmod-
ningen fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-
Irland om å delta i visse bestemmelser i Schengen-regelver-
ket (EFT L 131 av 1.6.2000, s. 43).

8 Rådsbeslutning 2002/192/EF av 28. februar 2002 om
anmodningen fra Irland om å delta i visse bestemmelser i
Schengen-regelverket (EUT L 64 av 7.3.2002, s. 20).

9 EUT L 176 av 10.7.1999, s. 36.
10 Rådsbeslutning 1999/437/EF av 17. mai 1999 om visse

gjennomføringsbestemmelser til avtalen som Rådet for
Den europeiske union har inngått med Republikken Island
og Kongeriket Norge om disse to statenes assosiering i
gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av Schen-
gen-regelverket (EFT L 176 av 10.7.1999, s. 31).

11 EUT L 53 av 27.2.2008, s. 52.
12 Rådsbeslutning 2008/146/EF av 28. januar 2008 om inngå-

else, på Det europeiske fellesskaps vegne, av avtalen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds
assosiering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen
av Schengen-regelverket (EUT L 53 av 27.2.2008, s. 1).

13 EUT L 160 av 18.6.2011, s. 21.
14 Rådsbeslutning 2011/350/EU av 7. mars 2011 om inngå-

else, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det
sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om
Fyrstedømmet Liechtensteins assosiering i avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds asso-
siering i gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av
Schengen-regelverket, om avskaffelse av kontroller ved de
indre grensene og personers bevegelse (EUT L 160 av
18.6.2011, s. 19).
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21)Forordning (EU) 2016/399 bør derfor endres i
samsvar med dette.

22)EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med
artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og råds-
forordning (EF) nr. 45/200115 og har avgitt
uttalelse 21. september 2016 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EU) 2016/399 gjøres følgende
endringer:
1) I artikkel 2 skal nye numre lyde:

«22. ‘inn- og utreisesystem’ systemet opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2017/2226 (*),

23. ‘selvbetjeningssystem’ et automatisk sys-
tem som gjennomfører alle eller noen av
grensekontrollene som får anvendelse på
en person, og som kan brukes til forhånds-
registrering av opplysninger i inn- og utrei-
sesystemet,

24. ‘elektronisk passkontroll’ en elektronisk
styrt infrastruktur der en ytre grense eller
en indre grense der kontrollen ennå ikke er
blitt opphevet, faktisk passeres,

25. ‘automatisk grensekontrollsystem’ et sys-
tem som muliggjør automatisert grense-
passering, og som består av et selvbetje-
ningssystem og en elektronisk passkon-
troll,

26. ‘bekreftelse av brikkedataenes ekthet og
integritet’ prosessen der det ved bruk av
sertifikater kontrolleres at dataene i den
elektroniske lagringsenheten (brikken)
kommer fra den utstedende myndigheten,
og at de ikke er blitt endret.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av
30. november 2017 om opprettelse av et inn- og utreise-
system (EES) for registrering av inn- og utreiseopplysnin-
ger og opplysninger om nektet innreise for tredjestatsbor-
gere som passerer medlemsstatenes ytre grenser, om
fastsettelse av vilkårene for adgang til inn- og utreise-
systemet for rettshåndhevende formål og om endring av
konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og
forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011
(EUT L 327 av 9.12.2017, s. 20).»

2) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal ny bokstav lyde:

«f) De skal stille biometriske opplysninger
til rådighet, dersom det er nødvendig
for
i) opprettelse av den individuelle

saksmappen i inn- og utreise-
systemet i samsvar med artikkel 16
og 17 i forordning (EU) 2017/2226,

ii) utførelse av grensekontroll i sam-
svar med artikkel 8 nr. 3 bokstav a)
i) og bokstav g) i) i denne forordnin-
gen, artikkel 23 nr. 2 og 4 i forord-
ning (EU) 2017/2226 og, dersom
det er relevant, artikkel 18 i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 767/2008 (*).

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008
av 9. juli 2008 om visuminformasjonssystemet (VIS) og
utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene om
visum for kortvarig opphold (VIS-forordningen) (EUT L
218 av 13.8.2008, s. 60).»

b) Nytt nummer skal lyde:
«1a. Perioden på 90 dager innenfor en 180-

dagersperiode nevnt i nr. 1 i denne artikkel
skal beregnes som en enkelt periode for
medlemsstater som bruker inn- og utreise-
systemet på grunnlag av forordning (EU)
2017/2226. Denne perioden skal beregnes
særskilt for hver av medlemsstatene som
ikke bruker inn- og utreisesystemet.»

3) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 6a
Tredjestatsborgere hvis opplysninger skal
registreres i inn- og utreisesystemet
1. Ved inn- og utreise skal opplysninger om

følgende personkategorier registreres i inn-
og utreisesystemet i samsvar med artikkel
16, 17, 19 og 20 i forordning (EU) 2017/
2226:
a) tredjestatsborgere som er gitt innreise-

tillatelse for et korttidsopphold i sam-
svar med artikkel 6 nr. 1 i denne forord-
ning,

b) tredjestatsborgere som er familiemed-
lemmer til en unionsborger som er
omfattet av direktiv 2004/38/EF, og
som ikke har et oppholdskort i henhold
til nevnte direktiv,

c) tredjestatsborgere som
i) er familiemedlemmer til en tred-

jestatsborger som har samme rett til
fri bevegelighet som unionsborgere
i henhold til en avtale mellom Unio-
nen og dens medlemsstater på den
ene side og et tredjeland på den
annen side, og

15 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av
18. desember 2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Fellesskapets institu-
sjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysnin-
ger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).
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ii) ikke innehar et oppholdskort i hen-
hold til direktiv 2004/38/EF eller en
oppholdstillatelse i henhold til for-
ordning (EF) nr. 1030/2002.

2. Opplysninger om tredjestatsborgere som
er nektet innreise for et korttidsopphold i
samsvar med artikkel 14 i denne forordnin-
gen, skal registreres i inn- og utreise-
systemet i samsvar med artikkel 18 i forord-
ning (EU) 2017/2226.

3. Opplysninger om følgende personkatego-
rier skal ikke registreres i inn- og utreise-
systemet:
a) tredjestatsborgere som er familiemed-

lemmer til en unionsborger som omfat-
tes av direktiv 2004/38/EF, og som har
et oppholdskort i henhold til nevnte
direktiv, uansett om de følger med eller
slutter seg til denne unionsborgeren,

b) tredjestatsborgere som er familiemed-
lemmer til en tredjestatsborger, uansett
om de følger med eller slutter seg til
denne tredjestatsborgeren, dersom
i) denne tredjestatsborgeren har

samme rett til fri bevegelighet som
unionsborgere i henhold til en avtale
mellom Unionen og dens medlems-
stater på den ene side og en tred-
jestat på den annen side, og

ii) disse tredjestatsborgerne innehar et
oppholdskort i henhold til direktiv
2004/38/EF eller en oppholdstilla-
telse i henhold til forordning (EF)
nr. 1030/2002,

c) andre innehavere av oppholdstillatelser
nevnt i artikkel 2 nr. 16 enn de som er
omfattet av bokstav a) og b) i dette num-
meret,

d) innehavere av visum for langvarig opp-
hold,

e) tredjestatsborgere som gjør bruk av sin
rett til bevegelighet i henhold til europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2014/66/
EU (*) eller europaparlaments- og råds-
direktiv (EU) 2016/801 (**),

f) statsborgere i Andorra, Monaco og San
Marino og innehavere av pass som er
utstedt av Vatikanstaten,

g) personer eller personkategorier som er
fritatt for grensekontroll, eller som er
omfattet av særlige regler for grense-
kontroll, særlig
i) statsoverhoder, regjeringssjefer og

medlemmer av nasjonale regjerin-
ger med ledsagende ektefeller samt

medlemmer av deres offisielle dele-
gasjon og regenter og andre høytstå-
ende medlemmer av en kongefami-
lie, i samsvar med punkt 1 i vedlegg
VII,

ii) flypiloter og andre besetningsmed-
lemmer i samsvar med punkt 2 i ved-
legg VII,

iii) sjøfolk i samsvar med punkt 3 i ved-
legg VII, og sjøfolk som oppholder
seg på en medlemsstats territorium
bare mens skipet befinner seg i havn
og på anløpshavnens område,

iv) grensearbeidere i samsvar med
punkt 5 i vedlegg VII,

v) redningstjenester, politi, brannve-
sen som handler i nødsituasjoner, og
grensevakter i samsvar med punkt 7
i vedlegg VII,

vi) offshorearbeidere i samsvar med
punkt 8 i vedlegg VII,

vii)besetningsmedlemmer og passasje-
rer på cruiseskip i samsvar med
punkt 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 i vedlegg
VI,

viii)personer om bord på lystbåter som
ikke underkastes grensekontroll i
samsvar med punkt 3.2.4, 3.2.5 og
3.2.6 i vedlegg VI,

h) personer som er omfattet av et unntak
fra plikten til å passere de ytre grensene
bare ved grenseoverganger og innenfor
den normale åpningstiden i samsvar
med artikkel 5 nr. 2,

i) personer som for sin grensepassering
framviser en gyldig tillatelse til lokal
grensetrafikk i samsvar med europapar-
laments- og rådsforordning (EF) nr.
1931/2006 (***),

j) personale på internasjonale passasjer-
og godstog, k) personer som for sin
grensepassering framviser
i) et gyldig forenklet jernbanetransitt-

dokument utstedt i samsvar med
rådsforordning (EF) nr. 693/2003
(****), eller

ii) et gyldig forenklet transittdokument
utstedt i samsvar med forordning
(EF) nr. 693/2003, forutsatt at de
foretar transitt med tog og ikke sti-
ger av på en medlemsstats territo-
rium.

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/66/EU av 15.
mai 2014 om vilkår for innreise og opphold for bedrift-
sinternt utstasjonerte tredjestatsborgere (EUT L 157 av
27.5.2014, s. 1).
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(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/801 av
11. mai 2016 om vilkårene for tredjestatsborgeres inn-
reise og opphold for forskning, studier, opplæring,
volontørtjeneste, elevutvekslingsprogrammer eller
utdanningsprosjekter og au pair-arbeid (EUT L 132 av
21.5.2016, s. 21).

(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1931/
2006 av 20. desember 2006 om fastsettelse av regler for
lokal grensetrafikk ved medlemsstatenes ytre lande-
grenser og om endring av Schengen-konvensjonen
(EUT L 405 av 30.12.2006, s. 1).

(****) Rådsforordning (EF) nr. 693/2003 av 14. april 2003 om
innføring av et spesielt forenklet transittdokument
(FTD) og et forenklet jernbanetransittdokument
(FRTD) samt om endring av Den konsulære fellesin-
struks og Felleshåndboken (EUT L 99 av 17.4.2003, s.
8).»

4) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) annet ledd skal lyde:
«Dersom et reisedokument inne-

holder et elektronisk lagringsmedium
(brikke), skal brikkeopplysningenes
ekthet og integritet bekreftes ved hjelp
av en ubrutt kjede av gyldige sertifika-
ter, med mindre dette er teknisk umulig
eller, dersom det er snakk om et reise-
dokument utstedt av en tredjestat, umu-
lig på grunn av manglende gyldige ser-
tifikater.»

ii) I bokstav b) skal nytt ledd lyde:
«For personer hvis innreise skal re-

gistreres i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 6a i denne forordning,
skal det foretas kontroll av deres identi-
tet i samsvar med artikkel 23 nr. 2 i for-
ordning (EU) 2017/2226 og, dersom det
er relevant, identifisering i samsvar med
artikkel 23 nr. 4 i nevnte forordning.»

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav a) i) annet ledd skal lyde:

«For pass og reisedokumenter som
inneholder et elektronisk lagringsme-
dium (brikke), skal brikkeopplysninge-
nes ekthet og integritet kontrolleres,
forutsatt at det finnes gyldige sertifika-
ter.

Unntatt for tredjestatsborgere som
allerede har en individuell saksmappe i
inn- og utreisesystemet, skal denne kon-
trollen, dersom reisedokumentet inne-
holder et ansiktsbilde som er lagret i det
elektroniske lagringsmediet (brikke),
og dette ansiktsbildet er teknisk tilgjen-
gelig, omfatte kontroll av dette ansikts-
bildet ved elektronisk sammenligning
av ansiktsbildet med ansiktsbildet som
tas på stedet av den berørte tredjestats-

borgeren. Dersom det er teknisk og ju-
ridisk mulig, kan denne kontrollen fore-
tas ved å kontrollere om vedkommen-
des fingeravtrykk stemmer overens
med fingeravtrykkene som er lagret i
det elektroniske lagringsmediet (brik-
ken).»

ii) Bokstav a) iii) skal lyde:
«iii) For personer hvis innreise eller

nektede innreise skal registreres i inn-
og utreisesystemet i samsvar med artik-
kel 6a i denne forordning, kontroll av
deres identitet i samsvar med artikkel
23 nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226 og,
dersom det er relevant, identifisering i
samsvar med artikkel 23 nr. 4 i nevnte
forordning.»

iii) I bokstav a) skal nytt nummer lyde:
«iiia) for personer hvis innreise eller

nektede innreise skal registreres i inn-
og utreisesystemet i samsvar med artik-
kel 6a i denne forordning, kontroll av at
tredjestatsborgeren ikke har nådd eller
overskredet det tillatte oppholdets leng-
ste varighet på medlemsstatenes terri-
torium, og for tredjestatsborgere som
har visum for én eller to innreiser, kon-
troll av at de ikke har overskredet det
høyeste antallet tillatte innreiser, ved
søk i inn- og utreisesystemet i samsvar
med artikkel 23 i forordning (EU) 2017/
2226.»

iv) Bokstav g) i) skal lyde:
«i) kontroll av tredjestatsborgerens

identitet og statsborgerskap og av reise-
dokumentets ekthet og gyldighet for
grensepassering, herunder ved søk i re-
levante databaser, særlig:

1) SIS,
2) Interpols database over stjålne og

forsvunne reisedokumenter,
3) nasjonale databaser med opplys-

ninger om stjålne, urettmessig tileg-
nede, forsvunne og ugyldiggjorte reise-
dokumenter.

For pass og reisedokumenter som
inneholder et elektronisk lagringsme-
dium (brikke), skal brikkedataenes ekt-
het og integritet kontrolleres, forutsatt
at det finnes gyldige sertifikater.

Unntatt for tredjestatsborgere som
allerede har en individuell saksmappe i
inn- og utreisesystemet, skal denne kon-
trollen, dersom reisedokumentet inne-
holder et ansiktsbilde som er lagret i det
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elektroniske lagringsmediet (brikke),
og dette ansiktsbildet er teknisk tilgjen-
gelig, omfatte kontroll av dette ansikts-
bildet ved elektronisk sammenligning
av ansiktsbildet med ansiktsbildet som
tas på stedet av den berørte tredjestats-
borgeren. Dersom det er teknisk og ju-
ridisk mulig, kan denne kontrollen fore-
tas ved å kontrollere om vedkommen-
des fingeravtrykk stemmer overens
med fingeravtrykkene som er lagret i
det elektroniske lagringsmediet (brik-
ken).»

v) I bokstav g) skal nye numre lyde:
«iii) for personer hvis utreise skal re-

gistreres i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 6a i denne forordning,
kontroll av deres identitet i samsvar
med artikkel 23 nr. 2 i forordning (EU)
2017/2226 og, dersom det er relevant,
identifisering i samsvar med artikkel 23
nr. 4 i nevnte forordning

iv) for personer hvis utreise skal re-
gistreres i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 6a i denne forordning,
kontroll av at tredjestatsborgeren ikke
har overskredet det tillatte oppholdets
lengste varighet på medlemsstatenes
territorium, ved søk i inn- og utreise-
systemet i samsvar med artikkel 23 nr. 3
i forordning (EU) 2017/2226.»

vi) Bokstav h) ii) utgår.
vii)Bokstav i) skal lyde:

«i) for å identifisere personer som
ikke, eller ikke lenger, oppfyller vilkå-
rene for innreise til, opphold på eller bo-
sted på medlemsstatenes territorium,
kan det foretas søk i VIS i samsvar med
artikkel 20 i forordning (EF) nr. 767/
2008 og i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 27 i forordning (EU)
2017/2226.»

c) Nytt nummer skal lyde:
«9. Tredjestatsborgeren skal underret-

tes om det høyeste antallet dager for det til-
latte oppholdet, der det skal tas hensyn til
antallet innreiser og oppholdets tillatte va-
righet ifølge visumet. Denne underretnin-
gen gis enten av grensevakten på tidspunk-
tet for grensekontrollen eller ved hjelp av
utstyr som er installert på grenseovergan-
gen, og som gjør det mulig for tredjestats-
borgeren å konsultere nettjenesten nevnt i
artikkel 13 nr. 1 og 2 i forordning (EU)
2017/2226.»

5) Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 8a
Bruk av selvbetjeningssystemer til for-
håndsregistrering av opplysninger i inn-
og utreisesystemet
1. Personer hvis grensepassering i henhold til

artikkel 6a skal registreres i inn- og utreise-
systemet, kan bruke et selvbetjeningssys-
tem til å forhåndsregistrere opplysningene
nevnt i nr. 4 bokstav a) i denne artikkel i
inn- og utreisesystemet, forutsatt at alle føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) Reisedokumentet inneholder et elektro-

nisk lagringsmedium (brikke), og brik-
keopplysningenes ekthet og integritet
er bekreftet ved hjelp av en ubrutt kjede
av gyldige sertifikater.

b) Reisedokumentet inneholder et ansikts-
bilde som er lagret i det elektroniske
lagringsmediet (brikken), og som tek-
nisk er tilgjengelig for selvbetjenings-
systemet for å kontrollere innehaverens
identitet ved å sammenligne ansiktsbil-
det som er lagret i det elektroniske lag-
ringsmediet (brikken), med ansiktsbil-
det som tas av innehaveren på stedet;
dersom det er teknisk og juridisk mulig,
kan denne kontrollen foretas ved å kon-
trollere om vedkommendes fingerav-
trykk stemmer overens med fingerav-
trykkene som er lagret i det elektro-
niske lagringsmediet (brikken).

2. I henhold til nr. 1 i denne artikkel skal selv-
betjeningssystemet kontrollere om tred-
jestatsborgeren tidligere er registrert i inn-
og utreisesystemet, og kontrollere vedkom-
mendes identitet i samsvar med artikkel 23
nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226.

3. I samsvar med artikkel 23 nr. 4 i forordning
(EU) 2017/2226 skal selvbetjeningssys-
temet foreta identifisering i samsvar med
artikkel 27 i nevnte forordning.

Videre gjelder følgende i samsvar med
artikkel 23 nr. 4 i forordning (EU) 2017/
2226 dersom en identifisering foretas i inn-
og utreisesystemet:
a) For tredjestatsborgere som er pliktige

til å ha et visum for å passere de ytre
grensene, skal det foretas en kontroll av
om deres fingeravtrykk stemmer over-
ens med VIS-opplysningene i samsvar
med artikkel 18 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 767/2008, dersom søket i VIS med
opplysningene nevnt i artikkel 18 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 767/2008 viser at
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personen er registrert i systemet. Der-
som kontroll av personen i henhold til
nr. 2 i denne artikkel ikke lykkes, skal
det foretas søk i VIS-opplysningene for
identifisering i samsvar med artikkel 20
i forordning (EF) nr. 767/2008.

b) For tredjestatsborgere som ikke er plik-
tige til å ha et visum for å passere de ytre
grensene, og som ikke finnes i inn- og
utreisesystemet etter et identifiserings-
søk i henhold til artikkel 27 2017/2226,
skal det foretas søk i VIS i samsvar med
artikkel 19a i forordning (EF) nr. 767/
2008.

4. Dersom opplysninger om personen nevnt i
nr. 1 i denne artikkel ikke registreres i inn-
og utreisesystemet i samsvar med nr. 2 og
3, gjelder følgende:
a) Tredjestatsborgere som er pliktige til å

ha et visum for å passere de ytre gren-
sene, skal ved hjelp av selvbetjenings-
systemet i inn- og utreisesystemet for-
håndsregistrere opplysningene nevnt i
artikkel 16 nr. 1 og artikkel 16 nr. 2 bok-
stav c)–f) i forordning (EU) 2017/2226
og, dersom det er relevant, opplysnin-
gene nevnt i artikkel 16 nr. 6 i nevnte
forordning, og tredjestatsborgere som
ikke er pliktige til å ha et visum for å pas-
sere de ytre grensene, skal ved hjelp av
selvbetjeningssystemet i inn- og utreise-
systemet forhåndsregistrere opplysnin-
gene nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a),
b) og c), og artikkel 16 nr. 2 bokstav c) i
nevnte forordning og, dersom det er
relevant, opplysningene nevnt i artikkel
17 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning.

b) Deretter skal personen henvises til en
grensevakt, som skal
i) forhåndsregistrere de berørte opp-

lysningene dersom det ikke var
mulig å samle inn alle nødvendige
opplysninger ved hjelp av selvbetje-
ningssystemet,

ii) kontrollere
– at reisedokumentet som er brukt

i selvbetjeningssystemet, er det
samme som personen framviser
for grensevakten,

– at ansiktsbildet som tas av ved-
kommende på stedet, stemmer
overens med ansiktsbildet som
ble registrert ved hjelp av selv-
betjeningssystemet, og

– for personer som ikke har et
visum som kreves i henhold til
forordning (EF) nr. 539/2001, at
fingeravtrykkene som ble tatt av
vedkommende på stedet, stem-
mer overens med fingeravtryk-
kene som ble registrert ved hjelp
av selvbetjeningssystemet,

iii) bekrefte opplysningene nevnt i bok-
stav a) i dette nummer og registrere
opplysningene nevnt i artikkel 16 nr.
2 bokstav a) og b) og artikkel 18 nr.
6 bokstav a), b), c) og d) i forordning
(EU) 2017/2226 når det er truffet
beslutning om å tillate eller nekte
innreise.

5. Dersom tiltakene nevnt i nr. 2 og 3 angir at
det er registrert opplysninger om personen
nevnt i nr. 1 i inn- og utreisesystemet, skal
selvbetjeningssystemet vurdere om det er
nødvendig å ajourføre en eller flere av opp-
lysningene nevnt i nr. 4 bokstav a).

6. Dersom vurderingen nevnt i nr. 5 viser at
personen nevnt i nr. 1 har en individuell
saksmappe i inn- og utreisesystemet, men
at det er nødvendig å ajourføre opplysnin-
gene om personen, skal personen
a) ajourføre opplysningene i inn- og utrei-

sesystemet ved å forhåndsregistrere
dem ved hjelp av selvbetjeningssys-
temet,

b) henvises til en grensevakt, som skal
kontrollere at ajourføringen nevnt i bok-
stav a) i dette nummer er korrekt, og,
når det er truffet beslutning om å tillate
eller nekte innreise, ajourføre den indi-
viduelle saksmappen i samsvar med
artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 2017/
2226.

7. Selvbetjeningssystemer skal brukes under
tilsyn av en grensevakt som skal ha ansvar
for å oppdage upassende, bedragersk eller
unormal bruk av selvbetjeningssystemet.

Artikkel 8b
Bruk av selvbetjeningssystemer og/eller
elektroniske passkontroller av personer
hvis grensepassering skal registreres i
inn- og utreisesystemet
1. Personer hvis grensepassering skal

registreres i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 6a, kan få tillatelse til å
bruke selvbetjeningssystemer til å foreta
grensekontroll dersom alle følgende vilkår
er oppfylt:
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a) Reisedokumentet inneholder et elektro-
nisk lagringsmedium (brikke), og brik-
keopplysningenes ekthet og integritet
er bekreftet ved hjelp av en ubrutt kjede
av gyldige sertifikater.

b) Reisedokumentet inneholder et ansikts-
bilde som er lagret i det elektroniske
lagringsmediet (brikken), og som er
teknisk tilgjengelig for selvbetjenings-
systemet for å kontrollere innehaverens
identitet ved å sammenligne dette
ansiktsbildet med ansiktsbildet som tas
av innehaveren på stedet.

c) Personen er allerede registrert eller for-
håndsregistrert i inn- og utreise-
systemet.

2. Dersom vilkårene i nr. 1 i denne artikkel er
oppfylt, kan innreisekontrollen nevnt i
artikkel 8 nr. 2 og artikkel 8 nr. 3 bokstav a)
og b) og utreisekontrollen nevnt i artikkel 8
nr. 2 og artikkel 8 nr. 3 bokstav g) og h)
foretas ved hjelp av et selvbetjeningssys-
tem. Dersom utreisekontroll foretas ved
hjelp av et automatisert grensekontrollsys-
tem, skal den omfatte kontrollen nevnt i
artikkel 8 nr. 3 bokstav h).

Dersom en person gis adgang til et na-
sjonalt program for forenklet grensepasse-
ring som en medlemsstat har opprettet i
henhold til artikkel 8d, kan undersøkelse av
aspektene nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav a)
iv) og v) utelates ved innreisekontrollen
som foretas ved hjelp av et selvbetjenings-
system når personen passerer de ytre gren-
sene i medlemsstaten eller de ytre gren-
sene i en medlemsstat som har inngått en
avtale med medlemsstaten som ga adgan-
gen nevnt i artikkel 8d nr. 9.

3. Ved inn- og utreise skal resultatene av gren-
sekontrollen som er foretatt ved hjelp av
selvbetjeningssystemet, stilles til rådighet
for en grensevakt. Denne grensevakten
skal overvåke resultatene av grensekon-
trollen og på grunnlag av disse resultatene
tillate inn- eller utreise eller i stedet henvise
personen til en grensevakt som skal foreta
ytterligere kontroll.

4. Vedkommende skal henvises til en grense-
vakt i samsvar med nr. 3 i enhver av føl-
gende situasjoner:
a) dersom ett eller flere av vilkårene i nr. 1

ikke er oppfylt,
b) dersom inn- eller utreisekontrollen

nevnt i nr. 2 viser at et eller flere inn-
eller utreisevilkår ikke er oppfylt,

c) dersom resultatene av inn- eller utreise-
kontrollen nevnt i nr. 2 reiser tvil om
personens identitet, eller dersom resul-
tatene viser at personen anses å utgjøre
en trussel mot en medlemsstats indre
sikkerhet, offentlige orden eller inter-
nasjonale forbindelser eller folkehelsen,

d) i tvilstilfeller,
e) dersom ingen elektroniske passkontrol-

ler er tilgjengelige.
5. I tillegg til situasjonene nevnt i nr. 4 kan

grensevakten som overvåker grensepasse-
ringen, av andre grunner beslutte å henvise
personen som bruker selvbetjeningssys-
temet, til en grensevakt.

6. Personer hvis grensepassering skal
registreres i inn- og utreisesystemet i sam-
svar med artikkel 6a nr. 1, og som har brukt
et selvbetjeningssystem til å foreta grense-
kontrollen, kan få tillatelse til å benytte
elektronisk passkontroll. Dersom det
benyttes elektronisk passkontroll, skal den
tilsvarende registreringen av inn- eller
utreiseregistreringen og kopling av denne
registreringen til den aktuelle individuelle
saksmappen i samsvar med artikkel 14 i for-
ordning (EU) 2017/2226 utføres når gren-
sepasseringen skjer ved hjelp av den elek-
troniske passkontrollen. Dersom den elek-
troniske passkontrollen er fysisk atskilt fra
selvbetjeningssystemet, skal det ved den
elektroniske passkontrollen foretas en kon-
troll av brukerens identitet for å sikre at
personen som bruker den elektroniske
passkontrollen, er den samme som har
brukt selvbetjeningssystemet. Kontrollen
skal foretas ved hjelp av minst én bio-
metrisk identifikator.

7. Dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) eller b)
i denne artikkelen, eller begge, ikke er opp-
fylt, kan en del av innreisekontrollen i sam-
svar med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) og b),
og en del av utreisekontrollen i samsvar
med artikkel 8 nr. 3 bokstav g) og h), fore-
tas ved hjelp av et selvbetjeningssystem.
Grensevakten kan foreta bare kontrollen i
samsvar med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) og
b) og artikkel 8 nr. 3 bokstav g) og h) som
ikke har kunnet foretas ved hjelp av selv-
betjeningssystemet. Grensevakten skal
dessuten kontrollere at reisedokumentet
som er brukt i selvbetjeningssystemet, er
det samme som personen framviser for
grensevakten.
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8. Selvbetjeningssystemer og elektroniske
passkontroller skal betjenes under tilsyn av
en grensevakt som har ansvar for å opp-
dage upassende, bedragersk eller unormal
bruk av selvbetjeningssystemet, den elek-
troniske passkontrollen eller begge.

9. Denne artikkel berører ikke medlemsstate-
nes mulighet til å bruke selvbetjenings-
systemer, elektroniske passkontroller eller
begge til grensepassering for unionsbor-
gere, statsborgere fra en stat i Det euro-
peiske frihandelsforbund i Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, statsbor-
gere fra Sveits og tredjestatsborgere hvis
grensepassering ikke skal registreres i inn-
og utreisesystemet.

Artikkel 8c
Standarder for automatiserte grensekon-
trollsystemer
Automatiske grensekontrollsystemer skal så
vidt mulig være utformet slik at de kan brukes
av alle personer med unntak av barn under 12
år. De skal også være utformet slik at de fullt
ut respekterer menneskeverdet, særlig når det
er snakk om sårbare personer. Dersom med-
lemsstatene bestemmer seg for å bruke auto-
matiserte grensekontrollsystemer, skal de
sikre at det finnes tilstrekkelig personale til å
hjelpe personer med å bruke systemene.
Artikkel 8d
Nasjonale programmer for forenklet gren-
sepassering
1. En medlemsstat kan opprette et frivillig

program («nasjonalt program for forenklet
grensepassering») for forenklet grensepas-
sering i henhold til nr. 2 ved passering av en
medlemsstats ytre grenser for tredjestats-
borgere eller statsborgere fra et bestemt
tredjeland som ikke har rett til fri bevegelig-
het i henhold til EU-retten.

2. Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 bokstav a)
trenger den inngående innreisekontrollen
av tredjestatsborgere nevnt i nr. 1 i denne
artikkel som gis adgang til det nasjonale
programmet for forenklet grensepassering,
ikke å omfatte en undersøkelse av
aspektene nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav a)
iv) og v) når disse tredjestatsborgerne pas-
serer en medlemsstats ytre grenser.

3. Medlemsstaten skal forhåndskontrollere
tredjestatsborgere som søker om adgang til
det nasjonale programmet for forenklet
grensepassering for å kontrollere at særlig
vilkårene nevnt i nr. 4 er oppfylt.

Slike tredjestatsborgere skal forhånds-
kontrolleres av grensevakter, visum-
myndigheter i henhold til definisjonen i ar-
tikkel 4 punkt 3 i forordning (EF) nr. 767/
2008 eller immigrasjonsmyndigheter i hen-
hold til definisjonen i artikkel 3 nr. 1 punkt
4 i forordning (EU) 2017/2226.

4. Myndighetene nevnt i nr. 3 skal gi en per-
son adgang til det nasjonale programmet
for forenklet grensepassering bare dersom
alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Søkeren oppfyller innreisevilkårene

fastsatt i artikkel 6 nr. 1.
b) Søkerens reisedokument og, dersom

det er relevant, visum, visum for langva-
rig opphold eller oppholdstillatelse er
gyldige og ikke falske eller forfalsket.

c) Søkeren dokumenterer sitt behov for å
reise hyppig eller regelmessig eller
begrunner sin intensjon om å reise hyp-
pig eller regelmessig.

d) Søkeren dokumenterer sin integritet og
pålitelighet, særlig, dersom det er rele-
vant, den lovlige bruk av tidligere visum
eller visum med begrenset territoriell
gyldighet, sin økonomiske situasjon i
opprinnelsesstaten og sin egentlige
intensjon om å forlate medlemsstatenes
territorium innen utgangen av den til-
latte oppholdsperioden. I henhold til
artikkel 25 i forordning (EU) 2017/2226
skal myndighetene nevnt i nr. 3 i denne
artikkel ha adgang til inn- og utreise-
systemet for å kontrollere at søkeren
ikke tidligere har overskredet et tillatt
oppholds lengste varighet på medlems-
statenes territorium.

e) Søkeren begrunner formålet med og vil-
kårene for de forventede oppholdene.

f) Søkeren har tilstrekkelige midler til livs-
opphold både for å dekke varigheten av
de planlagte oppholdene og tilbakerei-
sen til opprinnelseslandet eller bosteds-
staten, eller søkeren er i stand til å
skaffe slike midler på lovlig vis.

g) Det er foretatt søk i SIS.
5. Adgang til det nasjonale programmet for

forenklet grensepassering skal innled-
ningsvis gis for høyst ett år. Adgang kan for-
lenges med høyst ytterligere fem år eller
inntil utgangen av gyldighetsperioden for
reisedokumentet eller eventuelle utstedte
visum for flere innreiser, visum for langva-
rig opphold og oppholdstillatelser, idet den
korteste perioden gjelder.
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Medlemsstaten skal ved en eventuell
forlengelse revurdere situasjonen hvert år
for hver tredjestatsborger som er gitt ad-
gang til det nasjonale programmet for for-
enklet grensepassering for å sikre at tred-
jestatsborgeren på grunnlag av ajourførte
opplysninger fortsatt oppfyller vilkårene i
nr. 4. Denne revurderingen kan foretas i for-
bindelse med grensekontroll.

6. Den grundige innreisekontrollen i samsvar
med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) og b) og den
grundige utreisekontrollen i samsvar med
artikkel 8 nr. 3 bokstav g) skal også omfatte
kontroll av at tredjestatsborgeren har gyl-
dig adgang til det nasjonale programmet for
forenklet grensepassering.

Grensevakter kan kontrollere en tred-
jestatsborger som er omfattet av det nasjo-
nale programmet for forenklet grensepas-
sering ved innreise i samsvar med artikkel
8 nr. 3 bokstav a) og b) og ved utreise i sam-
svar med artikkel 8 nr. 3 bokstav g) uten
elektronisk sammenligning av biometriske
identifikatorer, men ved sammenligning av
ansiktsbildet fra det elektroniske lagrings-
mediet (brikken) og ansiktsbildet i tred-
jestatsborgerens individuelle saksmappe i
inn- og utreisesystemet med tredjestatsbor-
gerens ansikt. Fullstendig kontroll skal
foretas ved stikkprøvekontroll og på grunn-
lag av en risikoanalyse.

7. Myndighetene nevnt i nr. 3 skal straks kalle
tilbake tredjestatsborgerens adgang til det
nasjonale programmet for forenklet grense-
passering dersom det blir åpenbart at vilkå-
rene for å gi adgang til dette programmet
ikke var oppfylt eller ikke lenger er oppfylt.

8. Når det i samsvar med nr. 3 kontrolleres om
søkeren oppfyller vilkårene i nr. 4, skal det
legges særlig vekt på å vurdere om søkeren
utgjør en risiko for ulovlig innvandring eller
for noen av medlemsstatenes sikkerhet, og
om søkeren planlegger å forlate medlems-
statenes territorium i løpet av det tillatte
oppholdet.

Midlene til livsopphold for de planlagte
oppholdene skal vurderes ut fra varigheten
av og formålet med det eller de planlagte
oppholdene og under henvisning til gjen-
nomsnittsprisene i de berørte medlemssta-
tene for rimelig kost og losji på grunnlag av
referansebeløpene som medlemsstatene
har fastsatt i henhold til artikkel 39 nr. 1
bokstav c). Dokumentasjon for underhold,
privat innkvartering, eller begge, kan også

dokumentere tilstrekkelige midler til livs-
opphold.

Behandling av en søknad skal særlig ba-
seres på ektheten og påliteligheten av de
framlagte dokumentene og på riktigheten
og påliteligheten av utsagnene som søke-
ren gir. Dersom en medlemsstat som er an-
svarlig for å behandle en søknad, nærer tvil
om søkeren, søkerens utsagn eller doku-
mentene som er framlagt, kan medlemssta-
ten rådspørre andre medlemsstater før det
treffes beslutning om søknaden.

9. To eller flere medlemsstater som har opp-
rettet sitt eget nasjonale program for foren-
klet grensepassering i henhold til denne
artikkel, kan inngå en innbyrdes avtale for
å sikre at personer som har adgang til det
nasjonale programmet for forenklet grense-
passering, kan nyte godt av de forenklede
grensepasseringene som er innrømmet i et
annet nasjonalt program for forenklet gren-
sepassering. Innen en måned etter at avta-
len er inngått, skal et eksemplar av avtalen
oversendes til Kommisjonen.

10. Når medlemsstatene oppretter et nasjonalt
program for forenklet grensepassering,
skal de sikre at systemet for drift av pro-
grammet oppfyller datasikkerhetsstandar-
dene fastsatt i artikkel 43 i forordning (EU)
2017/2226. Medlemsstatene skal foreta en
tilstrekkelig risikovurdering med hensyn til
informasjonssikkerheten, og sikkerhetsan-
svaret skal klargjøres for alle trinn i proses-
sen.

11. Innen utgangen av det tredje året av anven-
delsen av denne artikkel skal Kommisjonen
oversende en evaluering av dens gjennom-
føring til Europaparlamentet og Rådet. På
grunnlag av denne evalueringen kan Euro-
paparlamentet eller Rådet oppfordre Kom-
misjonen til å foreslå opprettelse av et uni-
onsprogram for forhåndskontrollerte tred-
jestatsborgere som reiser ofte.»

6) I artikkel 9 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Selv ved forenklede kontroller skal
grensevakten registrere opplysningene i
inn- og utreisesystemet i samsvar med ar-
tikkel 6a. Dersom opplysningene ikke kan
registreres elektronisk, skal de registreres
manuelt.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«3a.Dersom det er teknisk umulig å re-

gistrere opplysninger i inn- og utreise-
systemets sentrale system, eller dersom
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det sentrale systemet svikter, får alle føl-
gende bestemmelser anvendelse:
i) Som unntak fra artikkel 6a i denne for-

ordning skal opplysningene nevnt i
artikkel 16–20 i forordning (EU) 2017/
2226 midlertidig lagres i det nasjonale
ensartede grensesnittet i henhold til
definisjonen i artikkel 7 i nevnte forord-
ning. Dersom dette ikke er mulig, skal
opplysningene midlertidig lagres lokalt
i et elektronisk format. I begge tilfeller
skal opplysningene registreres i inn- og
utreisesystemets sentrale system så
snart den tekniske hindringen eller fei-
len er avhjulpet. Medlemsstatene skal
treffe egnede tiltak og anvende infra-
strukturen, utstyret og ressursene som
kreves for å sikre at slik midlertidig
lokal lagring kan foretas når som helst
og for alle grenseoverganger.

Uten at det berører plikten til å
foreta grensekontroll i henhold til
denne forordning, skal grensevakten i
en ekstraordinær situasjon der det er
teknisk umulig å registrere opplysnin-
ger i inn- og utreisesystemets sentrale
system og det nasjonale ensartede gren-
sesnittet og teknisk umulig midlertidig
å lagre opplysninger lokalt i elektronisk
form, lagre inn- og utreiseopplysninger
manuelt i samsvar med artikkel 16–20 i
forordning (EU) 2017/2226, med unn-
tak av biometriske opplysninger, og på-
føre et inn- eller utreisestempel i tred-
jestatsborgerens reisedokument. Disse
opplysningene skal registreres i inn- og
utreisesystemets sentrale system så
snart det er teknisk mulig.

Medlemsstatene skal i samsvar med
artikkel 21 nr. 2 i forordning 2017/2226
underrette Kommisjonen om stempling
av reisedokumenter i de ekstraordi-
nære situasjonene nevnt i annet ledd i
dette nummer.

ii) Som unntak fra artikkel 8 nr. 3 bokstav
a) iii) og bokstav g) iv) i denne forord-
ning skal kontroll av en visuminneha-
vers identitet for tredjestatsborgere
som har visum i samsvar med artikkel 6
nr. 1 bokstav b) når det er teknisk mulig,
foretas ved direkte søk i VIS i samsvar
med artikkel 18 i forordning (EF) nr.
767/2008.»

7) I artikkel 10 skal nye numre lyde:

«3a. Dersom medlemsstatene beslutter å
bruke elektroniske passkontroller, selvbetje-
ningssystemer eller automatiserte grensekon-
trollsystemer, skal de bruke skiltene i del D i
vedlegg III til å angi de respektive køene.

3b. Dersom medlemsstatene beslutter å
opprette et nasjonalt program for forenklet
grensepassering i samsvar med artikkel 8d,
kan de velge å bruke særlige køer for tred-
jestatsborgere som er omfattet av et slik nasjo-
nalt program for forenklet grensepassering. De
skal bruke skiltene i del E i vedlegg III til å angi
de respektive køene.»

8) Artikkel 11 skal lyde:
«Artikkel 11
Stempling av reisedokumenter
1. Dersom det er uttrykkelig tillatt etter nasjo-

nal rett, kan en medlemsstat ved inn- og
utreise stemple reisedokumentet for tred-
jestatsborgere som har oppholdstillatelse
eller visum for langvarig opphold som er
utstedt av medlemsstaten.

2. Reisedokumentet som tilhører en tred-
jestatsborger som innehar et forenklet jern-
banetransittdokument utstedt i samsvar
med forordning (EF) nr. 693/2003, skal
stemples ved inn- og utreise. Reisedoku-
mentet som tilhører en tredjestatsborger
som et gyldig forenklet transittdokument
utstedt i samsvar med forordning (EF) nr.
693/2003, og som foretar transitt med tog
og ikke stiger av på en medlemsstats terri-
torium, skal dessuten stemples ved inn- og
utreise.

3. Reisedokumentene som tilhører tred-
jestatsborgere som på grunnlag av et nasjo-
nalt visum for et korttidsopphold utstedt for
én eller to innreiser reiser inn i eller ut av
territoriet til en medlemsstat som ennå ikke
anvender Schengen-regelverket fullt ut,
men som bruker inn- og utreisesystemet,
skal stemples ved inn- og utreise.

4. De praktiske reglene for stempling fastset-
tes i vedlegg IV.»

9) Artikkel 12 skal lyde:
«Artikkel 12
Formodning om oppfyllelse av vilkårene
for et korttidsoppholds varighet
1. Dersom det ikke er opprettet en individuell

saksmappe i inn- og utreisesystemet for en
tredjestatsborger som befinner seg på en
medlemsstats territorium, eller dersom
inn- og utreiseposten for denne tredjestats-
borgeren ikke omfatter en utreisedato etter
datoen for utløp av det tillatte oppholdets
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lengde, kan vedkommende myndigheter,
uten at det berører artikkel 12a, formode at
denne tredjestatsborgeren ikke eller ikke
lenger oppfyller vilkårene for det tillatte
oppholdets varighet på medlemsstatenes
territorium.

2. Formodningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel
får ikke anvendelse på en tredjestatsborger
som på troverdig vis kan dokumentere at
vedkommende har rett til fri bevegelighet i
henhold til unionsregelverket, eller at ved-
kommende har en oppholdstillatelse eller
et visum for langvarig opphold. Dersom det
er relevant, får artikkel 35 i forordning
(EU) 2017/2226 anvendelse.

3. Formodningen nevnt i artikkel 1 kan
avkreftes ved at tredjestatsborgeren på tro-
verdig vis dokumenterer, f.eks. med trans-
portbilletter eller dokumenter som viser
opphold utenfor medlemsstatenes territo-
rium eller datoen for utløp av en tidligere
oppholdstillatelse eller et tidligere visum
for langvarig opphold, at vedkommende
har oppfylt vilkårene for et korttidsopp-
holds varighet.

Dersom formodningen avkreftes, skal
vedkommende myndigheter om nødvendig
opprette en individuell saksmappe i inn- og
utreisesystemet eller angi i inn- og utreise-
systemet når og hvor tredjestatsborgeren
passerte en medlemsstats ytre grense eller
en indre grense i en medlemsstat som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt
ut, men som bruker inn- og utreisesystemet
i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU)
2017/2226.

4. Dersom formodningen nevnt i nr. 1 ikke
avkreftes, kan en tredjestatsborger som
befinner seg på medlemsstatenes territo-
rium, sendes tilbake i samsvar med europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF
(*).

En tredjestatsborger som har rett til fri
bevegelighet i henhold til unionsregelver-
ket, kan bare sendes tilbake i samsvar med
direktiv 2004/38/EF.

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF av 16.
desember 2008 om felles standarder og framgangsmåter i
medlemsstatene for tilbakesending av tredjestatsborgere
med ulovlig opphold (EUT L 348 av 24.12.2008, s. 98).»

10)Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 12a
Overgangsperiode og overgangstiltak
1. I en 180-dagersperiode etter at inn- og utrei-

sesystemet er satt i drift, skal grensevakter
ta hensyn til opphold på medlemsstatenes

territorium i de 180 dagene før inn- eller
utreisen ved å kontrollere stemplene i rei-
sedokumentene i tillegg til inn- og utreise-
opplysningene for ved inn- og utreise å kon-
trollere at personer som er gitt innreisetilla-
telse for korttidsopphold, ikke har over-
skredet det tillatte oppholdets lengste
varighet, og, dersom det er relevant, ved
innreise kontrollere at personene ikke har
overskredet antallet innreiser som er tillatt
i henhold til visumet for et korttidsopphold
utstedt for én eller to innreiser.

2. Dersom en person har reist inn på med-
lemsstatenes territorium før inn- og utreise-
systemet er satt i drift, og reiser ut etter at
inn- og utreisesystemet er satt i drift, skal
det ved utreisen opprettes en individuell
saksmappe i inn- og utreisesystemet, og
datoen for innreisen skal registreres i inn-
og utreiseposten i samsvar med artikkel 16
nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226. Anven-
delsen av dette nummer er ikke begrenset
til 180-dagersperioden etter at inn- og utrei-
sesystemet er satt i drift som nevnt i nr. 1.
Dersom det forekommer avvik mellom inn-
reisestempelets dato og opplysningene i
inn- og utreisesystemet, skal innreisestem-
pelets dato gjelde.»

11)I artikkel 14 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 skal nytt ledd lyde:

«Opplysninger om tredjestatsborgere
som er nektet innreise for et korttidsopp-
hold, registreres i inn- og utreisesystemet i
samsvar med artikkel 6a nr. 2 i denne for-
ordning og artikkel 18 i forordning (EU)
2017/2226.»

b) Nr. 3 tredje ledd skal lyde:
«Dersom det i klagesaken konkluderes

at beslutningen om nektet innreise ikke var
tilstrekkelig begrunnet, skal den berørte
tredjestatsborgeren, uten at det berører en
eventuell erstatning som tilkjennes i hen-
hold til nasjonal rett, ha rett til å anmode om
at medlemsstaten som har nektet innreise,
retter opplysningene i inn- og utreise-
systemet eller det annullerte innreisestem-
pelet, eller begge, samt eventuelle andre
overstrykinger eller tilføyelser.»

12)Artikkel 20 nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) statsoverhoder, regjeringssjefer og

medlemmer av en nasjonal regjering med led-
sagende ektefeller, samt medlemmer av deres
offisielle delegasjon, og regenter og andre
høytstående medlemmer av en kongefamilie,»

13)Ny artikkel skal lyde:
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«Artikkel 42a
Overgangstiltak for medlemsstater som
ennå ikke bruker inn- og utreisesystemet
1. Reisedokumentene som tilhører tred-

jestatsborgere som passerer grensene i
medlemsstatene nevnt i artikkel 66 nr. 3 i
forordning (EU) 2017/2226, skal systema-
tisk stemples ved inn- og utreise.

Reisedokumentene som tilhører tred-
jestatsborgere nevnt i artikkel 6a nr. 1 bok-
stav b) og c) i denne forordning som passe-
rer grensene i medlemsstatene nevnt i ar-
tikkel 66 nr. 3 i forordning (EU) 2017/2226,
skal stemples ved inn- og utreise.

Disse stemplingspliktene får også an-
vendelse ved forenklet grensekontroll i
samsvar med artikkel 9 i denne forordning.

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal
det ikke påføres stempel på reisedokumen-
tene som tilhører tredjestatsborgerne
nevnt i artikkel 6a nr. 3 bokstav a), b) og f),
artikkel 6a nr. 3 bokstav g) i), ii), iii) og vii)
og artikkel 6a nr. 3 bokstav j).

3. Bestemmelsene i denne forordning som
vedrører inn- og utreiseopplysningene i inn-
og utreisesystemet og mangel på slike opp-
lysninger i inn- og utreisesystemet, særlig
artikkel 8 nr. 3 bokstav a) iiia) og bokstav g)
iv), artikkel 8d nr. 4 bokstav d) og artikkel
12, får tilsvarende anvendelse på inn- og
utreisestempler.

4. Når en formodning om oppfyllelse av vilkå-
rene for et oppholds varighet avkreftes i
samsvar med artikkel 12 nr. 2, skal tred-
jestatsborgeren som befinner seg på terri-
toriet til en medlemsstat som ennå ikke
bruker inn- og utreisesystemet, ha rett til i
sitt reisedokument å få angitt hvor og når
vedkommende passerte medlemsstatens
ytre eller indre grense. Et skjema i henhold
til vedlegg VIII kan også gis til tredjestats-
borgeren.

5. Bestemmelsene om stempling i vedlegg IV
får anvendelse.

6. Medlemsstatene nevnt i artikkel 66 nr. 3 i
forordning (EU) 2017/2226 skal stemple

reisedokumentene som tilhører tredjestats-
borgere som ved grensen nektes innreise
for et korttidsopphold. Stemplingen skal
foretas i samsvar med spesifikasjonene i del
A nr. 1 bokstav d i vedlegg V.

7. Stemplingspliktene etter nr. 1–6 får anven-
delse inntil datoen inn- og utreisesystemet
er satt i drift i den berørte medlemsstaten.»

14)Vedlegg III, IV, V og VII endres i samsvar med
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter
at den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende.

2. Denne forordning får anvendelse fra datoen
for idriftsetting av inn- og utreisesystemet som
fastsatt av Kommisjonen i samsvar med artik-
kel 66 i forordning (EU) 2017/2226.

3. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkel får denne
forordning, fra datoen for deres tilslutning til
inn- og utreisesystemet i samsvar med artikkel
66 nr. 3 i forordning (EU) 2017/2226, anven-
delse i demedlemsstatene nevnt i artikkel 66
nr. 3 i nevnte forordning som ennå ikke bruker
inn- og utreisesystemet. I påvente av deres til-
slutning til inn- og utreisesystemet får over-
gangsbestemmelser om stempling av reisedo-
kumenter i samsvar med artikkel 42a i forord-
ning (EU) 2016/399 anvendelse på disse med-
lemsstatene.

Denne forordning er bindende i alle deler og kom-
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i
samsvar med traktatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2017.

For Europaparlamentet For Rådet

President Formann

A. TAJANI M. MAASIKAS
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Vedlegg

I vedleggene til forordning (EU) 2016/399 gjøres
følgende endringer:
1. I vedlegg III skal nye deler lyde:

«DEL D
Del D1: Køer for automatisert grensekon-
troll for borgere fra EU, EØS og Sveits

Figur 2.1

Stjernene er valgfrie for Sveits, Liechtenstein,
Norge og Island
Del D2: Køer for automatisert grensekon-
troll for tredjestatsborgere

Figur 2.2

Del D3: Køer for automatisert grensekon-
troll for alle pass

Figur 2.3

Del E: Køer for registrerte reisende

Figur 2.4

2. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Reisedokumentet som tilhører en
tredjestatsborger som innehar et forenklet
jernbanetransittdokument utstedt i sam-
svar med forordning (EF) nr. 693/2003,
skal stemples ved inn- og utreise. Reisedo-
kumentet som tilhører en tredjestatsborger
som innehar et gyldig forenklet transittdo-
kument utstedt i samsvar med forordning
(EF) nr. 693/2003, og som foretar transitt
med tog og ikke stiger av på en medlems-
stats territorium, skal også stemples ved
inn- og utreise. Dersom det er uttrykkelig
tillatt etter nasjonal rett, kan en medlems-
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stat ved inn- og utreise dessuten stemple
reisedokumentet til en tredjestatsborger
som har en oppholdstillatelse eller et visum
for langvarig opphold som er utstedt av den
aktuelle medlemsstaten i samsvar med ar-
tikkel 11 i denne forordning.

Reisedokumentene som tilhører en
tredjestatsborger som på grunnlag av et na-
sjonalt visum for et korttidsopphold utstedt
for én eller to innreiser reiser inn i eller ut
av territoriet til en medlemsstat som ennå
ikke anvender Schengen-regelverket fullt
ut, men som bruker inn- og utreise-
systemet, skal stemples ved inn- og ut-
reise.»

b) Nytt nummer skal lyde:
«1a. Spesifikasjonene for disse stem-

plene er fastsatt i Schengen-styringskomi-
teens beslutning SCH/COM-EX (94) 16 rev
og SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDEN-
TIAL).»

c) Nytt nummer skal lyde:
«2a. Ved inn- og utreise for visum- og

stemplingspliktige tredjestatsborgere, skal
stempelet påføres på siden som er motsatt
den som visumet er påført på. Dersom
denne siden ikke kan brukes, skal stempe-
let imidlertid settes på den følgende siden.
Den maskinlesbare delen skal ikke stem-
ples.»

d) Punkt 3 utgår.
3. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) I del A gjøres følgende endringer:
i) Nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b) for tredjestatsborgere som er
nektet innreise for et korttidsopphold,
registrere i inn- og utreisesystemet opp-
lysningene om nektet innreise i sam-
svar med artikkel 6a nr. 2 i denne for-
ordning og artikkel 18 i forordning
(EU) 2017/2226.»

ii) Nr. 1 bokstav d) skal lyde:
«d) for tredjestatsborgere hvis nek-

tede innreise ikke skal registreres i inn-
og utreisesystemet, påføre passet et inn-
reisestempel overkrysset med uutslet-
telig svart blekk og på den motsatte
høyre siden også med uutslettelig svart
blekk skrive den eller de bokstavene
som angir grunnen eller grunnene til
nektet innreise i samsvar med listen
over grunner på standardskjemaet for
nektet innreise i del B i dette vedlegg.
For disse personkategoriene skal gren-
sevakten dessuten føre inn enhver nek-

tet innreise i et register eller på en liste
med angivelse av den berørte tred-
jestatsborgerens identitet og statsbor-
gerskap, henvisninger til dokumentet
som tillater tredjestatsborgeren å pas-
sere grensen, samt begrunnelse og dato
for nektet innreise.»

iii) I punkt 1 skal nytt ledd lyde:
«De praktiske reglene for stempling

fastsettes i vedlegg IV.»
b) I del B gjøres følgende endringer i stan-

dardskjemaet for nektet innreise:
i) Etter bokstav (I) skal følgende tekst til-

føyes:
«(J) har nektet å gi biometriske opp-

lysninger, dersom det kreves
– for å kunne opprette en individuell

saksmappe i inn- og utreisesystemet
– for å kunne foreta grensekontroll.»

ii) I avsnittet med overskriften «Merkna-
der» skal følgende tekst tilføyes under
ordet «Merknader»:
«– (markeres av grensevakten dersom

opplysninger er lagret i inn- og utrei-
sesystemet)
Vedkommende meddeles herved at

vedkommendes personopplysninger og
opplysninger om denne nektede innrei-
sen registreres i inn- og utreisesystemet
i samsvar med artikkel 18 i forordning
(EU) 2017/2226.

I samsvar med artikkel 52 i forord-
ning (EU) 2017/2226 har vedkom-
mende rett til å få sine opplysninger
som er registrert i inn- og utreise-
systemet, og kan anmode om at uriktige
opplysninger rettes, og at opplysninger
som er registrert ulovlig, slettes.»

4. Vedlegg VII nr. 1 skal lyde:
«1. statsoverhoder, regjeringssjefer og

medlemmer av en nasjonal regjering med led-
sagende ektefeller, samt medlemmer av deres
offisielle delegasjon, og regenter og andre
høytstående medlemmer av en kongefamilie

Som unntak fra artikkel 6 og artikkel 8–14
skal statsoverhoder, regjeringssjefer og med-
lemmer av en nasjonal regjering med ledsa-
gende ektefeller, samt medlemmer av deres of-
fisielle delegasjon, og regenter og andre høyt-
stående medlemmer av en kongefamilie, som
er innbudt av medlemsstaters regjeringer eller
internasjonale organisasjoner i offisielt øye-
med, og dersom ankomst og avreise er blitt
meddelt offisielt gjennom diplomatiske kana-
ler, ikke underkastes grensekontroll.»
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Vedlegg 3  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av 
12. september 2018 om etablering av et europeisk system 
for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om 
endring av forordningene (EU) 1077/2011, (EU) 515/2014, 

(EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske
unions virkemåte, særlig artikkel 77 nr. 2 bokstav
b) og d), og artikkel 87 nr. 2 bokstav a),

under henvisning til forslag fra Europakommisjo-
nen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de
nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske
økonomiske og sosiale komité1,

etter den ordinære regelverksprosedyren2, og

ut fra følgende betraktninger:

(1) I Kommisjonens melding av 6. april 2016 med
tittelen «Stronger and Smarter Information
Systems for Borders and Security» beskrives
Unionens behov for å styrke og forbedre sine
IT-systemer, sin dataarkitektur og sin infor-
masjonsutveksling innenfor grenseforvalt-
ning, rettshåndhevelse og bekjempelse av ter-
rorisme. I meldingen understrekes også
behovet for å forbedre driftskompatibiliteten
mellom informasjonssystemer. Det er viktig
at det i meldingen fastsettes mulige alternati-
ver for å maksimere nytten av de eksis-
terende informasjonssystemene og ved behov
utvikle og utfyllende systemer for å få bukt
med informasjonshullene som fortsatt finnes.

(2) I meldingen av 6. april 2016 påvises således
en rekke informasjonshull. Et av hullene er at
grensemyndighetene ved de ytre Schengen-
grensene mangler opplysninger om reisende
som er fritatt for kravet om å inneha visum
når de passerer de ytre grensene («visum-
plikt»). I meldingen av 6. april 2016 kunn-
gjorde Kommisjonen at den skulle innlede en
undersøkelse av gjennomførbarheten av å
opprette et europeisk system for reiseinfor-
masjon og fremreisetillatelse (ETIAS). Gjen-
nomførbarhetsstudien ble avsluttet i novem-
ber 2016. Systemet skulle avgjøre om ikke-
visumpliktig tredjestatsborgere oppfyller vil-
kårene for innreise før de reiser til Schengen-
området, og om innreisen utgjør en sikker-
hetsrisiko, en risiko for ulovlig innvandring
eller en høy epidemirisiko.

(3) I meldingen av 14. september 2016 med titte-
len «Enhancing security in a world of mobi-
lity: improved information exchange in the
fight against terrorism and stronger external
borders» bekreftes det at det er en priorite-
ring å sikre de ytre grensene, og det ble fram-
lagt konkrete initiativer for å fremme og
utvide Unionens innsats i det fortsatte arbei-
det med å styrke forvaltningen av de ytre
grensene.

(4) Det er nødvendig å presisere målene for
ETIAS, fastsette den tekniske og organisato-
riske utformingen, fastsette regler for drift og
bruk av opplysningene som søkeren skal
registrere i systemet og regler for å utstede
eller avslå fremreisetillatelser, fastsette hvilke
formål opplysningene skal behandles for,
identifisere hvilke myndigheter som skal ha
tilgang til opplysningene, og sikre beskyttelse
av personopplysninger.

(5) ETIAS bør få anvendelse på ikke-visumplik-
tige tredjestatsborgere.

1 EUT C 246 av 28.7.2017, s. 28.
2 Europaparlamentets holdning av 5.7.2018 (ennå ikke

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 5.9.2018.
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(6) Det bør også få anvendelse på tredjestatsbor-
gere som er fritatt for visumplikt og er familie-
medlemmer til en unionsborger som europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF3 får
anvendelse på, eller til en tredjestatsborger
som har rett til fri bevegelighet tilsvarende
unionsborgeres rett i henhold til en avtale
mellom Unionen og dens medlemsstater på
den ene side og en tredjestat på den annen
side, og som ikke innehar et oppholdskort i
henhold til direktiv 2004/38/EF eller en opp-
holdstillatelse i henhold til rådsforordning
(EF) nr. 1030/20024. I henhold til artikkel 21
nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte (TEUF) skal hver unionsborger ha
rett til å ferdes og oppholde seg fritt på med-
lemsstatenes territorium, i samsvar med de
vilkår og begrensninger som er fastsatt i trak-
tatene og i de gjennomføringsbestemmelser
som vedtas i henhold til dem. De aktuelle
begrensningene og vilkårene finnes i direktiv
2004/38/EF.

(7) Som Domstolen har bekreftet5, har slike fami-
liemedlemmer rett til å reise inn på medlems-
statenes territorium og få innreisevisum for
dette formålet. Følgelig bør ikke-visumplik-
tige familiemedlemmer ha rett til å få fremrei-
setillatelse. Medlemsstatene bør gi disse per-
sonene all den hjelp de trenger for å få den
nødvendige fremreisetillatelsen som bør
utstedes gratis.

(8) Retten til å få en fremreisetillatelse er ikke vil-
kårsløs, ettersom den kan nektes familiemed-
lemmer som utgjør en risiko for den offent-
lige orden, den offentlige sikkerhet eller fol-
kehelsen i henhold til direktiv 2004/38/EF.
På denne bakgrunn kan familiemedlemmer
pålegges å framlegge personopplysninger
som gjelder deres identifisering og status
bare i den grad disse er relevante for vurde-
ringen av sikkerhetstrusselen disse perso-
nene kan utgjøre. På lignende måte bør søk-
nadene om fremreisetillatelse utelukkende

behandles ut fra sikkerhetsmessige hensyn
og ikke av hensyn til migrasjonsrisiko.

(9) ETIAS bør tilveiebringe en fremreisetillatelse
til ikke-visumpliktige tredjestatsborgere som
gjør det mulig å avgjøre om disse personenes
opphold på medlemsstatenes territorium ikke
utgjør eller ikke vil utgjøre en sikkerhetsri-
siko, risiko for ulovlig innvandring eller en
høy epidemirisiko. En fremreisetillatelse bør
derfor utgjøre en beslutning om at det ikke er
konkrete holdepunkter for eller rimelige
grunner til å anta at en persons tilstedevæ-
relse på medlemsstatenes territorium utgjør
slike risikoer. Ettersom en slik fremreisetilla-
telse ved sin naturlige beskaffenhet skiller
seg fra et visum, vil det ikke kreve flere opp-
lysninger eller utgjøre en større byrde for
søkere enn et visum. Å inneha en gyldig frem-
reisetillatelse bør være et nytt vilkår for inn-
reise på medlemsstatenes territorium. Besit-
telse av en fremreisetillatelse bør imidlertid
ikke automatisk gi rett til innreise.

(10)ETIAS bør bidra til å sikre et høyt sikkerhets-
nivå, hindre ulovlig innvandring og beskytte
folkehelsen ved å foreta en vurdering av besø-
kende før de ankommer til grenseovergan-
gene ved de ytre grensene.

(11)ETIAS bør bidra til å gjøre det lettere for
grensevaktene på overgangsstedene ved de
ytre grensene å foreta inn- og utreisekontrol-
ler. Det bør også sikre en samordnet og har-
monisert vurdering av tredjestatsborgere
som er omfattet av kravet om fremreisetilla-
telse, og som har til hensikt å reise til med-
lemsstatene. Det bør dessuten gjøre det
mulig for søkere å få bedre informasjon om
hvorvidt de oppfyller vilkårene for å reise til
medlemsstatene. ETIAS bør dessuten bidra
til å gjøre det lettere å foreta inn- og utreise-
kontroller ved å minske antallet avslag på inn-
reise ved de ytre grensene og ved å forsyne
grensevakter med visse ytterligere opplysnin-
ger om flagg.

(12)ETIAS bør også støtte målene med Schengen-
informasjonssystemet (SIS) for meldinger om
tredjestatsborgere som nektes innreise og
opphold, om personer som er etterlyst med
henblikk på pågripelse, overlevering eller
utlevering, om savnede personer, om perso-
ner som er etterlyst med henblikk på å yte
bistand i forbindelse med rettsforfølging, og
om personer som er gjenstand for diskret
kontroll eller målrettet kontroll. For dette for-
mål bør ETIAS sammenligne relevante data i
søknadsmapper med relevante meldinger i

3 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april
2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett
til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes terri-
torium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om
opphevelse av direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/
EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF,
90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s.
77).

4 Rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 av 13. juni 2002 om fast-
settelse av en ensartet utforming av oppholdstillatelser til
tredjestatsborgere (EFT L 157 av 15.6.2002, s. 1).

5 Domstolens dom av 31. januar 2006, Kommisjonen mot
Spania, C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
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SIS. Dersom sammenligningen viser sam-
menheng mellom personopplysninger i en
søknadsmappe og meldinger om tredjestats-
borgere som nektes innreise og opphold,
eller om personer som er etterlyst med hen-
blikk på pågripelse, overlevering eller utleve-
ring, bør søknadsmappen behandles manuelt
av den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvar-
lige medlemsstaten. Den nasjonale ETIAS-
enhetens vurdering bør føre til en beslutning
om å utstede eller avslå en fremreisetillatelse.
Dersom sammenligningen viser sammen-
heng mellom personopplysninger i søk-
nadsmappen og meldinger om savnede perso-
ner, om personer som er etterlyst med hen-
blikk på å yte bistand i forbindelse med retts-
forfølging, og om personer som er gjenstand
for diskret kontroll eller målrettet kontroll,
bør disse opplysningene overføres til
SIRENE-kontoret og håndteres i samsvar
med det relevante regelverket for SIS.

(13)Vilkårene for å utstede en fremreisetillatelse
bør stemme overens med de særlige mål som
er forbundet med de forskjellige typene mel-
dinger som er registrert i SIS. Særlig bør det
forhold at søkere er gjenstand for melding om
personer som er etterlyst med henblikk på
pågripelse, overlevering eller utlevering, eller
en melding om personer som er etterlyst med
henblikk på diskret kontroll eller målrettet
kontroll, ikke hindre dem i å få fremreisetilla-
telse med sikte på at medlemsstatene treffer
nødvendige tiltak i samsvar med rådsbeslut-
ning 2007/533/JIS6.

(14)ETIAS bør bestå av et stort informasjonssys-
tem, ETIAS-informasjonssystemet, den sen-
trale ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-
enhetene.

(15)Den sentrale ETIAS-enheten bør være en del
av Det europeiske grense- og kystvaktbyrå.
Den sentrale ETIAS-enheten bør ha ansvaret
for å kontrollere, dersom den automatiserte
behandlingsprosessen har gitt et treff, om
søkerens personopplysninger svarer til per-
sonopplysningene om personen som har
utløst det aktuelle treffet. Dersom et treff er
bekreftet eller det fortsatt er tvil, bør den sen-
trale ETIAS-enheten innlede en manuell
behandling av søknaden. Den bør sikre at
opplysningene den registrerer i søknadsmap-
pene, er ajourført, og den bør definere, fast-

sette, forhåndsvurdere, gjennomføre, evalu-
ere etterfølgende, revidere og slette de sær-
lige risikoindikatorene, og dermed sikre at
kontrollene som foretas, og resultatene av
dem, registreres i søknadsmappene. Den bør
likeledes foreta regelmessige revisjoner av
behandlingen av søknader og av gjennomfø-
ringen av ETIAS-screeningreglene, herunder
ved regelmessig å vurdere innvirkningen på
grunnleggende rettigheter, særlig når det
gjelder retten til privatliv og beskyttelse av
personopplysninger. Den bør videre ha ansva-
ret for å utføre en rekke støtteopgaver, f.eks. å
sikre at nødvendige underretninger blir
sendt, framlegge opplysninger og yte støtte.
Den bør fungere 24 timer i døgnet 7 dager i
uken.

(16)Hver medlemsstat bør opprette en nasjonal
ETIAS-enhet som har ansvaret for å behandle
søknader og treffe beslutning om hvorvidt en
fremreisetillatelse skal utstedes, annulleres
eller tilbakekalles. De nasjonale ETIAS-enhe-
tene bør samarbeide med hverandre og med
Den europeiske unions byrå for politisamar-
beid (Europol) for å vurdere søknader. De
nasjonale ETIAS-enhetene bør forsynes med
tilstrekkelige ressurser til å utføre sine opp-
gaver i samsvar med de fastsatte fristene i
denne forordning. For å lette beslutningsta-
king og utveksling av opplysninger mellom
medlemsstatene og redusere oversettelse-
skostnader og svartider er det å foretrekke at
alle nasjonale ETIAS-enheter kommuniserer
på ett språk.

(17)For å nå sine mål bør ETIAS stille til rådighet
et elektronisk søknadsskjema der søkeren
kan angi opplysninger om sin identitet, sitt
reisedokument, opplysninger om bosted, kon-
taktopplysninger, utdanningsnivå og stillings-
gruppe, sin status som familiemedlem til en
unionsborger eller en tredjestatsborger som
er omfattet av retten til fri bevegelighet uten
oppholdskort i henhold til direktiv 2004/38/
EF eller en oppholdstillatelse i henhold til for-
ordning (EF) nr. 1030/2002 og, dersom søke-
ren er mindreårig, opplysninger om personen
som har ansvaret for vedkommende samt
svar på en rekke bakgrunnsspørsmål.

(18)ETIAS bør godta søknader som inngis på
vegne av en søker for reisende som ikke selv
kan inngi en søknad, uansett hva årsaken er. I
slike tilfeller bør søknaden inngis av en tredje-
part som den reisende har gitt fullmakt, eller
som har rettslig ansvar for vedkommende,
forutsatt at denne personens identitet angis i

6 Rådsbeslutning 2007/533/JIS av 12. juni 2007 om oppret-
telse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-infor-
masjonssystemet (SIS II) (EUT L 205 av 7.8.2007, s. 63).
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søknadsskjemaet. Det bør være mulig for rei-
sende å gi kommersielle formidlere tillatelse
til å opprette og inngi en søknad på deres
vegne. Den sentrale ETIAS-enheten bør følge
opp enhver melding om misbruk fra kommer-
sielle formidlere på hensiktsmessig måte.

(19)Det bør fastsettes parametrer for å sikre at en
søknad er fullstendig, og at det er sammen-
heng i de inngitte opplysningene, med sikte
på kontroll av om søknader om en fremreise-
tillatelse kan behandles. En slik kontroll bør
eksempelvis hindre bruk av reisedokumenter
som utløper innen mindre enn tre måneder,
har utløpt eller ble utstedt mer enn ti år tidli-
gere. Kontrollen bør finne sted før søkeren
anmodes om å betale gebyret.

(20)For å ferdigbehandle søknaden bør søkere
avkreves et gebyr for en fremreisetillatelse.
Betalingen bør foretas via en bank eller en
finansiell formidler. Opplysningene som kre-
ves for å sikre elektronisk betaling, bør bare
gis til banken eller den finansielle formidleren
som foretar den finansielle transaksjon, og
ikke inngå som en del av opplysningene i
ETIAS.

(21)De fleste fremreisetillatelser bør utstedes
innen få minutter, men i et begrenset antall til-
felle kan det kreve lengre tid, særlig i unntak-
stilfeller. I slike unntakstilfeller kan det være
nødvendig å anmode søkeren om ytterligere
opplysninger eller dokumenter, å behandle
disse ytterligere opplysningene eller doku-
mentene og, etter undersøkelse av ytterligere
opplysninger eller dokumenter fra søkeren, å
innkalle søkeren til et intervju. Intervjuer bør
bare gjennomføres i unntakstilfeller, som en
siste utvei og når det fortsatt hersker alvorlig
tvil om opplysninger eller dokumenter fra
søkeren. Intervjuenes eksepsjonelle karakter
bør bety at under 0,1 % av søkerne innkalles
til et intervju. Antallet søkere som innkalles til
et intervju, bør løpende vurderes av Kommi-
sjonen.

(22)Personopplysningene fra søkeren bør uteluk-
kende behandles av ETIAS for å vurdere om
søkerens innreise i Unionen kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko, en risiko for ulovlig innvand-
ring til eller en høy epidemirisiko i Unionen.

(23)Det kan ikke foretas en vurdering av slike risi-
koer uten å behandle personopplysningene
som angis i en søknad om fremreisetillatelse.
Personopplysningene i søknadene bør sam-
menlignes med opplysningene i et register,
en mappe eller en melding i et EU-informa-
sjonssystem eller en EU-database (det sen-

trale ETIAS-systemet, SIS, visuminforma-
sjonssystemet (VIS), inn- og utreisesystemet
(EES) eller Eurodac), i Europol-opplysnin-
gene eller i Interpols databaser (Interpols
database over stjålne og forsvunne reisedoku-
menter (SLTD) eller Interpols database over
reisedokumenter med tilknyttede meldinger
(TDAWN)). Personopplysningene i søkna-
dene bør også sammenlignes med ETIAS-
overvåkingslisten og med særlige risikoindi-
katorer. De kategorier av personopplysninger
som bør brukes til sammenligninger, bør
begrenses til de kategorier av opplysninger
som finnes i EU-informasjonssystemene det
søkes i, i Europol-opplysningene og i Inter-
pols databaser, på ETIAS-overvåkingslisten
eller i de særlige risikoindikatorene.

(24)Sammenligningen bør foretas automatisk.
Dersom en slik sammenligning viser at det er
sammenfall (et «treff») mellom noen av per-
sonopplysningene eller en kombinasjon av
disse i søknaden og de særlige risikoindikato-
rene eller personopplysningene i et register,
en mappe eller en melding i ovennevnte infor-
masjonssystemer eller på ETIAS-overvå-
kingslisten eller de særlige risikoindikato-
rene, bør søknaden behandles manuelt av
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten. Den nasjonale ETIAS-enhe-
tens vurdering bør føre til at det treffes
beslutning om å utstede eller avslå en frem-
reisetillatelse.

(25)Det forventes at langt de fleste søknadene vil
få et positivt svar ved automatisert behand-
ling. En fremreisetillatelse bør ikke avslås,
annulleres eller tilbakekalles bare med hen-
visning til den automatiserte behandlingen av
personopplysninger i søknadene. Derfor bør
søknader som gir et treff, behandles manuelt
av en nasjonal ETIAS-enhet.

(26)Søkere som har fått avslag på en fremreisetil-
latelse, bør ha rett til å påklage beslutningen.
Klagesaker bør føres i medlemsstaten som
har truffet beslutning om søknaden, og i hen-
hold til vedkommende medlemsstats nasjo-
nale rett.

(27)ETIAS’ screeningregler bør brukes til å analy-
sere en søknadsmappe ettersom de gjør det
mulig å sammenligne opplysningene i den
med særlige risikoindikatorer som tyder på
tidligere konstatert sikkerhetsrisiko, risiko
for ulovlig innvandring eller en høy epidemiri-
siko. Kriteriene som brukes til å fastsette sær-
lige risikoindikatorer, bør under ingen
omstendigheter utelukkende være basert på
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en persons kjønn eller alder. De bør heller
under ingen omstendigheter være basert på
opplysninger som avslører en persons hud-
farge, rase, etniske eller sosiale opprinnelse,
genetiske egenskaper, språk, politiske eller
andre meninger, religiøse eller filosofiske
overbevisning, medlemsskap i en fagfore-
ning, tilknytning til en nasjonal minoritet, for-
mueforhold, fødsel, funksjonshemming eller
seksuelle legning. De særlige risikoindikato-
rene bør defineres, fastsettes, forhåndsvurde-
res, gjennomføres, evalueres etterfølgende,
revideres og slettes av den sentrale ETIAS-
enheten etter samråd med ETIAS-screenin-
grådet bestående av representanter for de
nasjonale ETIAS-enhetene og de berørte
byråene. For å sikre at de grunnleggende ret-
tighetene overholdes i forbindelse med gjen-
nomføringen av ETIAS-screeningreglene og
de særlige risikoindikatorene, bør det oppret-
tes et ETIAS-råd for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter. Det europeiske grense- og
kystvaktbyrås ombud for grunnleggende ret-
tigheter bør ivareta sekretariatsfunksjonene i
forbindelse med møtene.

(28)Det bør fastsettes en ETIAS-overvåkingsliste
for å avdekke forbindelser mellom opplysnin-
ger i en søknadsmappe og opplysninger om
personer som er mistenkt for å ha begått eller
deltatt i en terrorhandling eller annet alvorlig
straffbart forhold, eller som det på grunnlag
av en samlet vurdering av personen finnes
konkrete holdepunkter for eller rimelig
grunn til å anta at de vil begå en terrorhand-
ling eller andre alvorlige straffbare forhold.
ETIAS-overvåkingslisten bør være en del av
det sentrale ETIAS-systemet. Opplysninger
bør registreres på ETIAS-overvåkingslisten
av Europol, uten at det berører de relevante
bestemmelser om internasjonalt samarbeid i
europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2016/7947, og av medlemsstatene. Før opp-
lysninger registreres på ETIAS-overvåkings-
listen, bør det fastslås at opplysningene er til-
strekkelige, riktige og viktige nok til å bli
registrert på ETIAS-overvåkingslisten, og at
registreringen av opplysninger ikke vil føre til
et uforholdsmessig stort antall søknader som
må behandles manuelt. Opplysningene bør

løpende vurderes og kontrolleres for å sikre
at de fortsatt er riktige.

(29)Framveksten av nye sikkerhetstrusler, nye
mønstre for ulovlig innvandring og høy epide-
mirisiko krever effektive, moderne tiltak.
Ettersom disse tiltakene ofte innebærer at
vesentlige mengder personopplysninger
behandles, bør det treffes egnede beskyttel-
sestiltak for at sikre at inngrep i retten til
beskyttelse av privatlivets fred og retten til
beskyttelse av personopplysninger begrenses
til det som er nødvendig i et demokratisk
samfunn.

(30)Personopplysninger i ETIAS bør derfor
lagres sikkert. Bare personale med behørig
fullmakt bør ha tilgang. Tilgangen bør under
ingen omstendigheter brukes til å treffe
beslutninger basert på noen form for for-
skjellsbehandling. Personopplysningene som
lagres, bør oppbevares sikkert i lokalene til
Det europeiske byrå for driftsforvaltning av
store IT-systemer innenfor området frihet,
sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA) i Unio-
nen.

(31)Utstedte fremreisetillatelser bør annulleres
eller tilbakekalles så snart det blir åpenbart at
vilkårene for å utstede dem ikke var eller ikke
lenger er oppfylt. Særlig dersom det i SIS
registreres en ny melding om nektet innreise
og opphold, eller om at et reisedokument er
meldt forsvunnet, stjålet, urettmessig tilegnet
eller ugyldiggjort, bør SIS underrette ETIAS.
ETIAS bør da kontrollere om den nye meldin-
gen svarer til en gyldig fremreisetillatelse.
Dersom en ny melding om nektet innreise og
opphold er blitt utstedt, bør den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten tilbakekalle fremreisetillatelsen. Dersom
fremreisetillatelsen er knyttet til et reisedoku-
ment som er meldt forsvunnet, stjålet, urett-
messig tilegnet eller ugyldiggjort i SIS eller
meldt forsvunnet, stjålet eller ugyldiggjort i
SLTD, bør den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten behandle søk-
nadsmappen manuelt. På lignende vis bør nye
opplysninger som registreres på ETIAS-over-
våkingslisten, sammenlignes med søk-
nadsmappene i ETIAS for å kontrollere om
disse nye opplysningene svarer til en gyldig
fremreisetillatelse. I så fall bør den nasjonale
ETIAS-enheten i medlemsstaten som har
registrert de nye opplysningene, eller, der-
som det er Europol som har registrert opplys-
ningene, i medlemsstaten for første planlagte
opphold, vurdere treffet og om nødvendig til-

7 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/794 av
11. mai 2016 om Den europeiske unions byrå for politisam-
arbeid (Europol) og erstatning og oppheving av rådsbeslut-
ning 2009/371/JIS, 2009/934/JIS, 2009/935/JIS, 2009/
936/JIS og 2009/968/JIS (EUT L 135 av 24.5.2016, s. 53).
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bakekalle fremreisetillatelsen. Det bør også
være mulig å tilbakekalle en fremreisetilla-
telse på søkerens anmodning.

(32)Dersom en medlemsstat i unntakstilfeller fin-
ner det nødvendig å la en tredjestatsborger
reise inn på sitt territorium av humanitære
årsaker, av hensyn til nasjonale interesser
eller på grunn av internasjonale forpliktelser,
bør den ha mulighet til å utstede en midlerti-
dig fremreisetillatelse bare med begrenset
territorial gyldighet.

(33)Før ombordstigning bør luftfartsselskaper,
sjøfartsselskaper og internasjonale transpor-
tører som befordrer grupper med buss, være
forpliktet til å kontrollere at de reisende inne-
har en gyldig fremreisetillatelse. Transportø-
rer bør ikke ha tilgang til selve ETIAS-map-
pen. Transportører bør ha sikker tilgang til
ETIAS-informasjonssystemet for å gjøre det
mulig for dem å innhente opplysninger ved
hjelp av opplysningene i reisedokumentene.

(34)De tekniske spesifikasjonene for tilgang til
ETIAS-informasjonssystemet via nettporta-
len for transportører bør påvirke passasjertra-
fikken og transportørene i så liten utstrek-
ning som er mulig. For dette formålet bør
integrering med inn- og utreisesystemet vur-
deres.

(35)For å begrense innvirkningen av forpliktel-
sene i denne forordning på internasjonale
transportører som befordrer grupper med
buss, bør det stilles til rådighet brukervenn-
lige mobile løsninger.

(36)Innen to år etter at ETIAS er satt i drift, bør
Kommisjonen, med hensyn til ETIAS-bestem-
melsene for transport med buss, vurdere om
bestemmelsene nevnt i artikkel 26 i konven-
sjonen om gjennomføring av Schengen-avta-
len av 14. juni 1985 mellom regjeringene for
statene i Den økonomiske union Benelux,
Forbundsrepublikken Tyskland og Den fran-
ske republikk om gradvis avskaffelse av kon-
trollen på de felles grenser8 er hensiktsmes-
sige, forenlige og sammenhengende. Den
seneste utviklingen innenfor transport til
lands med buss bør tas i betraktning. Det bør
vurderes om det er behov for å endre bestem-
melsene om transport med buss i artikkel 26 i
nevnte konvensjon eller i denne forordning.

(37)For å sikre at de endrede innreisevilkårene er
oppfylt, bør grensevaktene kontrollere om de
reisende innehar en gyldig fremreisetilla-
telse. Under standardprosedyren for grense-

kontroll bør grensevaktene derfor lese av
opplysningene i reisedokumentet elektronisk.
Dette bør utløse et søk i forskjellige databaser
som fastsatt i europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EU) 2016/3999 (grenseforordnin-
gen), herunder et søk i ETIAS, som bør vise
fremreisetillatelsens aktuelle status. Dersom
det ikke kan framvises en gyldig fremreisetil-
latelse, bør grensevakten nekte innreise og
avslutte grensekontrollprosedyren. Dersom
det framvises en gyldig fremreisetillatelse,
bør grensevakten treffe beslutning om å til-
late eller nekte innreise. Visse opplysninger i
ETIAS-mappen bør være tilgjengelige for
grensevaktene for å lette deres arbeid.

(38)Dersom den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten finner at visse
aspekter ved en søknad om fremreisetillatelse
bør undersøkes nærmere av grensemyndig-
hetene, bør denne kunne flagge fremreisetil-
latelsen den utsteder, og anbefale en etterføl-
gende kontroll ved grenseovergangen. Det
bør også være mulig å flagge en slik fremrei-
setillatelse på anmodning fra en rådspurt
medlemsstat. Dersom den nasjonale ETIAS-
enheten i den ansvarlige medlemsstaten fin-
ner at et bestemt treff utløst i forbindelse med
behandling av en søknad utgjør et falskt treff,
eller dersom en manuell behandling viser at
det ikke var grunn til å avslå en fremreisetilla-
telse, bør den kunne flagge fremreisetillatel-
sen den utsteder for å lette inn- og utreisekon-
trollene ved å gi grensemyndighetene opplys-
ninger om kontrollene som er foretatt, og for
å begrense de negative følgene av falske treff
for reisende. Driftsinstrukser for grensemyn-
dighetenes håndtering av fremreisetillatelser
bør gis i en praktisk håndbok.

(39)Ettersom et vilkår for innreise og opphold for
visse kategorier av tredjestatsborgere er at de
skal inneha en gyldig fremreisetillatelse, bør
medlemsstatenes innvandringsmyndigheter
kunne søke i det sentrale ETIAS-systemet
dersom det er foretatt et tidligere søk i inn- og
utreisesystemet og dette søket viser at inn- og
utreisesystemet ikke inneholder en innreise-
registrering som viser tredjestatsborgerens
tilstedeværelse på medlemsstatenes territo-
rium. Medlemsstatenes innvandringsmyndig-
heter bør ha tilgang til visse opplysninger i

8 EUT L 239 av 22.9.2000, s. 19.

9 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9.
mars 2016 om et unionsregelverk som regulerer bevegelse
av personer over grensene (grenseforordningen) (EUT L
77 av 23.3.2016, s. 1).
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det sentrale ETIAS-systemet, særlig for tilba-
kesendingsformål.

(40)I kampen mot terrorhandlinger og andre
alvorlige straffbare forhold og i lys av de kri-
minelle nettverkenes globalisering er det av
største betydning at utpekte myndigheter
med ansvar for å forebygge, avsløre eller
etterforske terrorhandlinger og andre alvor-
lige straffbare forhold («utpekte myndig-
heter») har nødvendige opplysninger for å
utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Til-
gang til opplysninger i VIS for dette formål
har allerede vist seg å være en effektiv hjelp
for at etterforskere skal kunne gjøre betyde-
lige framskritt i saker som gjelder menneske-
handel, terrorisme og narkotikahandel. VIS
inneholder ikke opplysninger om ikke-visum-
pliktige tredjestatsborgere.

(41)Tilgang til opplysningene i ETIAS er nødven-
dig for å forebygge, avsløre og etterforske
terrorhandlinger som nevnt i europaparla-
ments- og rådsdirektiv (EU) 2017/54110 eller
andre alvorlige straffbare forhold som nevnt i
rådsrammebeslutning 2002/584/JIS11. I for-
bindelse med en særlig etterforskning og for
å sikre bevismateriale og opplysninger om en
person som er mistenkt for å ha begått et
alvorlig straffbart forhold, eller om et offer for
et alvorlig straffbart forhold, kan utpekte
myndigheter ha behov for å få tilgang til opp-
lysningene som er generert av ETIAS. Opp-
lysningene i ETIAS kan også være nødven-
dige for å identifisere en person som har
begått en terrorhandling eller andre alvorlige
straffbare forhold, særlig når det er behov for
hastetiltak. Tilgang til ETIAS for å forebygge,
avsløre eller etterforske terrorhandlinger
eller andre alvorlige straffbare forhold utgjør
et inngrep i de grunnleggende rettigheter for
beskyttelse av privatlivets fred og beskyttelse
av personopplysninger som behandles i
ETIAS. Opplysningene i ETIAS bør derfor
lagres og gjøres tilgjengelige bare for utpekte
myndigheter i medlemsstatene og for Euro-
pol på de strenge vilkårene som er fastsatt i
denne forordning. Dette vil sikre at behand-

lingen av opplysningene i ETIAS er begrenset
til det som er strengt nødvendig for å fore-
bygge, avsløre og etterforske terrorhandlin-
ger og andre alvorlige straffbare forhold i
samsvar med kravene i Domstolens rettsprak-
sis, særlig saken Digital Rights Ireland12.

(42)Det bør særlig gis tilgang til opplysningene i
ETIAS for å forebygge, avsløre eller etterfor-
ske terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold bare på grunnlag av en
begrunnet anmodning fra driftsenheten ved
en utpekt myndighet med forklaring av hvor-
for tilgang til opplysningene er nødvendig. I
hastetilfeller der det er behov for å hindre en
overhengende fare for en persons liv som er
knyttet til en terrorhandling eller et annet
alvorlig straffbart forhold, bør kontrollen av
om vilkårene var oppfylt, finne sted etter at de
utpekte kompetente myndighetene har fått til-
gang til opplysningene. Den etterfølgende
kontrollen bør finne sted uten unødig opp-
hold og under alle omstendigheter senest sju
arbeidsdager etter at anmodningen er
behandlet.

(43)Det er derfor nødvendig å utpeke de myndig-
hetene i medlemsstatene som har fullmakt til
å anmode om en slik tilgang med det særlige
formål å forebygge, avsløre eller etterforske
terrorhandlinger eller andre alvorlige straff-
bare forhold.

(44)Det eller de sentrale tilgangspunktene bør
handle uavhengig av de utpekte myndighe-
tene og kontrollere at vilkårene for å anmode
om tilgang til det sentrale ETIAS-systemet er
oppfylt i den foreliggende konkrete sak.

(45)Europol er knutepunktet for informasjonsut-
veksling i Unionen. Det spiller en sentral rolle
i samarbeidet mellom de myndigheter i med-
lemsstatene med ansvar for grenseoverskri-
dende etterforskning av kriminalitet ved å
støtte forebygging, analyse og etterforskning
av kriminalitet på unionsplan. Europol bør
derfor også ha tilgang til det sentrale ETIAS-
systemet innenfor rammene av sine oppgaver
og i samsvar med forordning (EU) 2016/794 i
særlige tilfeller der det er nødvendig for at
Europol skal kunne støtte og styrke medlems-
statenes arbeid med å forebygge, avsløre eller
etterforske terrorhandlinger eller andre
alvorlige straffbare forhold.

10 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15.
mars 2017 om bekjempelse av terrorisme og om erstatning
av rådsrammebeslutning 2002/475/JIS og endring av råds-
rammebeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s.
6).

11 Rådsrammebeslutning 2002/584/JIS av 13. juni 2002 om
den europeiske arrestordre og om framgangsmåtene for
overlevering mellom medlemsstater (EUT L 190 av
18.7.2002, s. 1).

12 Domstolens dom (Storkammer) av 8. april 2014, Digital
Rights Ireland Ltd, forente saker C-293/12 og C-594/12,
ECLI:EU:C:2014:238.
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(46)For å utelukke systematiske søk bør behand-
ling av opplysninger i det sentrale ETIAS-
systemet finne sted bare i særlige tilfeller og
når det er nødvendig for å forebygge, avsløre
eller etterforske terrorhandlinger eller andre
alvorlige straffbare forhold. De utpekte myn-
dighetene og Europol bør anmode om tilgang
til ETIAS bare når de har rimelig grunn til å
anta at en slik tilgang vil kunne gi opplysnin-
ger som kan hjelpe dem med å forebygge,
avsløre eller etterforske en terrorhandling
eller et annet alvorlig straffbart forhold.

(47)Personopplysninger bør ikke lagres i ETIAS i
lengre tid enn det som er nødvendig for for-
målene opplysningene behandles for. For at
ETIAS skal fungere, er det nødvendig å lagre
opplysninger om søkere i fremreisetillatel-
sens gyldighetsperiode. Etter at gyldighetspe-
rioden er utløpt, bør opplysningene lagres
bare med søkerens uttrykkelige samtykke og
bare for å lette en ny ETIAS-søknad. En
beslutning om avslag, annullering eller tilba-
kekalling av en fremreisetillatelse kan tyde på
at søkeren utgjør en sikkerhetsrisiko, en
risiko for ulovlig innvandring eller en høy epi-
demirisiko. Dersom det er truffet en slik
beslutning, bør opplysningene derfor lagres i
fem år fra datoen for denne beslutning, slik at
det i ETIAS er mulig å ta omhyggelig hensyn
til den høyere risiko som den berørte søkeren
kan utgjøre. Dersom opplysningene som lig-
ger til grunn for beslutningen, slettes tidli-
gere, bør søknadsmappen slettes innen sju
dager. Etter at denne perioden er utløpt, bør
personopplysningene slettes.

(48)Personopplysninger som lagres i det sentrale
ETIAS-systemet, bør ikke stilles til rådighet
for tredjestater, internasjonale organisasjo-
ner eller private parter. Som unntak fra denne
regelen bør det under strenge vilkå rimidler-
tid være mulig å overføre slike personopplys-
ninger til en tredjestat dersom overføringen
er nødvendig i enkelttilfeller med sikte på til-
bakesending. I mangel av en beslutning om
tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved hjelp av en
gjennomføringsrettsakt i henhold til europa-
parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/
67913 eller overføringer som er omfattet av
egnede beskyttelsestiltak i henhold til nevnte

forordning, bør det unntaksvis være mulig å
overføre ETIAS-opplysninger til en tredjestat
med sikte på tilbakesending, men bare der-
som overføringen er nødvendig av hensyn til
viktige samfunnsinteresser som omhandlet i
nevnte forordning.

(49)Det bør også være mulig å overføre person-
opplysninger som medlemsstater har mottatt
i henhold til denne forordning, til en tred-
jestat i hastende unntakstilfeller der det er en
overhengende fare i tilknytning til en terror-
handling, eller der det er overhengende fare
for en persons liv i tilknytning til et alvorlig
straffbart forhold. Med overhengende fare
for en persons liv forstås en fare som skyldes
et alvorlig straffbart forhold begått mot ved-
kommende, f.eks. grov kroppsskade, ulovlig
handel med menneskeorganer og -vev, bortfø-
ring, ulovlig frihetsberøvelse og gisseltaking,
seksuell utnyttelse av barn, barnepornografi
og voldtekt.

(50)For å sikre at offentligheten, særlig tred-
jestatsborgere som er omfattet av kravet om
fremreisetillatelse, kjenner til ETIAS, bør opp-
lysninger om ETIAS, herunder det relevante
unionsregelverket og framgangsmåten for
søknad om fremreisetillatelse, gjøres tilgjen-
gelige for offentligheten gjennom et offentlig
nettsted og en applikasjon for mobilenheter
som brukes til å inngi søknader til ETIAS.
Disse opplysningene bør også formidles gjen-
nom en felles brosjyre og på andre egnede
måter. Personer som søker om fremreisetilla-
telse, bør dessuten få en e-postmelding med
opplysninger om søknaden deres. Denne e-
postmeldingen bør inneholde lenker til gjel-
dende unionsregelverk og nasjonal rett.

(51)Det bør fastsettes særlige regler for hvilket
ansvar eu-LISA har for utforming, utvikling
og teknisk forvaltning av ETIAS-informa-
sjonssystemet. Det bør også fastsettes regler
for Det europeiske grense- og kystvaktbyrås,
medlemsstatenes og Europols ansvar for
ETIAS. eu-LISA bør være særlig oppmerksom
på risikoen for kostnadsøkninger og sikre til-
strekkelig overvåking av kontrahenter.

(52)Europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 45/200114 får anvendelse på aktivitetene i
eu-LISA og Det europeiske grense- og kyst-

13 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av
27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbin-
delse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av
direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT
L 119 av 4.5.2016, s. 1).

14 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av
18. desember 2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Fellesskapets institu-
sjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysnin-
ger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).
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vaktbyrå når de utfører oppgavene som de
pålegges i denne forordning.

(53)Forordning (EU) 2016/679 får anvendelse på
medlemsstatenes behandling av personopp-
lysninger i henhold til denne forordning.

(54)Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU)
2016/68015 får anvendelse dersom medlems-
statenes behandling av personopplysninger
for å vurdere søknader foretas av kompetente
myndigheter for å forebygge, avsløre eller
etterforske terrorhandlinger eller andre
alvorlige straffbare forhold

(55)Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse på
medlemsstatenes utpekte myndigheters
behandling av personopplysninger for å fore-
bygge, avsløre eller etterforske terrorhand-
linger eller andre alvorlige straffbare forhold i
henhold til denne forordning.

(56)De uavhengige tilsynsmyndighetene oppret-
tet i henhold til forordning (EU) 2016/679
bør overvåke at medlemsstatenes behandling
av personopplysninger er lovlig, mens EUs
datatilsyn, opprettet ved forordning (EF) nr.
45/2001, bør overvåke unionsinstitusjonenes
og -organenes virksomhet i forbindelse med
behandling av personopplysninger. EUs data-
tilsyn og tilsynsmyndighetene bør samar-
beide om overvåkingen av ETIAS.

(57)Det bør fastsettes strenge regler for tilgang til
det sentrale ETIAS-systemet, og det bør treffes
nødvendige beskyttelsestiltak. Det er også
nødvendig å fastsette bestemmelser om enkelt-
personers rett til innsyn, retting, begrensning,
utfylling, sletting og prøving i forbindelse med
personopplysninger, særlig retten til rettslig
prøving og uavhengige offentlige myndig-
heters overvåking av behandlingen.

(58)For å vurdere om en reisende utgjør en sik-
kerhetsrisiko, en risiko for ulovlig innvand-
ring eller en høy epidemirisiko, bør det sikres
driftskompatibilitet mellom ETIAS-informa-
sjonssystemet og andre EU-informasjons-
systemer. Driftskompatibilitet bør sikres i
fullt samsvar med gjeldende unionsregelverk
om grunnleggende rettigheter. Dersom det
på unionsplan blir opprettet et sentralt system
for å identifisere medlemsstater som har opp-

lysninger om straffedommer mot tredjestats-
borgere og statsløse personer, bør ETIAS
kunne foreta søk i det.

(59)Denne forordning bør inneholde tydelige
bestemmelser om erstatningsansvar og retten
til erstatning for ulovlig behandling av person-
opplysninger og for enhver annen handling
som er i strid med denne forordning. Slike
bestemmelser bør ikke berøre retten til
erstatning fra den behandlingsansvarlige eller
databehandleren, eller deres erstatningsan-
svar, i henhold til forordning (EU) 2016/679,
direktiv (EU) 2016/680 og forordning (EF)
nr. 45/2001. eu-LISA bør ha ansvaret for
skade byrået forårsaker i egenskap av databe-
handler dersom det ikke har oppfylt sine sær-
lige forpliktelser i henhold til denne forord-
ning, eller dersom det har unnlatt å følge eller
har handlet i strid med lovlige instrukser fra
medlemsstaten som er behandlingsansvarlig.

(60)En effektiv overvåking av anvendelsen av
denne forordning krever regelmessig evalue-
ring. Medlemsstatene bør fastsette sanksjo-
ner for overtredelse av denne forordning og
sikre at de gjennomføres.

(61)For å fastsette nødvendige tekniske tiltak for
å anvende denne forordning bør myndighe-
ten til å vedta rettsakter delegeres til Kommi-
sjonen i samsvar med artikkel 290 i TEUV når
det gjelder
– fastsettelse av kravene til den sikre konto-

tjenesten,
– fastsettelse av en forhåndsbestemt liste

over stillingsgrupper som brukes i søk-
nadsskjemaet,

– presisering av innhold og utforming av
spørsmål til søkere om straffedommer,
opphold i krigs- eller konfliktområder og
beslutninger om å forlate territoriet eller
beslutninger om tilbakesending,

– presisering av innhold og utforming av
ytterligere spørsmål til søkere som svarer
bekreftende på et av spørsmålene om straf-
fedommer, opphold i krigs- eller konflikt-
områder og beslutninger om å forlate terri-
toriet eller beslutninger om tilbakesen-
ding, og utarbeidelse av en forhåndsbe-
stemt liste over svar,

– fastsettelse av betalingsmåter og fram-
gangsmåter for å kreve inn gebyret for
fremreisetillatelse samt endringer i geby-
rets størrelse tilsvarende en eventuell
økning i ETIAS’ kostnader,

– fastsettelse av innholdet og utformingen
av en forhåndsbestemt liste over valgmu-

15 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/680 av 27.
april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse
med kompetente myndigheters behandling av personopp-
lysninger med henblikk på å forebygge, etterforske,
avsløre eller rettsforfølge straffbare forhold eller iverksette
strafferettslige sanksjoner og om fri utveksling av slike
opplysninger og om oppheving av rådsrammebeslutning
2008/977/JIS (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 89).
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ligheter når søkere anmodes om å fram-
legge ytterligere opplysninger eller doku-
menter,

– ytterligere spesifikasjon av kontrollverk-
tøyet,

– ytterligere fastsettelse av sikkerhetsrisi-
koen, risikoen for ulovlig innvandring eller
en høy epidemirisiko for å fastsette de sær-
lige risikoindikatorene,

– fastsettelse av hvilken type ytterligere opp-
lysninger om flagg som kan tilføyes i
ETIAS-søknadsmappen, og format, språk
og begrunnelsene for disse flaggene,

– fastsettelse av tilstrekkelige beskyttelsestil-
tak gjennom regler og framgangsmåter for
å unngå konflikter med meldinger i andre
informasjonssystemer og fastsettelse av
flaggingens vilkår, kriterier og varighet,

– ytterligere spesifikasjon av verktøyet som
søkere skal benytte til å gi og tilbakekalle
samtykke,

– forlengelse av overgangsperioden der det
ikke kreves fremreisetillatelse, og utsettel-
sesperioden der grensevakter kan tillate
tredjestatsborgere som ikke innehar nød-
vendig fremreisetillatelse for unntaksvis å
reise inn på visse vilkår,

– fastsettelse av den finansielle støtte til med-
lemsstatene for utgifter i forbindelse med til-
pasning og automatisering av inn- og utrei-
sekontroller ved gjennomføring av ETIAS.

(62)Det er særlig viktig at Kommisjonen holder
hensiktsmessige samråd under sitt forbere-
dende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at
disse samrådene holdes i samsvar med prin-
sippene i den tverrinstitusjonelle avtalen av
13. april 2016 om bedre regelverksutfor-
ming16. For å sikre lik deltakelse i forberedel-
sen av delegerte rettsakter mottar Europapar-
lamentet og Rådet alle dokumenter samtidig
som medlemsstatenes eksperter, og deres
eksperter har systematisk tilgang til møter i
Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider
med forberedelse av delegerte rettsakter.

(63)For at sikre ensartede vilkår for gjennomfø-
ringen av denne forordning bør Kommisjonen
gis gjennomføringsmyndighet til å vedta nær-
mere regler for
– et skjema som gjør det mulig å melde mis-

bruk begått av kommersielle formidlere
som en søker har gitt tillatelse til å inngi
søknaden på vedkommendes vegne,

– vilkårene for drift av det offentlige nettste-
det og appen for mobilenheter og nær-
mere regler for personvern og sikkerhet
som får anvendelse på det offentlige nett-
stedet og appen for mobilenheter,

– kravene til formatet på personopplysnin-
gene som skal angis på søknadsskjemaet,
og parametrer og kontroller for å sikre at
søknaden er fullstendig, og at det er sam-
menheng i disse opplysningene,

– kravene til samt utprøving og drift av audio-
visuelle kommunikasjonsmidler som bru-
kes til intervjuer med søkere, og nærmere
regler for personvern, sikkerhet og fortro-
lighet som gjelder for slik kommunikasjon,

– sikkerhetsrisiko, risiko for ulovlig inn-
vandring og høy epidemirisiko som sær-
lige risikoindikatorer skal bygge på,

– de tekniske spesifikasjonene for ETIAS-
overvåkingslisten og for verktøyet som
skal brukes til å vurdere den potensielle
innvirkningen av registrering av opplys-
ninger på ETIAS-overvåkingslisten på
andelen søknader som behandles manuelt,

– et skjema for avslag,, annullering eller til-
bakekalling av en fremreisetillatelse,

– vilkårene for å sikre transportørers sikre
tilgang til ETIAS-informasjonssystemet og
personvern- og sikkerhetsreglene for slik
tilgang,

– en autentifiseringsordning for tilgang til
ETIAS-informasjonssystemet for transpor-
tørers personale med behørig fullmakt,

– de alternative framgangsmåtene som skal
følges dersom det er teknisk umulig for
transportører å søke i ETIAS-informa-
sjonssystemet,

– maler for beredskapsplaner, dersom det er
teknisk umulig for grensemyndighetene å
søke i det sentrale ETIAS-systemet, eller
ved feil på ETIAS,

– en mal for en sikkerhetsplan og en mal for en
plan for forretningskontinuitet og katastrofe-
beredskap når det gjelder sikkerheten ved
behandling av personopplysninger,

– tilgang til opplysninger i ETIAS-informa-
sjonssystemet,

– endring og sletting av opplysninger og
sletting av opplysninger før tid,

– føring av logger og tilgang til disse,
– krav til ytelse,
– spesifikasjoner for tekniske løsninger for

tilkopling av sentrale tilgangspunkter til
det sentrale ETIAS-systemet,16 EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.
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– en mekanisme og framgangsmåter for
samt tolkning av oppfyllelsen av kravene til
kvalitet på opplysningene i det sentrale
ETIAS-systemet,

– felles brosjyrer for å underrette reisende om
kravet om å inneha en gyldig fremreisetilla-
telse,

– driften av et sentralt datalager som ineholder
opplysninger som bare brukes til rapporte-
ring og statistikk, og personvern- og sikker-
hetsreglene som gjelder for datalageret, og

– spesifikasjonene for en teknisk løsning som
skal gjøre det lettere å samle inn nødven-
dige statistiske opplysninger som kreves for
rapportering av hvor effektiv tilgangen til
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet
har vært for rettshåndhevende formål.
Denne myndigheten bør utøves i samsvar

med europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 182/201117.

(64)Ettersom målene for denne forordning, som
er å opprette et europeisk system for reisein-
formasjon og fremreisetillatelse og innføre
felles forpliktelser, vilkår og framgangsmåter
for bruk av opplysningene i det, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og der-
for på grunn av tiltakets omfang og virkninger
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den
europeiske union. I samsvar med forholds-
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artik-
kel går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene.

(65)Drifts- og vedlikeholdskostnadene ved
ETIAS-informasjonssystemet, den sentrale
ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene bør dekkes fullt ut av inntektene fra
gebyrer for fremreisetillatelser. Gebyrets
størrelse bør derfor tilpasses ved behov i lys
av de påløpte kostnadene.

(66)Inntektene fra de innbetalte gebyrene for
fremreisetillatelse bør settes av til å dekke de
løpende drifts- og vedlikeholdskostnadene
ved ETIAS-informasjonssystemet, den sen-
trale ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-
enhetene. I lys av systemets særlige karakter
er det hensiktsmessig å behandle inntektene
som interne inntekter satt av til særlige for-
mål. Eventuelle gjenværende inntekter etter

dekning av disse kostnadene bør overføres til
Unionens budsjett.

(67)Denne forordning berører ikke anvendelsen
av direktiv 2004/38/EF.

(68)Denne forordning er forenlig med de grunn-
leggende rettigheter og prinsippene som er
anerkjent i Den europeiske unions pakt om
de grunnleggende rettigheter.

(69)I samsvar med artikkel 1 og 2 i protokoll nr. 22
om Danmarks holdning vedlagt TEU og
TEUV deltar Danmark ikke i vedtakelsen av
denne forordning, som ikke er bindende for
og ikke får anvendelse i Danmark. Ettersom
denne forordning er en utvikling av Schengen-
regelverket, skal Danmark, i samsvar med
artikkel 4 i protokollen, innen seks måneder
etter at Rådet har truffet beslutning om denne
forordning, beslutte om landet skal gjennom-
føre denne forordning i sin nasjonale rett.

(70)Denne forordning utgjør en utvikling av de
bestemmelser i Schengen-regelverket som
Det forente kongerike ikke deltar i etter råds-
beslutning 2000/365/EF18; Det forente konge-
rike deltar derfor ikke i vedtakelsen av denne
forordning, som ikke er bindende for og ikke
får anvendelse i Det forente kongerike.

(71)Denne forordning utgjør en utvikling av de
bestemmelser i Schengen-regelverket som
Irland ikke deltar i etter rådsbeslutning 2002/
192/EF19; Irland deltar derfor ikke i vedtakel-
sen av denne forordning, som ikke er bin-
dende for og ikke får anvendelse i Irland.

(72)Når det gjelder Island og Norge, utgjør denne
forordning, i henhold til avtalen mellom Rådet
for Den europeiske union og Republikken
Island og Kongeriket Norge om disse to state-
nes tilknytning til gjennomføringen, anvendel-
sen og utviklingen av Schengen-regelverket,
en utvikling av de bestemmelser i Schengen-
regelverket20 som er omfattet av området
nevnt i artikkel 1 bokstav A i rådsbeslutning
1999/437/EF21.

17 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av
16. februar 2011 om allmenne regler og prinsipper for med-
lemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin
gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).

18 Rådsbeslutning 2000/365/EF av 29. mai 2000 om anmod-
ning fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-
Irland om å delta i visse bestemmelser i Schengen-regelver-
ket (EUT L 131 av 1.6.2000, s. 43).

19 Rådsbeslutning 2002/192/EF av 28. februar 2002 om
anmodning fra Irland om å delta i visse bestemmelser i
Schengen-regelverket (EUT L 64 av 7.3.2002, s. 20).

20 EUT L 176 av 10.7.1999, s. 36.
21 Rådsbeslutning 1999/437/EF av 17. mai 1999 om visse

gjennomføringsbestemmelser til avtalen som Rådet for
Den europeiske union har inngått med Republikken Island
og Kongeriket Norge om disse to staters tilknytning til
gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen av Schen-
gen-regelverket (EUT L 176 av 10.7.1999, s. 31).
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(73)Når det gjelder Sveits, utgjør denne forord-
ning, i henhold til avtalen mellom Den euro-
peiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske
edsforbunds tilknytning til gjennomføringen,
anvendelsen og utviklingen av Schengen-
regelverket22, en utvikling av de bestemmel-
ser i Schengen-regelverket som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artik-
kel 3 i rådsbeslutning 2008/146/EF23 og med
artikkel 3 i rådsbeslutning 2008/149/JIS24.

(74)Når det gjelder Liechtenstein, utgjør denne for-
ordning, i henhold til protokollen mellom Den
europeiske union, Det europeiske fellesskap,
Det sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet
Liechtenstein om Fyrstedømmet Liechten-
steins tiltredelse til avtalen mellom Den euro-
peiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske eds-
forbunds tilknytning til gjennomføringen,
anvendelsen og utviklingen av Schengen-regel-
verket, en utvikling av de bestemmelser i
Schengen-regelverket25 som er omfattet av
området nevnt i artikkel 1 bokstav A i beslut-
ning 1999/437/EF sammenlignet med artikkel
3 i rådsbeslutning 2011/350/EU26 og med
artikkel 3 i rådsbeslutning 2011/349/EU27.

(75)For å fastsette nærmere regler for finansielle
bidrag fra tredjestater som er tilknyttet gjen-
nomføringen, anvendelsen og utviklingen av
Schengen-regelverket, bør det inngås ytterli-
gere ordninger mellom Unionen og slike land
i henhold til de relevante bestemmelsene i

deres tilknytningsavtaler. Slike ordninger bør
utgjøre internasjonale avtaler i henhold til
artikkel 218 i TEUF.

(76)For å innarbeide denne forordning i den
eksisterende rettslige rammen og gjenspeile
nødvendige driftsendringer for eu-LISA og
Det europeiske grense- og kystvaktbyrå bør
europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1077/201128, (EU) nr. 515/201429, (EU)
2016/399, (EU) 2016/162430 og (EU) 2017/
222631 endres.

(77)EUs datatilsyn er blitt rådspurt i henhold til
artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001
og avga uttalelse 6. mars 201732 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

1. Ved denne forordning opprettes et «europeisk
system for reiseinformasjon og fremreisetilla-

22 EUT L 53 av 27.2.2008, s. 52.
23 Rådsbeslutning 2008/146/EF av 28. januar 2008 om inngå-

else, på Det europeiske fellesskaps vegne, av avtalen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og
Det sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds
tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og utviklin-
gen av Schengen-regelverket (EUT L 53 av 27.2.2008, s. 1).

24 Rådsbeslutning 2008/149/JIS av 28. januar 2008 om inngå-
else, på Den europeiske unions vegne, av avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds til-
knytning til gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen
av Schengen-regelverket (EUT L 53 av 27.2.2008, s. 50).

25 EUT L 160 av 18.6.2011, s. 21.
26 Rådsbeslutning 2011/350/EU av 7. mars 2011 om inngå-

else, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mel-
lem Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det
sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om
Fyrstedømmet Liechtensteins tiltredelse til avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds til-
knytning til gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen
av Schengen-regelverket, når det gjelder avskaffelse av
kontroller ved de indre grenser og bevegelse av personer
(EUT L 160 av 18.6.2011, s. 19).

27 Rådsbeslutning 2011/349/EU av 7. mars 2011 om inngå-
else, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mel-
lom Den europeiske union, Det europeiske fellesskap, Det
sveitsiske edsforbund og Fyrstedømmet Liechtenstein om
Fyrstedømmet Liechtensteins tiltredelse til avtalen mellom
Den europeiske union, Det europeiske fellesskap og Det
sveitsiske edsforbund om Det sveitsiske edsforbunds til-
knytning til gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen
av Schengen-regelverket, særlig når det gjelder straffe-
rettslig samarbeid og politisamarbeid (EUT L 160 av
18.6.2011, s. 1).

28 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1077/2011 av
25. oktober 2011 om opprettelse av et europeisk byrå for
driftsforvaltning av store IT-systemer innenfor området fri-
het, sikkerhet og rettferdighet (EUT L 286 av 1.11.2011, s. 1).

29 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 515/2014 av
16. april 2014 om opprettelse av ordningen for økonomisk
støtte til yttergrensene og visum som en del av fondet for
indre sikkerhet, og om oppheving av beslutning nr. 574/
2007/EF (EUT L 150 av 20.5.2014, s. 143).

30 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1624 av
14. september 2016 om den europeiske grense- og kystvakt
og om endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2016/399 og om oppheving av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 863/2007, rådsforordning (EF) nr.
2007/2004 og rådsvedtak 2005/267/EF (EUT L 251 av
16.9.2016, s. 1).

31 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2226 av 30.
november 2017 om opprettelse av et inn- og utreisesystem
(EES) for registrering av inn- og utreiseopplysninger og opp-
lysninger om nektet innreise for tredjestatsborgere som pas-
serer medlemsstatenes ytre grenser, om fastsettelse av vilkå-
rene for adgang til inn- og utreisesystemet for rettshåndhe-
vende formål og om endring av konvensjonen om gjennomfø-
ring av Schengen-avtalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og
(EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 av 9.12.2017, s. 20).

32 EUT C 162 av 23.5.2017, s. 9.
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telse» (ETIAS) for tredjestatsborgere som er
fritatt for kravet om å inneha visum når de pas-
serer de ytre grensene («visumplikten»), noe
som gjør det mulig å vurdere om disse tred-
jestatsborgernes opphold på medlemsstate-
nes territorium vil utgjøre en sikkerhetsrisiko,
en risiko for ulovlig innvandring eller en høy
epidemirisiko. For dette formål innføres det
bestemmelser om fremreisetillatelse og vilkå-
rene og framgangsmåtene for å utstede eller
avslå den.

2. I denne forordning fastsettes vilkårene som
medlemsstatenes utpekte myndigheter og
Europol kan innhente opplysninger som er
lagret i det sentrale ETIAS-systemet for å fore-
bygge, avsløre og etterforske terrorhandlin-
ger eller andre alvorlige straffbare forhold
som er omfattet av deres myndighet.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på følgende
kategorier av tredjestatsborgere:
a) statsborgere i tredjestater som er oppført

på listen i vedlegg II til rådsforordning (EF)
nr. 539/200133, og som er fritatt for visum-
plikten for planlagte opphold på medlems-
statenes territorium i høyst 90 dager i løpet
av en 180-dagersperiode,

b) ikke-visumpliktige personer i henhold til
artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 539/
2001 for planlagte opphold på medlemssta-
tenes territorium i høyst 90 dager i løpet av
en 180-dagersperiode,

c) ikke-visumpliktige tredjestatsborgere som
oppfyller følgende vilkår:
i) De er familiemedlemmer til en unions-

borger som direktiv 2004/38/EF får
anvendelse på, eller til en tredjestatsbor-
ger som har samme rett til fri bevegelig-
het som unionsborgere i henhold til en
avtale mellom Unionen og dens med-
lemsstater på den ene side og en tred-
jestat på den annen side.

ii) De innehar ikke et oppholdskort i hen-
hold til direktiv 2004/38/EF eller en

oppholdstillatelse i henhold til forord-
ning (EF) nr. 1030/2002.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på
a) flyktninger, statsløse personer og andre

personer som ikke er statsborgere i noe
land, og som er bosatt i en medlemsstat og
innehar et reisedokument som er utstedt av
den aktuelle medlemsstaten,

b) tredjestatsborgere som er familiemedlem-
mer til en unionsborger som direktiv 2004/
38/EF får anvendelse på, og som innehar et
oppholdskort i henhold til nevnte direktiv,

c) tredjestatsborgere som er familiemedlem-
mer til en tredjestatsborger som har
samme rett til fri bevegelighet som unions-
borgeres rett i henhold til en avtale mellom
Unionen og dens medlemsstater på den ene
side og en tredjestat på den annen side, og
som innehar et oppholdskort i henhold til
direktiv 2004/38/EF eller en oppholdstilla-
telse i henhold til forordning (EF) nr. 1030/
2002,

d) innehavere av oppholdstillatelser nevnt i
artikkel 2 nr. 16) i forordning (EU) 2016/
399,

e) innehavere av ensartede visum,
f) innehavere av nasjonale visum for langvarig

opphold,
g) statsborgere i Andorra, Monaco og San

Marino og innehavere av pass utstedt av
Vatikanstaten eller Den hellige stol,

h) tredjestatsborgere som innehar en tillatelse
til lokal grensetrafikk utstedt av medlems-
statene i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1931/200634 når
slike innehavere utøver sin rett i henhold til
ordningen for lokal grensetrafikk,

i) personer eller kategorier av personer nevnt
i artikkel 4 nr. 1 bokstav a)–f) i forordning
(EF) nr. 539/2001,

j) tredjestatsborgere som innehar diplomat-
pass eller tjenestepass, og som er fritatt for
visumplikt i henhold til en internasjonal
avtale mellom Unionen og en tredjestat,

k) personer som er omfattet av en visumplikt i
henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 539/2001

33 Rådsforordning (EF) nr. 539/2001 av 15. mars 2001 om
utarbeiding av listen over tredjestater hvis borgere må ha
visum når de passerer medlemsstatenes ytre grenser, og av
listen over tredjestater hvis borgere er unntatt fra dette kra-
vet (EFT L 81 av 21.3.2001, s. 1).

34 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1931/2006
av 20. desember 2006 om fastsettelse av regler for lokal
grensetrafikk på medlemsstatenes ytre landegrenser og
om endring av Schengen-konvensjonen (EUT L 405 av
30.12.2006, s. 1).
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l) tredjestatsborgere som utøver sin rett til
bevegelighet i henhold til europaparla-
ments- og rådsdirektiv 2014/66/EU35 eller
(EU) 2016/80136.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I denne forordning menes med
(1) «ytre grenser» de ytre grensene som defi-

nert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU)
2016/399,

(2) «rettshåndhevelse» forebygging, avslø-
ring og etterforskning av terrorhandlinger
eller andre alvorlige straffbare forhold,

(3) «etterfølgende kontroll» en etterfølgende
kontroll som definert i artikkel 2 nr. 13 i
forordning (EU) 2016/399,

(4) «grensemyndighet» grensevakten som i
samsvar med nasjonal rett er utpekt til å
foreta grensekontroller i henhold til defini-
sjonen i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EU)
2016/399,

(5) «fremreisetillatelse» en beslutning utstedt
i samsvar med denne forordning som tred-
jestatsborgere nevnt i artikkel 2 nr. 1 i
denne forordning trenger for å oppfylle
innreisevilkåret fastsatt i artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i forordning (EU) 2016/399, og
som angir
a) at det ikke er konstatert konkrete hol-

depunkter for eller rimelig grunn
basert på konkrete holdepunkter til å
anta at personens tilstedeværelse på
medlemsstatenes territorium utgjør
eller vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, en
risiko for ulovlig innvandring eller en
høy epidemirisiko,

b) at det ikke er konstatert konkrete hol-
depunkter for eller rimelig grunn
basert på konkrete holdepunkter til å
anta at personens tilstedeværelse på
medlemsstatenes territorium utgjør
eller vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, en
risiko for ulovlig innvandring eller en
høy epidemirisiko, selv om det fortsatt

hersker tvil om hvorvidt det er tilstrek-
kelig grunn til å avslå fremreisetillatel-
sen i samsvar med artikkel 36 nr. 2,

c) at den territoriale gyldighet av tillatel-
sen er blitt begrenset i samsvar med
artikkel 44, dersom det er konstatert
konkrete holdepunkter for å anta at
personens tilstedeværelse på med-
lemsstatenes territorium utgjør eller vil
utgjøre en sikkerhetsrisiko, en risiko
for ulovlig innvandring eller en høy epi-
demirisiko, eller

d) at den reisende er omfattet av en mel-
ding i SIS om personer med sikte på
diskret kontroll eller målrettet kontroll
eller av en melding i SIS om personer
som er etterlyst med henblikk på over-
givelse på grunnlag av en europeisk
arrestordre, eller som er etterlyst med
henblikk på pågripelse og utlevering,
dersom det er konstatert konkrete hol-
depunkter for å anta at personens tilste-
deværelse på medlemsstatenes territo-
rium utgjør eller vil utgjøre en sikker-
hetsrisiko, som støtte til målene for SIS
som omhandlet i artikkel 4 bokstav e),

(6) «sikkerhetsrisiko» risikoen for en trussel
mot en hvilken som helst medlemsstats
offentlige orden, indre sikkerhet eller
internasjonale forbindelser,

(7) «risiko for ulovlig innvandring» risikoen
for at en tredjestatsborger ikke oppfyller
innreise- og oppholdsvilkårene fastsatt i
artikkel 6 i forordning (EU) 2016/399,

(8) «høy epidemisk risiko» en sykdom som er
potensielt epidemisk ifølge Verdens helse-
organisasjons (WHO) internasjonale hel-
seregulativ eller Det europeiske senter for
forebygging av og kontroll med sykdom-
mer (ECDC) og andre infeksjonssykdom-
mer eller smittsomme parasittære syk-
dommer dersom de omfattes av beskyttel-
sestiltak som gjelder for medlemsstatenes
statsborgere,

(9) «søker» enhver tredjestatsborger nevnt i
artikkel 2 som har inngitt søknad om frem-
reisetillatelse,

(10)«reisedokument» et pass eller annet tilsva-
rende dokument som gir innehaveren rett
til å passere de ytre grensene, og som kan
forsynes med visum,

(11)«korttidsopphold» opphold på medlems-
statenes territorium som nevnt i artikkel 6
nr. 1 i forordning (EU) 2016/399,

35 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/66/EU av 15. mai
2014 om innreise- og oppholdsvilkår for bedriftsinternt
utstasjonerte tredjestatsborgere (EUT L 157 av 27.5.2014,
s. 1).

36 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/801 av 11.
mai 2016 om vilkårene for tredjestatsborgeres innreise og
opphold for forskning, studier, opplæring, volontørtjeneste,
elevutvekslingsprogrammer eller utdanningsprosjekter og
au pair-arbeid (EUT L 132 av 21.5.2016, s. 21).
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(12)«person som har overskredet det tillatte
oppholdet» en tredjestatsborger som ikke
eller ikke lenger oppfyller vilkårene for et
et korttidsopphold på medlemsstatenes
territorium,

(13)«app for mobilenheter» en programvare
som skal kunne fungere på mobilenheter
som smarttelefoner og nettbrett,

(14)«treff» forekomst av samsvar ved en sam-
menligning av personopplysninger som er
registrert i en søknadsmappe i det sentrale
ETIAS-systemet, med de særlige risikoin-
dikatorene nevnt i artikkel 33 eller med
personopplysninger lagret i et register, en
mappe eller en melding i det sentrale
ETIAS-systemet, i et annet EU-informa-
sjonssystem eller en database nevnt i artik-
kel 20 nr. 2 («EU-informasjonssystemer»),
i Europol-opplysningene eller i en data-
base hos Interpol som det sentrale ETIAS-
systemet søker i,

(15)«terrorhandling» et straffbart forhold som
svarer til eller er likestilt med et av de
straffbare forholdene i direktiv (EU) 2017/
541,

(16)«alvorlig straffbart forhold» et straffbart
forhold som svarer til eller er likestilt med
et av de straffbare forholdene nevnt i artik-
kel 2 nr. 2 i rammebeslutning 2002/584/
JIS dersom de i henhold til nasjonal rett
kan straffes med frihetsstraff eller et annet
frihetsberøvende tiltak i minst tre år,

(17)«Europol-opplysninger» personopplysnin-
ger behandlet av Europol som nevnt i
artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning
(EU) 2016/794,

(18)«elektronisk undertegnet» samtykke som
bekreftes ved at relevant rute i søkeskje-
maet eller anmodningen om samtykke fyl-
les ut,

(19)«mindreårig» en tredjestatsborger eller
statsløs person under 18 år,

(20)«konsulat» en medlemsstats diplomatiske
representasjon eller en medlemsstats kon-
sulære representasjon som defineret i
Wien-konvensjonen om konsulært sam-
kvem av 24. april 1963,

(21)«utpekt myndighet» en myndighet utpekt
av en medlemsstat i henhold til artikkel 50
som ansvarlig for å forebygge, avsløre
eller etterforske terrorhandlinger eller
andre alvorlige straffbare forhold,

(22)«innvandringsmyndighet» den kompetente
myndighet som i samsvar med nasjonal
rett er ansvarlig for

a) på medlemsstatenes territorium å kon-
trollere om vilkårene for innreise til
eller opphold på medlemsstatenes ter-
ritorium er oppfylt,

b) å undersøke vilkårene for å treffe
beslutning om tredjestatsborgeres opp-
hold på medlemsstatenes territorium
dersom den kompetente myndighet
ikke utgjør en «besluttende myndig-
het» i henhold til definisjonen i artikkel
2 bokstav f) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2013/32/EU37 og eventu-
elt gi råd i samsvar med rådsforordning
(EF) nr. 377/200438,

c) håndtere tilbakesendingen av tred-
jestatsborgere til en opprinnelsestred-
jestat eller en transittredjestat.

2. Begrepene definert i artikkel 2 i forordning
(EF) nr. 45/2001 skal ha samme betydning i
denne forordning, i det omfang personopplys-
ninger behandles av Det europeiske grense-
og kystvaktbyrå og eu-LISA.

3. Begrepene definert i artikkel 4 i forordning
(EU) 2016/679 skal ha samme betydning i
denne forordning, i det omfang personopplys-
ninger behandles av medlemsstatenes
myndigheter for formålene i artikkel 4 bokstav
a)–e) i denne forordning.

4. Begrepene definert i artikkel 3 i direktiv (EU)
2016/680 skal ha samme betydning i denne
forordning i det omfang personopplysninger
behandles av medlemsstatenes myndigheter
for formålene i artikkel 4 bokstav f) i denne
forordning.

Artikkel 4

ETIAS’ mål

Som støtte for medlemsstatenes kompetente
myndigheter skal ETIAS
a) bidra til et høyt sikkerhetsnivå ved å foreta en

grundig vurdering av søkernes sikkerhetsri-
siko før de ankommer til grenseovergangene
ved de ytre grensene for å fastslå om det er
konkrete holdepunkter for eller rimelig grunn
basert på konkrete holdepunkter til å anta at
personens tilstedeværelse på medlemsstate-
nes territorium utgjør en sikkerhetsrisiko,

37 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/32/EU av 26. juni
2013 om felles framgangsmåter for tildeling og tilbakekal-
ling av internasjonal beskyttelse (EUT L 180 av 29.6.2013,
s. 60).

38 Rådsforordning (EF) nr. 377/2004 av 19. februar 2004 om
opprettelse av et nettverk av kontaktpersoner for innvand-
ringssaker (EUT L 64 av 2.3.2004, s. 1).
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b) bidra til å hindre ulovlig innvandring ved å vur-
dere søkernes risiko for ulovlig innvandring
før de ankommer til grenseovergangene ved
de ytre grensene,

c) bidra til å verne folkehelsen ved å vurdere om
søkere utgjør en høy epidemirisiko som nevnt
i artikkel 3 nr. 1 punkt 8 før de ankommer til
grenseovergangene ved de ytre grensene,

d) øke inn- og utreisekontrollenes effektivitet,
e) støtte målene med SIS for meldinger om tred-

jestatsborgere som nektes innreise og opp-
hold, meldinger om personer som er etterlyst
med henblikk på pågripelse, overgivelse eller
utlevering, meldinger om savnede personer,
meldinger om personer som er etterlyst med
henblikk på å yte bistand i forbindelse med
rettsforfølging, og meldinger om personer
som er gjenstand for diskret kontroll eller mål-
rettet kontroll,

f) bidra til å forebygge, avsløre og etterforske
terrorhandlinger eller andre alvorlige straff-
bare forhold.

Artikkel 5

ETIAS’ generelle struktur

ETIAS består av:
a) ETIAS-informasjonssystemet som nevnt i

artikkel 6,
b) den sentrale ETIAS-enheten som nevnt i artik-

kel 7,
c) de nasjonale ETIAS-enhetene som nevnt i

artikkel 8.

Artikkel 6

ETIAS-informasjonssystemets oppbygning og 
tekniske struktur

1. Det europeiske byrå for driftsforvaltning av
store IT-systemer innenfor området frihet, sik-
kerhet og rettferdighet («eu-LISA») skal
utvikle ETIAS-informasjonssystemet og sikre
den tekniske forvaltning av dette.

2. ETIAS-informasjonssystemet skal bestå av
a) det sentrale ETIAS-systemet, herunder

ETIAS-overvåkingslisten nevnt i artikkel
34,

b) et nasjonalt ensartet grensesnitt i hver med-
lemsstat på grunnlag av felles tekniske spe-
sifikasjoner som er likt for alle medlemssta-
ter, og som gjør det mulig på en sikker måte
å knytte det sentrale ETIAS-systemet til de
nasjonale grenseinfrastrukturene og til de
sentrale tilgangspunktene nevnt i artikkel
50 nr. 2 i medlemsstatene,

c) en kommunikasjonsinfrastruktur mellom
det sentrale ETIAS-systemet og de nasjo-
nale ensartede grensesnittene som er sik-
ker og kryptert,

d) en sikker kommunikasjonsinfrastruktur
mellom det sentrale ETIAS-systemet og
informasjonssystemene nevnt i artikkel 11,

e) et offentlig nettsted og en app for mobilen-
heter,

f) en e-posttjeneste,
g) en sikker kontotjeneste som gjør det mulig

for søkere å framlegge hvilke som helst
utfyllende opplysninger eller påkrevd doku-
mentasjon,

h) et kontrollverktøy for søkere,
i) et verktøy som gjør det mulig for søkere å

gi eller trekke sitt samtykke til en ytterli-
gere lagringsperiode for søknadsmappen
deres,

j) et verktøy som gjør det mulig for Europol
og medlemsstatene å vurdere hvordan
registrering av nye opplysninger på ETIAS-
overvåkingslisten potensielt påvirker ande-
len søknader som behandles manuelt,

k) en nettportal for transportører,
l) en sikker nettjeneste som gjør det mulig for

det sentrale ETIAS-systemet å kommuni-
sere med det offentlige nettstedet, appen
for mobilenheter, e-posttjenesten, den sikre
kontotjenesten, nettportalen for transportø-
rer, kontrollverktøyet for søkere, samtykke-
verktøyet for søkere, betalingsformidleren
og Interpols databaser,

m) programvare som gjør det mulig for den
sentrale ETIAS-enheten og de nasjonale
ETIAS-enhetene å behandle søknader og
styre samråd med andre nasjonale ETIAS-
enheter i henhold til artikkel 28, og med
Europol i henhold til artikkel 29,

n) et sentralt datalager for opplysninger til rap-
portering og statistikk.

3. Det sentrale ETIAS-systemet, de nasjonale
ensartede grensesnittene, nettjenesten, nett-
portalen for transportører og ETIAS’ kommu-
nikasjonsinfrastruktur skal, i det omfang det
er teknisk mulig, dele og gjenbruke maskin-
og programvarekomponentene i inn- og utrei-
sesystemets sentrale system, nasjonale ensar-
tede grensesnitt, nettjeneste og kommunika-
sjonsinfrastruktur som nevnt i forordning
(EU) 2017/2226.

4. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 for å fastsette kra-
vene til den sikre kontotjenesten nevnt i nr. 2
bokstav g).
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Artikkel 7

Den sentrale ETIAS-enheten

1. Det opprettes herved en sentral ETIAS-enhet i
Det europeiske grense- og kystvaktbyrå.

2. Den sentrale ETIAS-enheten skal fungere 24
timer i døgnet 7 dager i uken. Den skal ha
ansvaret for
a) dersom den automatiserte søknadsproses-

sen har gitt et treff, å kontrollere i samsvar
med artikkel 22 om søkerens personopplys-
ninger svarer til personopplysningene for
personen som har utløst treffet i det sen-
trale ETIAS-systemet, herunder ETIAS-
overvåkingslisten som nevnt i artikkel 34, i
noen av EU-informasjonssystemene det er
søkt i, i Europol-opplysningene, i noen av
Interpols databaser i henhold til artikkel 12,
eller de særlige risikoindikatorene nevnt i
artikkel 33, og dersom sammenfall bekref-
tes eller det fortsatt foreligger tvil, å iverk-
sette den manuelle behandlingen av søkna-
den som nevnt i artikkel 26,

b) å sikre at opplysningene den registrerer i
søknadsmappene, er ajourført i samsvar
med de relevante bestemmelsene i artikkel
55 og 64,

c) å definere, fastsette, forhåndsvurdere, gjen-
nomføre, etterfølgende evaluere, revidere
og slette de særlige risikoindikatorene
nevnt i artikkel 33 etter samråd med ETIAS-
screeningrådet,

d) å sikre at kontrollene som utføres i samsvar
med artikkel 22, og resultatene av dem,
registreres i søknadsmappene,

e) å foreta regelmessig revisjon av hvordan
søknader behandles, og hvordan artikkel
33 gjennomføres, herunder ved en regel-
messig vurdering av hvordan de grunnleg-
gende rettighetene påvirkes, særlig når det
gjelder retten til privatliv og beskyttelse av
personopplysninger,

f) å angi, når det er nødvendig, medlemssta-
ten som har ansvaret for den manuelle
behandlingen av søknadene som nevnt i
artikkel 25 nr. 2

g) ved tekniske problemer eller uforutsette
omstendigheter, å legge til rette for eventu-
elt samråd mellom medlemsstater som
nevnt i artikkel 28 og mellom de ansvarlige
medlemsstatene og Europol som nevnt i
artikkel 29,

h) å underrette transportører ved feil på
ETIAS-informasjonssystemet som nevnt i
artikkel 46 nr. 1,

i) å underrette de nasjonale ETIAS-enhetene i
medlemsstatene ved feil på ETIAS-informa-
sjonssystemet som nevnt i artikkel 48 nr. 1,

j) å behandle Europols anmodninger om søk
i opplysningene i det sentrale ETIAS-
systemet som nevnt i artikkel 53,

k) å stille alle relevante opplysninger om søk-
nad om fremreisetillatelse som nevnt i
artikkel 71 til rådighet for offentligheten,

l) å samarbeide med Kommisjonen med hen-
syn til informasjonskampanjen nevnt i artik-
kel 72,

m) å yte skriftlig støtte til reisende som har
støtt på problemer i forbindelse med utfyl-
ling av søknadsskjemaet, og som har anmo-
det om støtte ved hjelp av et standardisert
kontaktskjema, og føre en liste over ofte
stilte spørsmål og svar på nett,

n) å sikre oppfølging og regelmessig fram-
legge rapport for Kommisjonen om meldt
misbruk som begås av kommersielle for-
midlere som nevnt i artikkel 15 nr. 5.

3. Den sentrale ETIAS-enheten skal offentlig-
gjøre en årlig virksomhetsrapport. Rapporten
skal inneholde
a) statistikk over

i) antall fremreisetillatelser som er utstedt
automatisk av det sentrale ETIAS-
systemet,

ii) antall søknader kontrollert av den sen-
trale ETIAS-enheten,

iii) antall søknader som behandles manuelt
for hver medlemsstat,

iv) antall søknader som ble avslått av tred-
jestat, og grunnen til avslaget,

v) i hvilket omfang fristene nevnt i artikkel
22 nr. 6 og artikkel 27, 30 og 32 overhol-
des.

b) generelle opplysninger om hvordan den
sentrale ETIAS-enheten fungerer, dens
virksomhet som fastsatt i denne artikkel
samt opplysninger om aktuelle tendenser
og utfordringer som berører utførelsen av
oppgavene.
Den årlige virksomhetsrapporten skal over-

sendes til Europaparlamentet, Rådet og Kom-
misjonen 31. mars det etterfølgende året.

Artikkel 8

De nasjonale ETIAS-enhetene

1. Hver medlemsstat skal utpeke en kompetent
myndighet som nasjonal ETIAS-enhet.

2. De nasjonale ETIAS-enhetene skal ha ansvaret
for
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a) å undersøke og treffe beslutning om søkna-
der om fremreisetillatelse, dersom den auto-
matiserte behandlingen har gitt treff, og den
sentrale ETIAS-enheten har iverksatt den
manuelle behandlingen av søknaden,

b) å sikre at oppgavene som utføres i henhold
til bokstav a), og resultatene av dem,
registreres i søknadsmappene,

c) å sikre at opplysningene de registrerer i
søknadsmappene, er ajourført i samsvar
med de relevante bestemmelsene i artikkel
55 og 64,

d) å treffe beslutning om å utstede fremreise-
tillatelser med begrenset territorial gyldig-
het som nevnt i artikkel 44,

e) å sikre samordning med andre nasjonale
ETIAS-enheter og Europol vedrørende
anmodningene om samråd nevnt i artikkel
28 og 29,

f) å gi søkerne opplysninger om framgangs-
måten som skal følges ved klage i henhold
til artikkel 37 nr. 3,

g) å annullere og tilbakekalle en fremreisetil-
latelse som nevnt i artikkel 40 og 41.

3. Medlemsstatene skal forsyne de nasjonale
ETIAS-enhetene med tilstrekkelige ressurser
til å utføre sine oppgaver i samsvar med fris-
tene fastsatt i denne forordning.

Artikkel 9

ETIAS-screeningråd

1. Det opprettes herved et ETIAS-screeningråd
med rådgivende funksjon i Det europeiske
grense- og kystvaktbyrå. Det består av en
representant for hver nasjonal ETIAS-enhet,
for Det europeiske grense- og kystvaktbyrå og
for Europol.

2. ETIAS-screeningrådet skal rådspørres
a) av den sentrale ETIAS-enheten om defini-

sjon, fastsettelse, forhåndsvurdering, gjen-
nomføring, etterfølgende evaluering, revi-
sjon og sletting av de særlige risikoindika-
torene nevnt i artikkel 33,

b) av medlemsstatene om gjennomføring av
ETIAS-overvåkingslisten nevnt i artikkel 34,

c) av Europol om gjennomføring av ETIAS-
overvåkingslisten nevnt i artikkel 34.

3. ETIAS-screeningrådet skal avgi uttalelser,
utarbeide retningslinjer, utstede anbefalinger
og formidle beste praksis for formålene nevnt i
nr. 2. Når ETIAS-screeningrådet utsteder
anbefalinger, skal det ta hensyn til anbefalin-
gene utstedt av ETIAS-rådet for rådgivning om
grunnleggende rettigheter.

4. ETIAS-screeningrådet skal møtes når det er
nødvendig, og minst to ganger i året. Det euro-
peiske grense- og kystvaktbyrå skal dekke
kostnadene og ivareta støttefunksjonene i for-
bindelse med dets møter.

5. ETIAS-screeningrådet kan rådføre seg med
ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter om særlige spørsmål vedrø-
rende grunnleggende rettigheter, særlig med
hensyn til retten til privatliv, beskyttelse av
personopplysninger og likebehandling.

6. ETIAS-screeningrådet skal på sitt første møte
vedta sin forretningsordning ved simpelt fler-
tall blant sine medlemmer.

Artikkel 10

ETIAS-råd for rådgivning om grunnleggende 
rettigheter

1. Det opprettes herved et ETIAS-råd for rådgiv-
ning om grunnleggende rettigheter med en
rådgivnings- og vurderingsfunksjon. Uten at
dette berører deres respektive myndighet og
uavhengighet, skal rådet bestå av ombudet for
grunnleggende rettigheter i Det europeiske
grense- og kystvaktbyrå, en representant for
det rådgivende forum for grunnleggende ret-
tigheter i Det europeiske grense- og kystvakt-
byrå, en representant for EUs datatilsyn, en
representant for Det europeiske personvern-
råd, opprettet ved forordning (EU) 2016/679,
og en representant for Den europeiske unions
byrå for grunnleggende rettigheter.

2. ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter skal foreta regelmessige
vurderinger og utstede anbefalinger til ETIAS-
screeningrådet om innvirkningen på de grunn-
leggende rettigheter av behandlingen av søk-
nader og gjennomføring av artikkel 33, særlig
med hensyn til retten til privatliv, beskyttelse
av personopplysninger og likebehandling.

ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter skal også støtte ETIAS-scre-
eningrådet i gjennomføringen av dets oppgaver
når den rådspør ETIAS-rådet i særlige spørs-
mål vedrørende grunnleggende rettigheter,
særlig med hensyn til privatlivets fred, beskyt-
telse av personopplysninger og likebehand-
ling.

ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter skal ha tilgang til revisjonene
nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav e).

3. ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter skal møtes når det er nød-
vendig, og minst to ganger i året. Det euro-
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peiske grense- og kystvaktbyrå skal dekke
kostnadene og ivareta støttefunksjonene i for-
bindelse med dets møter. Møtene skal finne
sted i Det europeiske grense- og kystvaktby-
rås lokaler. Det europeiske grense- og kyst-
vaktbyrå skal ivareta sekretariatsfunksjonene i
forbindelse med møtene. ETIAS-rådet for råd-
givning om grunnleggende rettigheter skal på
sitt første møte vedta sin forretningsorden ved
simpelt flertall blant sine medlemmer.

4. En representant for ETIAS-rådet for rådgiv-
ning om grunnleggende rettigheter skal invite-
res til å delta i ETIAS-screeningrådets møter i
en rådgivende funksjon. Medlemmene av
ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleg-
gende rettigheter skal ha adgang til ETIAS-
screeningrådets opplysninger og mapper.

5. ETIAS-rådet for rådgivning om grunnleggende
rettigheter skal utarbeide en årlig rapport. Rap-
porten skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Artikkel 11

Driftskompatibilitet med andre EU-informa-
sjonssystemer

1. Det skal skapes driftskompatibilitet mellom
ETIAS-informasjonssystemet, andre EU-infor-
masjonssystemer og Europol-opplysninger for
å gjøre det mulig å foreta kontrollen nevnt i
artikkel 20.

2. Nødvendige endringer av rettsaktene om opp-
rettelse av EU-informasjonssystemene for å
skape driftskompatibilitet mellom disse ssyte-
mene og ETIAS, og tilføyelsen av tilsvarende
bestemmelser i denne forordning, skal omfat-
tes for en egen rettsakt.

Artikkel 12

Søk i Interpols databaser

Det sentrale ETIAS-systemet skal søke i Interpols
database over stjålne og forsvunne reisedokumen-
ter (SLTD) og Interpols database over reisedoku-
menter med tilknyttede meldinger (TDAWN).
Alle søk og kontroller skal utføres på en slik måte
at ingen opplysninger overføres til innehaveren av
Interpol-meldingen.

Artikkel 13

Tilgang til opplysninger lagret i ETIAS

1. Tilgang til ETIAS-informasjonssystemet skal
være forbeholdt bare personale med behørig
fullmakt i den sentrale ETIAS-enheten og de
nasjonale ETIAS-enhetene.

2. Grensemyndigheters tilgang til det sentrale
ETIAS-systemet i samsvar med artikkel 47
skal begrenses til søk i det sentrale ETIAS-
systemet for å innhente opplysninger om sta-
tus for en reisendes fremreisetillatelse når
vedkommende befinner seg ved en grenseo-
vergang ved de ytre grensene, og til opplysnin-
gene nevnt i artikkel 47 nr. 2 bokstav a), c) og
d). Dessuten skal grensemyndigheter under-
rettes automatisk om flaggene nevnt i artikkel
36 nr. 2 og 3 og om grunnen til flaggene.

Når det unntaksvis ifølge et flagg anbefales
å foreta etterfølgende kontroll ved grensen el-
ler ytterligere kontroller er nødvendige med
henblikk på en etterfølgende kontroll, skal
grensemyndighetene ha tilgang til det sentrale
ETIAS-systemet for å innhente de tilleggsopp-
lysningene nevnt i artikkel 39 nr. 1 bokstav e)
eller artikkel 44 nr. 6 bokstav f).

3. Transportørers adgang til ETIAS-informa-
sjonssystemet i samsvar med artikkel 45 skal
begrenses til søk i ETIAS-informasjonssys-
temet for å innhente opplysninger om status
for en reisendes fremreisetillatelse.

4. Innvandringsmyndigheters tilgang til det sen-
trale ETIAS-systemet i samsvar med artikkel
49 skal begrenses til søk for å innhente opplys-
ninger om status for en reisendes fremreisetil-
latelse når vedkommende befinner seg på en
medlemsstats territorium, og til bestemte opp-
lysninger som omhandlet i nevnte artikkel.

Innvandringsmyndigheters tilgang til det
sentrale ETIAS-systemet i samsvar med artik-
kel 65 nr. 3 begrenses til opplysningene nevnt i
den artikkelen.

5. Hver medlemsstat skal utpeke kompetente
nasjonale myndigheter nevnt i nr. 1, 2 og 4 i
denne artikkel og uten opphold gi en liste over
disse myndighetene til eu-LISA i samsvar med
artikkel 87 nr. 2. På denne listen skal det angis
for hvilke formål personale med behørig full-
makt ved hver myndighet skal ha tilgang til
opplysningene i ETIAS-informasjonssystemet i
samsvar med nr. 1, 2 og 4 i denne artikkel.

Artikkel 14

Likebehandling og grunnleggende rettigheter

En brukers behandling av personopplysninger i
ETIAS-informasjonssystemet skal ikke føre til at
tredjestatsborgere forskjellsbehandles på grunn-
lag av kjønn, rase, hudfarge, etnisk eller sosial
opprinnelse, genetiske egenskaper, språk, reli-
gion eller tro, politiske eller andre meninger, til-
knytning til en nasjonal minoritet, formueforhold,



2020–2021 Prop. 231 S 109
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

fødsel, funksjonshemming, alder eller seksuell
legning. Behandlingen skal fullt ut respektere
menneskeverdet og menneskets integritet samt
grunnleggende rettigheter, herunder retten til
respekt for privatliv og beskyttelse av personopp-
lysninger. Det skal tas særlig hensyn til barn,
eldre og personer med funksjonshemming. Bar-
nets interesse skal komme i første rekke.

Kapittel II

Søknad

Artikkel 15

Praktiske bestemmelser om inngivelse av en 
søknad

1. Søkere skal inngi en søknad ved å fylle ut det
elektroniske søknadsskjemaet via et særskilt
offentlig nettsted eller via appen for mobilen-
heter i tilstrekkelig god tid før den planlagte
reisen eller, dersom de allerede befinner seg
på medlemsstatenes territorium, innen en
eksisterende fremreisetillatelse som de inne-
har, utløper.

2. Innehavere av en fremreisetillatelse kan inngi
en søknad om ny fremreisetillatelse fra og
med 120 dager før fremreisetillatelsen utløper.

Det sentrale ETIAS-systemet skal, via e-
posttjenesten 120 dager før fremreisetillatelsen
utløper, automatisk underrette innehaveren av
den aktuelle fremreisetillatelsen om
a) fremreisetillatelsens utløpsdato,
b) muligheten til å inngi en søknad om ny

fremreisetillatelse,
c) plikten til å inneha en gyldig fremreisetilla-

telse i hele den tiden et korttidsopphold på
medlemsstatenes territorium varer.

3. Alle underretninger til søkeren i forbindelse
med vedkommendes søknad om fremreisetil-
latelse skal sendes til e-postadressen som
søkeren har angitt i søknadsskjemaet nevnt i
artikkel 17 nr. 2 bokstav g).

4. Søknad kan inngis av søkeren, en annen per-
son eller en kommersiell formidler som kan
inngi søknaden på søkerens vegne etter full-
makt fra søkeren.

5. Kommisjonen skal ved hjelp av en gjennomfø-
ringsrettsakt utarbeide et skjema som gjør det
mulig å melde misbruk begått av kommersi-
elle formidlere nevnt i nr. 4. Dette skjemaet
skal gjøres tilgjengelig via det særskilte offent-
lige nettstedet eller via appen for mobilenheter
nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Slike utfylte skje-
maer skal sendes til den sentrale ETIAS-enhe-
ten som treffer hensiktsmessige tiltak, her-

under regelmessige rapporter til Kommisjo-
nen. Denne gjennomføringsrettsakten skal
vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-
seskomité i artikkel 90 nr. 2.

Artikkel 16

Det offentlige nettstedet og appen for mobil-
enheter

1. Det offentlige nettstedet og appen for mobilen-
heter skal gjøre det mulig for tredjestatsbor-
gere omfattet av kravet om en fremreisetilla-
telse å inngi en søknad om fremreisetillatelse,
gi nødvendige opplysninger i søknadsskje-
maet i samsvar med artikkel 17 og betale
gebyret for fremreisetillatelsen.

2. På det offentlige nettstedet og appen for mobi-
lenheter skal søknadsskjemaet kostnadsfritt
være allment og lett tilgjengelig for søkere.
Det skal tas særlig hensyn til at det offentlige
nettstedet og appen for mobilenheter må være
tilgjengelig for personer med funksjonshem-
ming.

3. Det offentlige nettstedet og appen for mobilen-
heter skal stilles til rådighet på alle medlems-
statenes offisielle språk.

4. Dersom de offisielle språkene i landene i ved-
legg II til forordning (EF) nr. 539/2001 ikke
svarer til språkene nevnt i nr. 3, skal eu-LISA
sikre at det på det offentlige nettstedet og
appen for mobilenheter finnes faktablader
med forklarende opplysninger om ETIAS,
framgangsmåten ved søknad, bruken av det
offentlige nettstedet og appen for mobilenhe-
ter samt en trinnvis søknadsveiledning på
minst ett av de offisielle språkene i de nevnte
landene. Dersom ett slikt land har mer enn ett
offisielt språk, kreves slike faktablader bare
dersom ingen av de aktuelle språkene svarer
til språkene nevnt i nr. 3.

5. Det offentlige nettstedet og appen for mobilen-
heter skal gi søkerne opplysninger om hvilke
språk søknadsskjemaet kan fylles ut på.

6. På det offentlige nettstedet og appen for mobi-
lenheter skal søkerne tilbys en kontotjeneste
som gjør det mulig for dem å gi tilleggsopplys-
ninger eller -dokumenter, dersom det er nød-
vendig.

7. På det offentlige nettstedet og appen for mobi-
lenheter skal søkerne underrettes om kla-
geadgangen i henhold til denne forordning,
dersom en fremreisetillatelse blir avslått, tilba-
kekalt eller annullert. For dette formål skal de
inneholde opplysninger om gjeldende nasjonal
rett, kompetent myndighet, klageadgang, kla-



110 Prop. 231 S 2020–2021
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om 

nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/

1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

gefrist og opplysninger om hvilken bistand
som kan ytes av den nasjonale personvern-
myndigheten.

8. På det offentlige nettstedet og appen for mobi-
lenheter skal søkerne kunne angi at formålet
med det planlagte oppholdet hører sammen
med humanitære årsaker eller internasjonale
forpliktelser.

9. Det offentlige nettstedet skal inneholde alle
opplysningene nevnt i artikkel 71.

10. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta nærmere regler for drif-
ten av det offentlige nettstedet og appen for
mobilenheter og nærmere regler for person-
vern og sikkerhet for det offentlige nettstedet
og appen for mobilenheter. Disse nærmere
reglene skal være basert på prinsippene om
informasjonssikkerhet samt innebygd person-
vern og personvern som standardinnstilling.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelsesko-
mité i artikkel 90 nr. 2.

Artikkel 17

Søkerens søknadsskjema og person-
opplysninger

1. Alle søkere skal inngi et utfylt søknadsskjema
sammen med en erklæring om at de inngitte
opplysningene er ekte, fullstendige, riktige og
pålitelige, og en erklæring om at utsagnene
som de framsetter, er pålitelige og sanne. Alle
søkere skal også angi at de har forstått innrei-
sevilkårene nevnt i artikkel 6 i forordning
(EU) 2016/399, og at de kan bli anmodet om å
framlegge relevante underlagsdokumenter
ved hver innreise. Mindreårige skal inngi et
søknadsskjema som er elektronisk underteg-
net av en person som har permanent eller mid-
lertidig foreldremyndighet eller fungerer som
verge.

2. Søkeren skal i søknadsskjemaet angi følgende
personopplysninger:
a) etternavn (familienavn), fornavn, etternavn

ved fødselen; fødselsdato, fødested, føde-
land, kjønn, nåværende nasjonalitet, søke-
rens foreldres fornavn,

b) eventuelle andre navn (aliasnavn, kunstner-
navn, vanlige navn),

c) eventuelle andre nasjonaliteter, dersom
slike finnes,

d) reisedokumentets type, nummer og utste-
delsesland,

e) reisedokumentets utstedelsesdato og siste
gyldighetsdato,

f) søkerens bostedsadresse eller, dersom
denne ikke er tilgjengelig, vedkommendes
bostedsby og -stat,

g) e-postadresse og telefonnumre, dersom det
er tilgjengelig,

h) utdanning (utdanning på primærtrinnet
eller sekundærtrinnet, videregående utdan-
ning eller ingen utdanning),

i) nåværende yrke (stillingsgruppe), dersom
søknaden behandles manuelt etter fram-
gangsmåten i artikkel 26, kan den ansvar-
lige medlemsstaten i samsvar med artikkel
27 anmode søkeren om å gi ytterligere opp-
lysninger om nøyaktig stillingsbetegnelse
og arbeidsgiver eller, for studenter, utdan-
ningsinstitusjonens navn,

j) medlemsstaten for første planlagte opphold
og eventuelt adressen for første planlagte
opphold,

k) for mindreårige: etternavn og fornavn,
bostedsadresse, e-postadresse og et even-
tuelt telefonnummer for personen som har
foreldremyndigheten, eller søkerens verge,

l) dersom søkeren hevder å ha status som
familiemedlem som nevnt i artikkel 2 nr. 1
bokstav c):
i) vedkommendes status som familiemed-

lem,
ii) etternavn, fornavn, fødselsdato, føde-

sted, fødeland, nåværende nasjonalitet,
bostedsadresse, e-postadresse og et
eventuelt telefonnummer for familie-
medlemmet som søkeren har familie-
bånd til,

iii) vedkommendes familiebånd til familie-
medlemmet i samsvar med artikkel 2 nr.
2 i direktiv 2004/38/EF,

m) dersom en annen person enn søkeren har
fylt ut søknaden: etternavn, fornavn, firma-
navn, organisasjon, dersom det er relevant,
e-postadresse, postadresse og, dersom det
er tilgjengelig, telefonnummer for en slik
person, forbindelse til søkeren og en under-
tegnet erklæring om representasjon.

3. Søkeren skal angi sitt nåværende yrke (stil-
lingsgruppe) fra en forhåndsbestemt liste.
Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 for å fastsette denne
forhåndsbestemte listen.

4. Dessuten skal søkeren svare på følgende
spørsmål:

a) om vedkommende er dømt for et av de straff-
bare forholdene i vedlegget de ti siste årene og
for terrorhandlinger de 20 siste årene, og i så
fall når og i hvilket land,
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b) om vedkommende har oppholdt seg i et sær-
skilt krigs- eller konfliktområde de ti siste
årene, og hvorfor,

c) om vedkommende har vært omfattet av en
beslutning med pålegg om å forlate territoriet
til en medlemsstat eller en av tredjestatene
angitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 539/
2001, eller om vedkommende har vært omfat-
tet av en beslutning om tilbakesending de ti
siste årene.

5. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 med nærmere
bestemmelser om innholdet og utformingen
av spørsmålene i nr. 4 i denne artikkel. Disse
spørsmålenes innhold og format skal gjøre det
mulig for søkere å gi klare og presise svar.

6. Dersom søkeren svarer bekreftende på noen
av spørsmålene i nr. 4, skal vedkommende
svare på en ytterligere rekke forhåndsbe-
stemte spørsmål på søknadsskjemaet ved å
velge mellom svar på en forhåndsbestemt
liste. Kommisjonen skal vedta delegerte retts-
akter i samsvar med artikkel 89 med bestem-
melse om innholdet og utformingen av disse
ytterligere spørsmålen og den forhåndsbe-
stemte liste med svar på disse spørsmålene.

7. Opplysningene i nr. 2 og 4 skal inngis av søke-
ren med latinske bokstaver.

8. Når søknadsskjemaet inngis, skal ETIAS-infor-
masjonssystemet registrere IP-adressen som
søknadsskjemaet ble inngitt fra.

9. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter fastsette kravene til formatet
på personopplysningene i nr. 2 og 4 i denne
artikkel som skal angis på søknadsskjemaet,
og parametrer og kontroller for å sikre at søk-
naden er fullstendig, og at det er sammenheng
i opplysningene. Disse gjennomføringsrettsak-
tene skal vedtas etter framgangsmåten med
undersøkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

Artikkel 18

Gebyr for fremreisetillatelse

1. Søkeren skal betale et gebyr for fremreisetilla-
telse på 7 EUR for hver søknad.

2. Søkere som på søknadstidspunktet er under
18 år eller over 70 år, fritas for gebyret for
fremreisetillatelse.

3. Gebyret for fremreisetillatelse skal kreves inn
i euro.

4. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 om betalingsmåter
og framgangsmåter for gebyret for fremreise-
tillatelse og endringer av gebyrets størrelse.

Endringer av gebyrets størrelse skal ta hensyn
til økninger i kostnadene nevnt i artikkel 85.

Kapittel III

Opprettelse av en søknadsmappe og behandling 
av søknaden via det sentrale ETIAS-systemet

Artikkel 19

Søknadens oppfyllelse av vilkårene for å bli 
behandlet og opprettelse av søknadsmappen

1. Når søknaden er inngitt, skal ETIAS-informa-
sjonssystemet automatisk kontrollere
a) at alle felter i søknadsskjemaet er fylt ut og

inneholder opplysningene nevnt i artikkel
17 nr. 2 og 4,

b) at det er krevd inn gebyr for fremreisetilla-
telsen.

2. Dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) og b) er
oppfylt, skal det antas at søknaden kan
behandles. Det sentrale ETIAS-systemet skal
da automatisk og uten opphold opprette en
søknadsmappe og gi den et søknadsnummer.

3. Når søknadsmappen er opprettet, skal det sen-
trale ETIAS-systemet registrere og lagre føl-
gende opplysninger:
a) søknadsnummeret,
b) statusopplysninger som viser at det er søkt

om fremreisetillatelse,
c) personopplysningene nevnt i artikkel 17 nr.

2 og, dersom det er relevant, artikkel 17 nr.
4 og 6, herunder trebokstavskoden for lan-
det som har utstedt reisedokumentet,

d) opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 8,
e) dato og tidspunkt for inngivelsen av søk-

nadsskjemaet samt henvisning til gjennom-
ført betaling av gebyret for fremreisetillatel-
sen og betalingens unike referansenum-
mer.

4. Når søknadsmappen er opprettet, skal det sen-
trale ETIAS-systemet fastslå om søkeren alle-
rede har en annen søknadsmappe i det sen-
trale ETIAS-systemet ved å sammenligne opp-
lysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a)
med personopplysningene i søknadsmappene
som er lagret i det sentrale ETIAS-systemet. I
så fall skal det sentrale ETIAS-systemet knytte
den nye søknadsmappen til eventuelle tidli-
gere søknadsmapper som er opprettet for
samme søker.

5. Når søknadsmappen er opprettet, skal søkeren
umiddelbart motta en underretning via e-post-
tjenesten som forklarer at søkeren under
behandlingen av søknaden kan bli bedt om å
gi tilleggsopplysninger eller -dokumenter eller
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i unntakstilfeller bli innkalt til et intervju.
Underretningen skal omfatte
a) statusopplysninger der inngivelsen av en

søknad om fremreisetillatelse anerkjennes,
og

b) søknadsnummeret.
Underretningen skal gi søkeren mulighet

til å få tilgang til kontrollverktøyet i artikkel 6
nr. 2 bokstav h).

Artikkel 20

Automatisert behandling

1. Søknadsmappene skal behandles automatisk i
det sentrale ETIAS-systemet for å kontrollere
treff. Det sentrale ETIAS-systemet skal
behandle hver søknadsmappe individuelt.

2. Det sentrale ETIAS-systemet skal sammen-
ligne de relevante opplysningene nevnt i artik-
kel 17 nr. 2 bokstav a), b), c), d), f), g), j), k) og
m) og artikkel 17 nr. 8 med opplysningene i et
register, en mappe eller en melding i det sen-
trale ETIAS-systemet, SIS, inn- og utreise-
systemet, VIS, Eurodac, Europol-opplysnin-
gene og Interpols databaser SLTD og
TDAWN.

Det sentrale ETIAS-systemet skal særlig
kontrollere
a) om reisedokumentet som brukes til søkna-

den, svarer til et reisedokument som er
meldt forsvunnet, stjålet, urettmessig tileg-
net eller ugyldiggjort i SIS,

b) om reisedokumentet som brukes til søkna-
den, svarer til et reisedokument som er
meldt forsvunnet, stjålet eller ugyldiggjort i
SLTD,

c) om søkeren er omfattet av en melding i SIS
om nektet innreise og opphold,

d) om søkeren er omfattet av en melding i SIS
om personer som er etterlyst med henblikk
på pågripelse og overlevering på grunnlag
en europeisk arrestordre, eller som er
etterlyst med henblikk på pågripelse og
utlevering,

e) om søkeren og reisedokumentet svarer til
en avslått, tilbakekalt eller annullert frem-
reisetillatelse i det sentrale ETIAS-
systemet,

f) om opplysningene i søknaden om reisedo-
kumentet svarer til en annen søknad om
fremreisetillatelse som er knyttet til andre
identitetsopplysninger nevnt i artikkel 17
nr. 2 bokstav a) i det sentrale ETIAS-
systemet,

g) om søkeren på nåværende tidspunkt er
registrert i inn- og utreisesystemet som en
person som har overskredet det tillatte opp-
holdet eller tidligere er registrert som en
person som har overskredet det tillatte opp-
holdet,

h) om søkeren er registrert i inn- og utreise-
systemet som en person som er nektet inn-
reise,

i) om søkeren har vært omfattet av en beslut-
ning om å avslå, annullere eller tilbakekalle
et visum for et korttidsopphold som er
registrert i VIS,

j) om opplysningene i søknaden svarer til
opplysningene som er registrert i Europol-
opplysningene,

k) om søkeren er registrert i Eurodac,
l) om reisedokumentet som brukes til søkna-

den, svarer til et reisedokument som er
registrert i en mappe i TDAWN,

m) dersom søkeren er mindreårig, om inneha-
veren av foreldremyndigheten eller vergen
i) er omfattet av en melding i SIS om per-

soner som er etterlyst med henblikk på
pågripelse og overlevering på grunnlag
av en europeisk arrestordre, eller som
er etterlyst med henblikk på pågripelse
og utlevering,

ii) er omfattet av en melding i SIS om nek-
tet innreise og opphold.

3. Det sentrale ETIAS-systemet skal kontrollere
om søkeren har svart bekreftende på noen av
spørsmålene i artikkel 17 nr. 4, og om søkeren
har unnlatt å angi en bostedsadresse, men
bare har angitt bostedsby og -stat i henhold til
artikkel 17 nr. 2 bokstav f).

4. Det sentrale ETIAS-systemet skal sammen-
ligne de relevante opplysningene nevnt i artik-
kel 17 nr. 2 bokstav a), b), c), d), f), g), j), k) og
m) og artikkel 17 nr. 8 med opplysningene på
ETIAS-overvåkingslisten nevnt i artikkel 34.

5. Det sentrale ETIAS-systemet skal sammen-
ligne de relevante opplysningene nevnt i artik-
kel 17 nr. 2 bokstav a), c), f), h) og i) med de
særlige risikoindikatorene nevnt i artikkel 33.

6. Det sentrale ETIAS-systemet skal tilføye til
søknadsmappen en henvisning til eventuelle
treff som er framkommet i henhold til nr. 2–5.

7. Dersom opplysningene som er registrert i søk-
nadsmappen, svarer til opplysningene som har
utløst et treff som nevnt i nr. 2 og 4, skal det
sentrale ETIAS-systemet, når det er relevant,
identifisere den eller de medlemsstater som
har registrert eller framsatt opplysningene
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som har utløst treffet, og angi dette i søk-
nadsmappen.

8. Etter et treff som nevnt i nr. 2 bokstav j) og nr.
4, og dersom det ikke var en medlemsstat som
framsatte opplysningene som utløste treffet,
skal det sentrale ETIAS-systemet fastslå om
det er Europol som har registrert de aktuelle
opplysningene, og angi dette i søknadsmap-
pen.

Artikkel 21

Resultater av den automatiserte behandlingen

1. Dersom den automatiserte behandlingen
nevnt i artikkel 20 nr. 2–5 ikke gir noen treff,
skal det sentrale ETIAS-systemet automatisk
utstede en fremreisetillatelse i samsvar med
artikkel 36 og underrette søkeren om dette i
samsvar med artikkel 38.

2. Dersom den automatiserte behandlingen
nevnt i artikkel 20 nr. 2–5 gir et eller flere treff,
skal søknaden vurderes etter framgangsmåten
i artikkel 22.

3. Dersom det ved kontrollen i artikkel 22
bekreftes at opplysningene i søknadsmappen
svarer til opplysningene som har utløst et treff
under den automatiserte behandlingen i hen-
hold til artikkel 20 nr. 2–5, eller dersom det
fortsatt hersker tvil om søkerens identitet
etter en slik kontroll, skal søknaden behandles
etter framgangsmåten i artikkel 26.

4. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 3 viser at søkeren
har svart bekreftende på noen av spørsmålene
i artikkel 17 nr. 4 odersom det ikke forekom-
mer noen andre treff, skal søknaden oversen-
des til den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten for manuell behand-
ling som fastsatt i artikkel 26.

Artikkel 22

Kontroll foretatt av den sentrale ETIAS-enheten

1. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 2–5 gir et eller flere
treff, skal det sentrale ETIAS-systemet auto-
matisk rådføre seg med den sentrale ETIAS-
enheten.

2. Når den sentrale ETIAS-enheten rådspørres,
skal den ha tilgang til søknadsmappen og
eventuelle tilknyttede søknadsmapper og til
alle treff som ble utløst under den automati-
serte behandlingen fastsatt i artikkel 20 nr. 2–
5, og til opplysningene som det sentrale

ETIAS-systemet har identifisert i henhold til
artikkel 20 nr. 7 og 8.

3. Den sentrale ETIAS-enheten skal kontrollere
om opplysningene i søknadsmappen svarer til
en eller flere av følgende:
a) de særlige risikoindikatorene nevnt i artik-

kel 33,
b) opplysningene i det sentrale ETIAS-

systemet, herunder ETIAS-overvåkingslis-
ten nevnt i artikkel 34,

c) opplysningene i et av EU-informasjonssys-
temene det er søkt i,

d) Europol-opplysningene,
e) opplysningene i Interpols databaser SLTD

eller TDAWN.
4. Dersom opplysningene ikke svarer til andre

opplysninger og det ikke forekom andre treff
under den automatiserte behandlingen i hen-
hold til artikkel 20 nr. 2–5, skal den sentrale
ETIAS-enheten slette det falske treffet fra søk-
nadsmappen, og det sentrale ETIAS-systemet
skal automatisk utstede en fremreisetillatelse i
henhold til artikkel 36.

5. Dersom opplysningene svarer til søkerens
opplysninger eller det fortsatt hersker tvil om
søkerens identitet, skal søknaden behandles
manuelt etter framgangsmåten i artikkel 26.

6. Den sentrale ETIAS-enheten skal utføre den
manuelle behandlingen innen høyst 12 timer
fra søknadsmappen ble mottatt.

Artikkel 23

Støtte til målene med SIS

1. I henhold til artikkel 4 bokstav e) skal det sen-
trale ETIAS-systemet sammenligne de rele-
vante opplysningene i artikkel 17 nr. 2 bokstav
a), b) og d) med opplysningene i SIS for å
avgjøre om søkeren er omfattet av en av føl-
gende meldinger:
a) en melding om savnede personer,
b) en melding om personer som er etterlyst

for å bistå i en rettssak,
c) en melding om personer med sikte på dis-

kret kontroll eller målrettet kontroll.
2. Dersom sammenligningen nevnt i nr. 1 gir et

eller flere treff, skal det sentrale ETIAS-
systemet sende en automatisert underretning
til den sentrale ETIAS-enheten. Den sentrale
ETIAS-enheten skal kontrollere om søkerens
personopplysninger svarer til personopplys-
ningene i meldingen som har utløst treffet, og
dersom sammenfall bekreftes, skal det sen-
trale ETIAS-systemet sende en automatisert
melding til SIRENE-kontoret i medlemsstaten
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som registrerte meldingen. Det berørte
SIRENE-kontoret skal ytterligere kontrollere
om søkerens personopplysninger svarer til
personopplysningene i meldingen som har
utløst treffet, og treffe hensiktsmessige oppføl-
gingstiltak.

Det sentrale ETIAS-systemet skal også
sende en automatisert underretning til SI-
RENE-kontoret i den innmeldende medlems-
staten ved et treff i SIS under den automati-
serte behandlingen nevnt i artikkel 20, dersom
meldingen etter den sentrale ETIAS-enhetens
kontroll i henhold til artikkel 22 har ført til ma-
nuell behandling av søknaden i samsvar med
artikkel 26.

3. Underretningen som sendes til SIRENE-kon-
toret i den innmeldende medlemsstaten, skal
inneholde følgende opplysninger: a) etternavn,
fornavn og eventuelle aliasnavn,
a) fødested og fødselsdato,
b) kjønn,
c) nasjonalitet og eventuelle andre nasjonalite-

ter,
d) medlemsstaten for første planlagte opphold

og en eventuell adresse for første planlagte
opphold,

e) søkerens bostedsadresse eller, dersom
denne ikke er tilgjengelig, vedkommendes
bostedsby og -stat,

f) opplysninger om status for en fremreisetil-
latelse, der det opplyses om en fremreisetil-
latelse er utstedt eller avslått, eller om søk-
naden er gjenstand for en manuell behand-
ling i henhold til artikkel 26,

g) en henvisning til treff som er framkommet
i samsvar med nr. 1 og 2, herunder dato og
tidspunkt for treffet.

4. Det sentrale ETIAS-systemet skal tilføye til
søknadsmappen en henvisning til alle treff
som framkommer i henhold til nr. 1.

Artikkel 24

Særlige regler for familiemedlemmer til unions-
borgere eller andre tredjestatsborgere som har 
rett til fri bevegelighet etter unionsretten

1. Når det gjelder tredjestatsborgere nevnt i
artikkel 2 nr. 1 bokstav c), skal fremreisetilla-
telsen i artikkel 3 nr. 1 punkt 5 forstås som en
beslutning i henhold til denne forordning som
fastsetter at det ikke er konkrete holdepunkter
for eller rimelig grunn basert på konkrete hol-
depunkter til å anta at personens tilstedevæ-
relse på medlemsstatenes territorium utgjør

en sikkerhetsrisiko eller en høy epidemirisiko
i henhold til direktiv 2004/38/EF.

2. Når en tredjestatsborger som nevnt i artikkel
2 nr. 1 bokstav c) søker om fremreisetillatelse,
får følgende særlige regler anvendelse:
a) Søkeren skal ikke svare på spørsmålet i

artikkel 17 nr. 4 bokstav c),
b) Gebyret nevnt i artikkel 18 skal ikke kreves

inn.
3. Ved behandling av en søknad om fremreisetil-

latelse for en tredjestatsborger i henhold til
artikkel 2 nr. 1 bokstav c) skal det sentrale
ETIAS-systemet ikke kontrollere om
a) søkeren på nåværende tidspunkt er regis-

trert som en person som har overskredet
det tillatte oppholdet, eller som tidligere
har overskredet det tillatte oppholdet i hen-
hold til inn- og utreisesystemet som nevnt i
artikkel 20 nr. 2 bokstav g),

b) søkeren svarer til en person som er regis-
trert i Eurodac som nevnt i artikkel 20 nr. 2
bokstav k).
De særlige risikoindikatorene for ulovlig

innvandring fastsatt i artikkel 33, får ikke an-
vendelse.

4. En søknad om fremreisetillatelse skal ikke
avslås på grunnlag av risikoen for ulovlig inn-
vandring som nevnt i artikkel 37 nr. 1 bokstav
c).

5. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 har gitt et treff som sva-
rer til en melding om nektet innreise og opp-
hold i henhold til artikkel 24 i europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1987/
200639, skal den nasjonale ETIAS-enheten kon-
trollere grunnlaget for beslutning som denne
melding ble registrert i SIS på. Dersom dette
grunnlaget er knyttet til en risiko for ulovlig
innvandring, skal meldingen ikke tas i betrakt-
ning ved vurdering av søknaden. Den nasjo-
nale ETIAS-enheten skal opptre i samsvar med
artikkel 25 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1987/
2006.

6. Følgende regler får også anvendelse:
a) I underretningen nevnt i artikkel 38 nr. 1

skal søkeren få opplysninger om at ved-
kommende ved passering av de ytre gren-
sene må kunne bevise sin status som fami-
liemedlem i henhold til artikkel 2 nr. 1 bok-
stav c); slike opplysninger skal også inne-

39 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1987/2006
av 20. desember 2006 om opprettelse, drift og bruk av
annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS
II) (EUT L 381 av 28.12.2006, s. 4).
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holde en påminnelse om at et familiemed-
lem til en borger som har rett til fri
bevegelighet, og som innehar en fremreise-
tillatelse, bare har rett til å reise inn dersom
familiemedlemmet er ledsaget av eller slut-
ter seg til unionsborgeren eller annen tred-
jelandsborger som utøver sin rett til fri
bevegelighet.

b) En klage som nevnt i artikkel 37 nr. 3 skal
inngis i samsvar med direktiv 2004/38/EF.

c) Lagringsperioden for søknadsmappen
nevnt i artikkel 54 nr. 1 skal være
i) fremreisetillatelsens gyldighetsperiode,
ii) fem år fra datoen den siste beslutningen

om å avslå, annullere eller tilbakekalle
en fremreisetillatelse i samsvar med
artikkel 37, 40 og 41. Dersom opplysnin-
gene i et register, en mappe eller en mel-
ding i et av EU-informasjonssystemene,
Europol-opplysningene, Interpols data-
baser SLTD eller TDAWN, ETIAS-over-
våkingslisten eller ETIAS-screeningre-
glene som ligger til grunn for en slik
beslutning, slettes innen utløpet av
denne femårsperioden, skal søk-
nadsmappen slettes innen sju dager fra
datoen for slettingen av opplysninger i
dette registeret, denne mappen eller
denne meldingen. For dette formål skal
det sentrale ETIAS-systemet regelmes-
sig og automatisk kontrollere om vilkå-
rene for lagring av søknadsmappene i
dette punkt fortsatt er oppfylt. Dersom
de ikke lenger er oppfylt, skal det sen-
trale ETIAS-systemet automatisk slette
søknadsmappen.

For å lette en ny søknad etter utløpet av
ETIAS-fremreisetillatelsens gyldighetsperiode
kan søknadsmappen lagres i det sentrale
ETIAS-systemet i en ytterligere periode på
høyst tre år etter utløpet av fremreisetillatel-
sens gyldighetsperiode, og bare dersom søke-
ren etter en anmodning om samtykke fritt og
uttrykkelig gir samtykke ved hjelp av en elek-
tronisk underskrevet erklæring. Anmodninger
om samtykke skal framlegges på en måte som
klart kan skilles fra andre forhold, i en lett for-
ståelig og lett tilgjengelig form og på et klart og
enkelt språk i samsvar med artikkel 7 i forord-
ning (EU) 2016/679.

Det skal anmodes om samtykke etter tilvei-
ebringelse av opplysninger i henhold til artik-
kel 15 nr. 2. De automatisk tilveiebrakte opplys-
ningene skal minne søkeren om formålet med

lagringen av opplysninger i samsvar med opp-
lysningene nevnt i artikkel 71 bokstav o).

Kapittel IV

De nasjonale ETIAS-enhetenes behandling av en 
søknad

Artikkel 25

Ansvarlig medlemsstat

1. Medlemsstaten som har ansvaret for den
manuelle behandlingen av søknader i henhold
til artikkel 26 («den ansvarlige medlemssta-
ten»), skal identifiseres av det sentrale ETIAS-
systemet på følgende måte:
a) Dersom bare én medlemsstat fastslås å ha

registrert eller framsatt opplysningene som
utløste treffet i henhold til artikkel 20, skal
denne medlemsstaten være den ansvarlige
medlemsstaten.

b) Dersom flere medlemsstater fastslås å ha
registrert eller framsatt opplysningene som
utløste treffene i henhold til artikkel 20,
skal den ansvarlige medlemsstaten være
i) medlemsstaten som har registrert eller

framsatt de seneste opplysningene om
en melding som nevnt i artikkel 20 nr. 2
bokstav d), eller

ii) dersom ingen av disse opplysningene
svarer til en melding som nevnt i artik-
kel 20 nr. 2 bokstav d), medlemsstaten
som har registrert eller framsatt de
seneste opplysningene om en melding
som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav c),
eller

iii) dersom ingen av disse opplysningene
svarer til en melding som nevnt i artik-
kel 20 nr. 2 bokstav c) eller d), medlems-
staten som har registrert eller framsatt
de seneste opplysningene om en mel-
ding som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bok-
stav a).

c) Dersom flere medlemsstater fastslås å ha
registrert eller framsatt opplysningene som
utløste treffene i henhold til artikkel 20,
men ingen av disse opplysningene svarer til
meldinger som nevnt i artikkel 20 nr. 2 bok-
stav a), c) eller d), skal den ansvarlige med-
lemsstaten være medlemsstaten som har
registrert eller framsatt de seneste opplys-
ningene.
I henhold til første ledd bokstav a) og c)

skal treff som er utløst av opplysninger som
ikke er registrert eller framsatt av en medlems-
stat, ikke tas i betraktning ved fastsettelse av
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den ansvarlige medlemsstaten. Dersom den
manuelle behandlingen av en søknad ikke er
utløst av opplysninger som er registrert eller
framsatt av en medlemsstat, skal den ansvar-
lige medlemsstaten være medlemsstaten for
første planlagte opphold.

2. Det sentrale ETIAS-systemet skal angi den
ansvarlige medlemsstaten i søknadsmappen.
Dersom det sentrale ETIAS-systemet ikke kan
fastsette den ansvarlige medlemsstaten som
nevnt i nr. 1, skal den sentrale ETIAS-enheten
fastsette den.

Artikkel 26

De nasjonale ETIAS-enhetenes manuelle 
behandling av en søknad

1. Dersom den automatiserte behandlingen fast-
satt i artikkel 20 nr. 2–5 har gitt et eller flere
treff, skal søknaden behandles manuelt av den
nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten. Denne nasjonale ETIAS-enhe-
ten skal ha tilgang til søknadsmappen og even-
tuelle tilknyttede søknadsmapper samt eventu-
elle treff som ble utløst under den automati-
serte behandlingen fastsatt i artikkel 20 nr. 2–
5. Den sentrale ETIAS-enheten skal under-
rette den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten om hvorvidt en
eller flere andre medlemsstater eller Europol
er blitt fastslått å ha registrert eller framsatt
opplysningene som utløste treffet i henhold til
artikkel 20 nr. 2 eller 4. Dersom en eller flere
medlemsstater er blitt fastslått å ha registrert
eller framsatt opplysningene som har utløst et
slikt treff, skal den sentrale ETIAS-enheten
også presisere den berørte medlemsstaten.

2. Etter den manuelle behandlingen av søknaden
skal den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten
a) utstede en fremreisetillatelse, eller
b) avslå en fremreisetillatelse.

3. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 2 gir et treff, skal
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten
a) avslå en fremreisetillatelse dersom treffet

svarer til en eller flere av kontrollene nevnt
i artikkel 20 nr. 2 bokstav a) og c),

b) vurdere sikkerhetsrisikoen eller risikoen
for ulovlig innvandring og treffe beslutning
om hvorvidt en fremreisetillatelse skal
utstedes eller avslås dersom treffet svarer

til en av kontrollene i artikkel 20 nr. 2 bok-
stav b) og d)–m).

4. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 3 viser at søkeren
har svart bekreftende på et av spørsmålene
nevnt i artikkel 17 nr. 4, skal den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten vurdere sikkerhetsrisikoen eller risikoen
for ulovlig innvandring og treffe beslutning om
hvorvidt en fremreisetillatelse skal utstedes
eller avslås.

5. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 4 har gitt et treff,
skal den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten vurdere sikkerhets-
risikoen og treffe beslutning om hvorvidt en
fremreisetillatelse skal utstedes eller avslås.

6. Dersom den automatiserte behandlingen i
henhold til artikkel 20 nr. 5 har gitt et treff,
skal den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten vurdere sikkerhets-
risikoen, risikoen for ulovlig innvandring og
treffe beslutning om hvorvidt en fremreisetil-
latelse skal utstedes eller avslås. Den nasjo-
nale ETIAS-enheten i den ansvarlige medlems-
staten kan under ingen omstendigheter treffe
beslutning automatisk på grunnlag av et treff
basert på de særlige risikoindikatorene. Den
nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten skal i alle tilfeller foreta en
individuell vurdering av sikkerhetsrisikoen,
risikoen for ulovlig innvandring og høy epide-
mirisiko.

7. ETIAS-informasjonssystemet skal registrere
all behandling av opplysninger som utføres
ved vurderinger i henhold til denne artikkel av
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten, eller av de nasjonale ETIAS-
enhetene i medlemsstatene som er blitt råds-
purt i samsvar med artikkel 28. Slike registre-
ringer skal opprettes og registreres automa-
tisk i søknadsmappen. De skal angi dato og
tidspunkt for hver behandling, hvilke opplys-
ninger som er brukt til søk i andre EU-infor-
masjonssystemer, hvilke opplysninger som er
knyttet til det mottatte treffet, og hvilken
ansatt som har foretatt risikovurderingen.

Resultatene av vurderingen av sikkerhetsri-
sikoen, risikoen for ulovlig innvandring eller
høy epidemirisiko og grunnen til beslutningen
om å utstede eller avslå en fremreisetillatelse
skal registreres i søknadsmappen av den an-
satte som har foretatt risikovurderingen.
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Artikkel 27

Anmodning om ytterligere opplysninger eller 
dokumenter fra søkeren

1. Dersom den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten finner at opplysnin-
gene søkeren har angitt i søknadsskjemaet, er
utilstrekkelige til at den kan treffe beslutning
om å utstede eller avslå en fremreisetillatelse,
kan den anmode om ytterligere opplysninger
eller dokumenter fra søkeren. Den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten skal anmode om ytterligere opplysninger
eller dokumenter på anmodning fra medlems-
staten som er rådspurt i samsvar med artikkel
28.

2. Anmodningen om ytterligere opplysninger
eller dokumenter skal sendes via e-posttje-
nesten nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav f) til e-
postadressen som er registrert under kontak-
topplysninger i søknadsmappen. Anmodnin-
gen om ytterligere opplysninger eller doku-
menter skal tydelig angi hvilke opplysninger
eller dokumenter søkeren skal framlegge, og
en liste over hvilke språk opplysningene eller
dokumentene kan inngis på. Denne listen skal
som minimum omfatte engelsk, fransk eller
tysk, med mindre den omfatter et offisielt
språk i tredjestaten som søkeren har oppgitt å
være statsborger i. Dersom det anmodes om
ytterligere opplysninger, skal det også anmo-
des om en elektronisk kopi av de opprinnelige
dokumentene. Søkeren skal sende de ytterli-
gere opplysningene eller dokumentene
direkte til den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten via den sikre konto-
tjenesten nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav g)
innen ti dager fra anmodningen er mottatt.
Søkeren skal framlegge disse opplysningene
eller dokumentene på et av språkene som er
angitt i anmodningen. Søkeren har ikke plikt
til å framlegge en offisiell oversettelse. Det
kan bare anmodes om ytterligere opplysninger
eller dokumenter som er påkrevd for å vur-
dere en ETIAS-søknad.

3. Ved anmodning om ytterligere opplysninger
eller dokumenter som nevnt i nr. 1 skal den
nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten bruke en forhåndsbestemt
liste over valgmuligheter. Kommisjonen skal
vedta delegerte rettsakter i samsvar med artik-
kel 89 om fastsettelse av den forhåndsbe-
stemte listen over valgmuligheter.

4. Dersom det etter behandling av ytterligere
opplysninger eller dokumenter fortsatt her-

sker alvorlige tvil om opplysningene eller
dokumentene som søkeren har framlagt, kan
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten i unntakstilfeller og som en
siste utvei innkalle søkeren til intervju i ved-
kommendes bostedsstat på konsulatet som til-
hører medlemsstaten, og som ligger nærmest
søkerens bosted. Dersom det er i søkerens
interesse, kan intervjuet unntaksvis finne sted
på et konsulat som ligger i et annet land enn
søkerens bostedsland.

Dersom konsulatet som ligger nærmest sø-
kerens bosted, er på mer enn 500 km avstand,
skal søkeren tilbys mulighet til å gjennomføre
et fjernintervju ved hjelp av audio- og video-
kommunikasjon. Dersom avstanden er mindre
enn 500 km, kan søkeren og den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten sammen avtale å bruke slik audio- og vide-
okommunikasjon. Dersom slik audio- og video-
kommunikasjon brukes, skal intervjuet gjen-
nomføres av den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten eller unntaksvis
av et av denne medlemsstatens konsulater. Ved
gjennomføring av fjernintervju skal det sikres
et hensiktsmessig sikkerhets- og fortrolighets-
nivå.

Grunnen til anmodningen om et intervju
skal registreres i søknadsmappen.

5. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter fastsette krav til audio- og vide-
okommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4, her-
under når det gjelder regler for personvern,
sikkerhet og fortrolighet, og skal vedta regler
for utprøving og utvelgelse av egnede verktøy
og deres drift.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal ved-
tas etter framgangsmåten med undersøkelses-
komité i artikkel 90 nr. 2.

6. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten skal innkalle søkeren til et
intervju via e-posttjenesten nevnt i artikkel 6
nr. 2 bokstav f) ved bruk av e-postadressen
som er registrert under kontaktopplysninger i
søknadsmappen. Innkallingen til intervjuet
skal sendes innen 72 timer etter at søkeren har
framlagt ytterligere opplysninger eller doku-
menter i henhold til nr. 2 i denne artikkel. Inn-
kallingen skal inneholde opplysninger om hvil-
ken medlemsstat som sender innkallingen,
valgmulighetene nevnt i nr. 4 i denne artikkel
og relevante kontaktopplysninger. Søkeren
skal kontakte den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten eller konsulatet
så raskt som mulig, men ikke senere enn fem
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dager etter at innkallingen til intervjuet ble
sendt, for å avtale et tidspunkt og en dato for
intervjuet som passer begge parter, og for å
avtale om intervjuet skal gjennomføres som
fjernintervju. Intervjuet skal finne sted innen ti
dager etter innkallingen.

Innkallingen til intervjuet skal registreres i
søknadsmappen i det sentrale ETIAS-systemet.

7. Dersom søkeren ikke møter opp til intervjuet i
henhold til nr. 6 i denne artikkel etter å ha blitt
innkalt til intervju, skal søknaden avslås i hen-
hold til artikkel 37 nr. 1 bokstav g). Den nasjo-
nale ETIAS-enheten i den ansvarlige medlems-
staten skal straks underrette søkeren om
dette.

8. Ved et intervjuet som nevnt i nr. 4 skal den
nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten angi hvilke opplysninger inter-
vjueren skal ta opp. Disse opplysningene skal
ha sammenheng med grunnene til at det ble
anmodet om et intervju.

Dersom intervjuet gjennomføres som fjern-
intervju ved hjelp av audio- og videokommuni-
kasjon, skal det gjennomføres på språket som
brukes ved den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten som har anmodet
om intervjuet, eller på språket som enheten har
valgt til framleggelse av ytterligere opplysnin-
ger eller dokumenter.

Dersom intervjuet finner sted på et kon-
sulat, skal det gjennomføres på et av de offisi-
elle språkene i tredjestaten der konsulatet lig-
ger, eller på et annet språk som søkeren og
konsulatet har avtalt.

Etter intervjuet skal intervjueren avgi ut-
talelse med begrunnelse for sine anbefalinger.

Opplysningene som er tatt opp, og ut-
talelsen skal angis på et skjema som skal re-
gistreres i søknadsmappen samme dag som in-
tervjuet finner sted.

9. Dersom søkeren framlegger ytterligere opp-
lysninger eller dokumenter i henhold til nr. 2,
skal det sentrale ETIAS-systemet registrere og
lagre opplysningene eller dokumentene i søk-
nadsmappen. Ytterligere opplysninger eller
dokumenter som framlegges under et intervju
i henhold til nr. 6, skal tilføyes til søknadsmap-
pen av den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten.

Skjemaet som brukes til intervjuet og de yt-
terligere opplysningene eller dokumentene
som registreres i søknadsmappen, skal konsul-
teres bare for å vurdere og treffe beslutning
om søknaden, forvalte en klagebehandling og
behandle en ny søknad fra samme søker.

10. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten skal gjenoppta behandlingen
av søknaden så snart søkeren har framlagt de
ytterligere opplysninger eller dokumenter
eller, dersom det er relevant, fra og med
datoen for intervjuet.

Artikkel 28

Samråd med andre medlemsstater

1. Dersom en eller flere medlemsstater fastslås å
ha registrert eller framsatt opplysningene som
har utløst et treff i henhold til artikkel 20 nr. 7,
skal den sentrale ETIAS-enheten etter kontroll
i henhold til artikkel 22 underrette den nasjo-
nale ETIAS-enheten i den eller de berørte
medlemsstatene, noe som innleder en sam-
rådsprosess mellom dem og den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten.

2. De nasjonale ETIAS-enhetene i de rådspurte
medlemsstatene skal ha tilgang til søk-
nadsmappen med hensyn til samrådet.

3. Den nasjonale ETIAS-enheten i de rådspurte
medlemsstatene skal
a) avgi en begrunnet positiv uttalelse om søk-

naden, eller
b) avgi en begrunnet negativ uttalelse om søk-

naden.
Den positive eller negative uttalelsen skal

registreres i søknadsmappen av den nasjonale
ETIAS-enheten i den rådspurte medlemssta-
ten.

4. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten kan også rådføre seg med den
nasjonale ETIAS-enheten i en eller flere med-
lemsstater etter en søkers svar på en anmod-
ning om ytterligere opplysninger. Dersom det
anmodes om slike ytterligere opplysninger på
vegne av en rådspurt medlemsstat i samsvar
med artikkel 27 nr. 1, skal den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten rådføre seg med den nasjonale ETIAS-
enheten i den rådspurte medlemsstaten etter
søkerens svar på denne anmodning om ytterli-
gere opplysninger. I slike tilfeller skal de nasjo-
nale ETIAS-enhetene i de rådspurte medlems-
statene også ha tilgang til relevante ytterligere
opplysninger eller dokumenter som søkeren
har framlagt på anmodning av den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten i forbindelse med saken de rådspørres om.
Dersom flere medlemsstater rådspørres, skal
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten samordne arbeidet.
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5. Den nasjonale ETIAS-enheten i de rådspurte
medlemsstatene skal svare innen 60 timer fra
underretning om samrådet. Dersom det ikke
er avgitt svar innen fristen, skal dette anses
som en positiv uttalelse om søknaden.

6. Under samrådsprosessen skal anmodningen
om samråd og svarene på dette sendes via pro-
gramvaren nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav m)
og stilles til rådighet for den ansvarlige med-
lemsstatens nasjonale ETIAS-enhet.

7. Dersom den nasjonale ETIAS-enheten i minst
en av de rådspurte medlemsstatene avgir en
negativ uttalelse om søknaden, skal den nasjo-
nale ETIAS-enheten i den ansvarlige medlems-
staten avslå fremreisetillatelsen i henhold til
artikkel 37. Dette nummer berører ikke artik-
kel 44.

8. Dersom det er nødvendig ved tekniske proble-
mer eller uforutsette omstendigheter, skal den
sentrale ETIAS-enheten fastsette hvilken med-
lemsstat som er ansvarlig, og hvilke medlems-
stater som skal rådspørres, og lette samråd
mellom medlemsstater nevnt i denne artikkel.

Artikkel 29

Samråd med Europol

1. Dersom Europol fastslås å ha framsatt opplys-
ningene som har utløst et treff i henhold til
artikkel 20 nr. 8 i denne forordning, skal den
sentrale ETIAS-enheten underrette Europol,
noe som innleder en samrådsprosess mellom
Europol og den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten. Slikt samråd skal
finne sted i samsvar med forordning (EU)
2016/794, særlig kapittel IV.

2. Ved samråd med Europol skal den sentrale
ETIAS-enheten til Europol oversende rele-
vante opplysninger i søknadsmappen og treff
som er nødvendige for samrådet.

3. Europol skal under ingen omstendigheter ha
tilgang til personopplysninger om søkerens
utdanning nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav h).

4. Ved samråd i henhold til nr. 1 skal Europol
avgi en begrunnet uttalelse om søknaden.
Europols uttalelse skal stilles til rådighet for
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten, som registrerer den i søk-
nadsmappen.

5. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten kan rådføre seg med Europol
etter en søkers svar på en anmodning om
ytterligere opplysninger. Den nasjonale
ETIAS-enheten skal i så fall oversende Euro-

pol relevante ytterligere opplysninger eller
dokumenter som søkeren har framlagt i for-
bindelse med søknaden om fremreisetillatelse
som Europol rådspørres om.

6. Europol skal svare innen 60 timer fra underret-
ning om samrådet. Dersom Europol ikke sva-
rer innen fristen, skal dette anses som en posi-
tiv uttalelse om søknaden.

7. Under samrådsprosessen skal anmodningen
om samråd og svarene på dette sendes via pro-
gramvaren nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav m)
og stilles til rådighet for den ansvarlige med-
lemsstatens nasjonale ETIAS-enhet.

8. Dersom Europol avgir en negativ uttalelse om
søknaden og den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten treffer beslut-
ning om å utstede en fremreisetillatelse, skal
den begrunne sin beslutning og registrere
begrunnelsen i søknadsmappen.

9. Dersom det er nødvendig ved tekniske proble-
mer eller uforutsette omstendigheter, skal den
sentrale ETIAS-enheten fastsette hvilken med-
lemsstat som er ansvarlig, og lette samråd mel-
lom den ansvarlige medlemsstaten og Europol
som nevnt i denne artikkel.

Artikkel 30

Frister for underretning til søkeren

Innen 96 timer etter inngivelse av en søknad som i
henhold til artikkel 19 kan behandles, skal søke-
ren motta en underretning som angir
a) om en fremreisetillatelse er utstedt eller

avslått, eller
b) at det er anmodet om ytterligere opplysninger

eller dokumenter, og at søkeren kan bli innkalt
til et intervju, med angivelse av de maksimale
behandlingstidene som gjelder i henhold til
artikkel 32 nr. 2.

Artikkel 31

Kontrollverktøy

Kommisjonen skal sørge for et kontrollverktøy
som gir søkere mulighet til å kontrollere status for
sin søknad og gyldighetsperiode og status for sin
fremreisetillatelse (gyldig, avslått, annullert eller
tilbakekalt). Dette verktøyet skal gjøres tilgjenge-
lig via det særskilte offentlige nettstedet eller via
appen for mobilenheter nevnt i artikkel 16.

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 for videre å fastsette
dette kontrollverktøyet.
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Artikkel 32

Beslutning om søknaden

1. Det skal treffes beslutning om en søknad
senest 96 timer etter inngivelse av en søknad
som kan behandles i henhold til artikkel 19.

2. Når det gis underretning om en anmodning
om ytterligere opplysninger eller dokumenter,
og når søkeren innkalles til intervju, skal fris-
ten fastsatt i nr. 1 i denne artikkel unntaksvis
forlenges. Det skal treffes beslutning om slike
søknader senest 96 timer etter at søkeren har
framsatt ytterligere opplysninger eller doku-
menter. Når søkeren innkalles til et intervju i
henhold til artikkel 27 nr. 4, skal det treffes
beslutning om søknaden senest 48 timer etter
at intervjuet har funnet sted.

3. Før utløpet av fristene i nr. 1 og 2 i denne artik-
kel skal det treffes beslutning om
a) å utstede en fremreisetillatelse i henhold til

artikkel 36, eller
b) å avslå en fremreisetillatelse i henhold til

artikkel 37.

Kapittel V

ETIAS-screeningregler og ETIAS-overvåkings-
listen

Artikkel 33

ETIAS-screeningreglene

1. ETIAS-screeningreglene skal være en algo-
ritme som muliggjør profilering som definert i
artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2016/679
gjennom sammenligning i samsvar med artik-
kel 20 i denne forordning av de registrerte
opplysningene i en søknadsmappe i det sen-
trale ETIAS-systemet med særlige risikoindi-
katorer fastsatt av den sentrale ETIAS-enheten
i henhold til nr. 4 i denne artikkel som tyder på
sikkerhetsrisiko, risiko for ulovlig innvandring
eller høy epidemirisiko. Den sentrale ETIAS-
enheten skal registrere ETIAS-screeningre-
glene i det sentrale ETIAS-systemet.

2. Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt i
samsvar med artikkel 89 for ytterligere å defi-
nere sikkerhetsrisiko, risiko for ulovlig inn-
vandring eller høy epidemirisiko på grunnlag
av
a) statistikk fra inn- og utreisesystemet som

tyder på at unormalt mange har overskre-
det det tilatte oppholdet, eller at unormalt
mange innreiser er blitt nektet en viss
gruppe reisende,

b) statistikk fra ETIAS i henhold til artikkel 84
som tyder på at unormalt mange fremreise-
tillatelser er blitt nektet en viss gruppe rei-
sende med henvisning til en sikkerhetsri-
siko, risiko for ulovlig innvandring eller høy
epidemirisiko,

c) statistikk fra ETIAS i henhold til artikkel 84
og inn- og utreisesystemet som tyder på for-
bindelser mellom opplysninger samlet inn
via søknadsskjemaet og personer som har
overskredet det tillatte oppholdet eller blitt
nektet innreise,

d) opplysninger fra medlemsstatene, under-
bygd med fakta og evidensbaserte opplys-
ninger, om særlige risikoindikatorer for sik-
kerhet eller trusler som den aktuelle med-
lemsstaten har kartlagt,

e) opplysninger fra medlemsstatene, under-
bygd av fakta og evidensbaserte opplysnin-
ger, om unormalt mange personer som har
overskredet det tillatte oppholdet, eller
unormalt mange nektede innreiser for en
viss gruppe reisende til medlemsstaten,

f) opplysninger fra medlemsstatene om sær-
lige høy epidemirisiko og opplysninger om
epidemiologisk overvåking og risikovurde-
ringer fra ECDC samt opplysninger om
sykdomsutbrudd rapportert av WHO.

3. Kommisjonen skal ved hjelp av en gjennomfø-
ringsrettsakt spesifisere risikoene angitt i
denne forordning og i den delegerte rettsak-
ten nevnt i nr. 2 i denne artikkel, og som de
særlige risikoindikatorene nevnt i nr. 4 i denne
artikkel skal bygge på. Denne gjennomfø-
ringsrettsakten skal vedtas etter framgangs-
måten med undersøkelseskomité i artikkel 90
nr. 2.

De særlige risikoene skal gjennomgås
minst hver sjette måned, og Kommisjonen
skal, dersom det er nødvendig, vedta en ny
gjennomføringsrettsakt etter framgangsmåten
med undersøkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

4. På grunnlag av de særlige risikoene fastsatt i
henhold til nr. 3 skal den sentrale ETIAS-enhe-
ten fastsette de særlige risikoindikatorene
som består av en kombinasjon av opplysnin-
ger, herunder en eller flere av følgende:
a) aldersgruppe, kjønn og nasjonalitet,
b) bostedsstat og -by,
c) utdanningsnivå (utdanning på primærtrin-

net eller sekundærtrinnet, videregående
utdanning eller ingen utdanning),

d) nåværende yrke (stillingsgruppe).
5. De særlige risikoindikatorene skal være mål-

rettet og forholdsmessige. De skal under ingen
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omstendigheter utelukkende bygge på en per-
sons kjønn eller alder. De skal under ingen
omstendigheter være basert på opplysninger
som avslører en persons hudfarge, rase,
etniske eller sosiale opprinnelse, genetiske
egenskaper, språk, politiske eller andre menin-
ger, religiøse eller filosofiske overbevisning,
medlemsskap i en fagforening, tilknytning til
en nasjonal minoritet, formueforhold, fødsel,
funksjonshemming eller seksuelle legning.

6. De særlige risikoindikatorene skal defineres,
fastsettes, forhåndsvurderes, gjennomføres,
evalueres etterfølgende, revideres og slettes
av den sentrale ETIAS-enheten etter samråd
med ETIAS-screeningrådet.

Artikkel 34

ETIAS-overvåkingslisten

1. ETIAS-overvåkingslisten skal bestå av opplys-
ninger om personer som er mistenkt for å ha
begått eller deltatt i en terrorhandling eller et
annet alvorlig straffbart forhold, eller personer
som det på grunnlag av en samlet vurdering
finnes konkrete holdepunkter for eller rimelig
grunn til å anta at de vil begå en terrorhand-
ling eller et annet alvorlig straffbart forhold.
ETIAS-overvåkingslisten er en del av det sen-
trale ETIAS-systemet.

2. ETIAS-overvåkingslisten skal opprettes på
grunnlag av opplysninger om terrorhandlin-
ger eller andre alvorlige straffbare forhold.

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal registreres på
ETIAS-overvåkingslisten av Europol, uten at
dette berører forordning (EU) 2016/794, eller
av medlemsstatene. Europol eller den berørte
medlemsstaten skal hver og en ha ansvaret for
alle opplysningene som de registrerer. For
hver opplysning skal ETIAS-overvåkingslisten
angi dato og tidspunkt for registrering foretatt
av Europol eller av medlemsstaten som har
registrert den.

4. På grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 2
skal ETIAS-overvåkingslisten bestå av en eller
flere av følgende opplysninger:
a) etternavn,
b) etternavn ved fødselen,
c) fødselsdato,
d) andre navn (aliasnavn, kunstnernavn, van-

lige navn),
e) reisedokument(er) (type, nummer og

utstedelsesland),
f) bostedsadresse,
g) e-postadresse,
h) telefonnummer,

i) et firmas eller en organisasjons navn, e-
postadresse, postadresse og telefonnum-
mer,

j) IP-adresse.
Dersom følgende opplysninger foreligger,

skal de føyes til de tilhørende registreringene
bestående av minst én av opplysningene som
er angitt ovenfor: fornavn, fødested, fødeland,
kjønn og nasjonalitet.

Artikkel 35

Ansvarsområder og oppgaver i forbindelse med 
ETIAS-overvåkingslisten

1. Før Europol eller en medlemsstat registrerer
opplysninger på ETIAS-overvåkingslisten, skal
vedkommende
a) fastsette om opplysningene er tilstrekke-

lige, nøyaktige og viktige nok til å bli opp-
ført på ETIAS-overvåkingslisten,

b) vurdere opplysningenes potensielle inn-
virkning på andelen søknader som behand-
les manuelt,

c) kontrollere om opplysningene svarer til en
melding som er registrert i SIS.

2. eu-LISA skal innføre et særlig verktøy for vur-
dering i henhold til nr. 1 bokstav b).

3. Dersom kontrollen i henhold til nr. 1 bokstav
c) viser at opplysningene svarer til en melding
som er registrert i SIS, skal de ikke
registreres på ETIAS-overvåkingslisten. Der-
som vilkårene for å bruke opplysningene til å
registrere en melding i SIS er oppfylt, skal det
gis prioritet til å registrere en melding i SIS.

4. Medlemsstatene og Europol er ansvarlige for
at opplysningene i artikkel 34 nr. 2 som de
registrerer på ETIAS-overvåkingslisten, er rik-
tige og holdes oppdatert.

5. Europol skal regelmessig og minst en gang i
året vurdere og kontrollere at opplysningene
som Europol har registrert på ETIAS-overvå-
kingslisten, fortsatt er riktige og ajourført.
Medlemsstatene skal likeledes regelmessig og
minst en gang i året vurdere og kontrollere at
opplysningene som de har registrert på
ETIAS-overvåkingslisten, fortsatt er riktige og
ajourført. Europol og medlemsstatene skal
utarbeide og gjennomføre en felles framgangs-
måte for å sikre at forpliktelsene i henhold til
dette nummer oppfylles.

6. Etter en vurdering skal medlemsstatene og
Europol fjerne opplysninger fra ETIAS-overvå-
kingslisten dersom det framkommer at grun-
nene til at de ble registrert, ikke lenger er til
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stede, eller at opplysningene er foreldet eller
ikke ajourført.

7. ETIAS-overvåkingslisten og vurderingsverk-
tøyet nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal
utvikles teknisk og driftes av eu-LISA. Kommi-
sjonen skal ved hjelp av gjennomføringsretts-
akter fastsette de tekniske spesifikasjonene for
ETIAS-overvåkingslisten og for dette vurde-
ringsverktøyet. Disse gjennomføringsrettsak-
tene skal vedtas etter framgangsmåten med
undersøkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

Kapittel VI

Utstedelse, avslag, annullering eller tilbake-
kalling av en fremreisetillatelse

Artikkel 36

Utstedelse av en fremreisetillatelse

1. Dersom behandlingen av en søknad etter
framgangsmåtene i kapittel III, IV og V viser at
det ikke er konkrete holdepunkter for eller
rimelige grunner basert på konkrete holde-
punkter til å anta at personens tilstedeværelse
på medlemsstatenes territorium utgjør en sik-
kerhetsrisiko, en risiko for ulovlig innvandring
eller en høy epidemirisiko, skal det via det sen-
trale ETIAS-systemet eller den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten utstedes en fremreisetillatelse.

2. Dersom det hersker tvil om hvorvidt det er til-
strekkelig grunn til å avslå en fremreisetilla-
telse, skal den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten ha mulighet for,
også etter et intervju, å utstede en fremreisetil-
latelse med et flagg som anbefaler grensemyn-
dighetene å foreta etterfølgende kontroll.

3. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten kan også foreta en slik flag-
ging på anmodning fra en rådspurt medlems-
stat. Et slikt flagg skal være synlig bare for
grensemyndighetene.

4. Flagget skal fjernes automatisk når grense-
myndighetene har foretatt kontrollen og regis-
trert innreisen i inn- og utreisesystemet.

5. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten skal ha mulighet til å tilføye et
flagg som viser grensemyndighetene og andre
myndigheter med tilgang til opplysningene i
det sentrale ETIAS-systemet at et bestemt treff
som er utløst under behandlingen av en søk-
nad, er blitt vurdert, og at det er blitt bekreftet
at treffet utgjør et falskt treff, eller at en manu-
ell behandling har vist at det ikke er noen
grunn til å avslå en fremreisetillatelse.

6. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 for å innføre nødven-
dige beskyttelsestiltak ved å utarbeide regler
og framgangsmåter for å unngå konflikter med
meldinger i andre informasjonssystemer og
fastsette vilkår, kriterier og varighet for flagg i
henhold til denne forordning.

7. En fremreisetillatelse skal være gyldig i tre år
eller til reisedokumentet som ble registrert i
forbindelse med søknaden, utløper, avhengig
av hva som kommer først, og skal være gyldig
på medlemsstatenes territorium.

8. En fremreisetillatelse skal ikke automatisk gi
rett til innreise eller opphold.

Artikkel 37

Avslag på en fremreisetillatelse

1. En fremreisetillatelse skal avslås dersom søke-
ren
a) bruker et reisedokument som er blitt meldt

forsvunnet, stjålet, urettmessig tilegnet
eller ugyldiggjort i SIS,

b) utgjør en sikkerhetsrisiko,
c) utgjør en risiko for ulovlig innvandring,
d) utgjør en høy epidemirisiko,
e) er en person som er registrert i SIS med

sikte på nektet innreise og opphold,
f) ikke svarer på en anmodning om ytterligere

opplysninger eller dokumenter innen fris-
tene i artikkel 27,

g) ikke møter opp til et intervju som nevnt i
artikkel 27 nr. 4.

2. En fremreisetillatelse skal også avslås dersom
det på søknadstidspunktet er rimelig og alvor-
lig tvil om opplysningenes ekthet, pålitelighe-
ten ved søkerens utsagn, underlagsdokumen-
tene som søkeren har framlagt, eller innhol-
dets riktighet.

3. Søkere som har fått avslag på en fremreisetilla-
telse, skal ha rett til å påklage beslutningen.
Klagesaker skal føres i medlemsstaten som
har truffet beslutning om søknaden, og i hen-
hold til vedkommende medlemsstats nasjonale
rett. Den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten skal underrette
søkere om klagebehandlingen. Disse opplys-
ningene skal gis på et av de offisielle språkene
i landene som er oppført på listen i vedlegg II
til forordning (EF) nr. 539/2001, og som søke-
ren er statsborger i.

4. Et tidligere avslag på en fremreisetillatelse
skal ikke automatisk medføre avslag på en ny
søknad. En ny søknad skal vurderes på grunn-
lag av alle tilgjengelige opplysninger.
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Artikkel 38

Underretning om utstedelse eller avslag på en 
fremreisetillatelse

1. Når det er utstedt en fremreisetillatelse, skal
søkeren umiddelbart motta en underretning
om dette via e-posttjenesten, herunder
a) tydelig angivelse av at det er utstedt en

fremreisetillatelse, og søknadsnummeret
for fremreisetillatelsen,

b) start- og utløpsdato for fremreisetillatelsen,
c) tydelig angivelse av at søkeren ved innreise

skal forevise det samme reisedokument
som det som er angitt på søknadsskjemaet,
og at enhver endring av reisedokumentet
krever en ny søknad om fremreisetillatelse,

d) en påminnelse om innreisevilkårene fast-
satt i artikkel 6 i forordning (EU) 2016/399,
og om at et korttidsopphold bare er mulig i
høyst 90 dager innenfor en 180-dagersperi-
ode,

e) en påminnelse om at besittelse av en frem-
reisetillatelse ikke automatisk gir rett til
innreise,

f) en påminnelse om at grensemyndighetene
kan anmode om underlagsdokumenter ved
de ytre grensene for å kontrollere at vilkå-
rene for innreise og opphold er oppfylt,

g) en påminnelse om at besittelse av en gyldig
fremreisetillatelse er et oppholdsvilkår som
må være oppfylt i hele varigheten av et kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territo-
rium,

h) en lenke til nettjenesten som er nevnt i
artikkel 13 i forordning (EU) 2017/2226, og
som gjør det mulig for tredjestatsborgere
på ethvert tidspunkt å kontrollere det
resterende tillatte opphold,

i) dersom det er relevant, medlemsstatene
som søkeren har tillatelse til å reise til,

j) en lenke til ETIAS’ offentlige nettsted med
opplysninger om søkerens mulighet til å
anmode om tilbakekalling av fremreisetilla-
telsen, muligheten til at fremreisetillatelsen
kan bli tilbakekalt dersom vilkårene for å
utstede den ikke lenger er oppfylt, og
muligheten til at den kan bli annullert der-
som det blir åpenlyst at vilkårene for å
utstede den ikke var oppfylt ved utstedel-
sen,

k) opplysninger om framgangsmåtene for å
utøve rettighetene i henhold til artikkel 13–
16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikkel
15–18 i forordning (EU) 2016/679; kontak-
topplysningene for personvernombudet

ved Det europeiske grense- og kystvakt-
byrå, EUs datatilsyn og den nasjonale til-
synsmyndigheten i medlemsstaten for før-
ste planlagte opphold, dersom fremreisetil-
latelsen er utstedt av det sentrale ETIAS-
systemet, eller i den ansvarlige medlems-
staten, dersom fremreisetillatelsen er
utstedt av en nasjonal ETIAS-enhet.

2. Dersom en fremreisetillatelse er avslått, skal
søkeren umiddelbart motta en underretning
om dette via e-posttjenesten, herunder
a) tydelig angivelse av at fremreisetillatelsen

er avslått, og søknadsnummeret for frem-
reisetillatelsen,

b) en henvisning til den nasjonale ETIAS-
enheten i den ansvarlige medlemsstaten
som har avslått fremreisetillatelsen, og
dens adresse,

c) opplysning om grunnene til avslaget på
fremreisetillatelsen med angivelse av rele-
vant grunn fra listen i artikkel 37 nr. 1 og 2
for å gjøre det mulig for søkeren å inngi
klage,

d) opplysninger om retten til å inngi klage og
fristen for dette, en lenke til opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 7 på nettstedet,

e) opplysninger om framgangsmåtene for å
utøve rettighetene i henhold til artikkel 13–
16 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikkel
15-18 i forordning (EU) 2016/679, kontak-
topplysningene for personvernombudet
ved Det europeiske grense- og kystvakt-
byrå, EUs datatilsyn og den nasjonale til-
synsmyndigheten i den ansvarlige med-
lemsstaten.

3. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta et standardskjema for
avslag, annullering eller tilbakekalling av en
fremreisetillatelse. Disse gjennomføringsretts-
aktene skal vedtas etter framgangsmåten med
undersøkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

Artikkel 39

Opplysninger som skal tilføyes søknadsmappen 
etter beslutning om å utstede eller avslå en frem-
reisetillatelse

1. Når det er truffet beslutning om å utstede en
fremreisetillatelse, skal det sentrale ETIAS-
systemet eller, dersom beslutningen er truffet
etter manuell behandling som nevnt i kapittel
IV, den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvar-
lige medlemsstaten uten opphold tilføye føl-
gende opplysninger til søknadsmappen: a) sta-
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tusopplysninger som angir at fremreisetillatel-
sen er utstedt,
a) en henvisning til om fremreisetillatelsen er

utstedt av det sentrale ETIAS-systemet
eller etter manuell behandling; i sistnevnte
tilfelle skal det tilføyes en henvisning til den
nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten som har truffet beslutnin-
gen, og dens adresse,

b) dato for beslutning om å utstede fremreise-
tillatelse,

c) start- og utløpsdato for fremreisetillatelsen,
d) eventuelle flagg som fremreisetillatelsen er

forsynt med i henhold til artikkel 36 nr. 2 og
3, sammen med en angivelse av grunnene
til slik flagging og ytterligere opplysninger
av betydning for etterfølgende kontroll, når
det gjelder artikkel 36 nr. 2, og ytterligere
opplysninger av betydning for grensemyn-
dighetene, når det gjelder artikkel 36 nr. 3.

2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 89 for nærmere å fast-
sette hvilken type ytterligere opplysninger
som kan tilføyes, språk og format for disse og
grunnene til flaggingen.

3. Når det er truffet beslutning om å avslå en
fremreisetillatelse, skal den nasjonale ETIAS-
enheten i den ansvarlige medlemsstaten til-
føye følgende opplysninger til søknadsmap-
pen:
a) statusopplysninger som viser at fremreise-

tillatelsen er avslått,
b) en henvisning til den nasjonale ETIAS-

enheten i den ansvarlige medlemsstaten
som har avslått fremreisetillatelsen, og
dens adresse,

c) dato for beslutningen om å avslå fremreise-
tillatelse,

d) grunnene til avslaget på fremreisetillatelse
med angivelse av grunnen blant grunnene
angitt i artikkel 37 nr. 1 og 2.

4. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 og 3 skal
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten, når det er truffet en beslut-
ning om å utstede eller avslå en fremreisetilla-
telse, også tilføye grunnene til sin endelige
beslutning, med mindre denne beslutning er
et avslag gitt på grunnlag av en negativ
uttalelse fra en rådspurt medlemsstat.

Artikkel 40

Annullering av en fremreisetillatelse

1. En fremreisetillatelse skal annulleres dersom
det blir åpenlyst at vilkårene for å utstede den

ikke var oppfylt ved utstedelsen. fremreisetilla-
telsen skal annulleres på grunnlag av en eller
flere av grunnene til avslag på en fremreisetil-
latelse i henhold til artikkel 37 nr. 1 og 2.

2. Dersom en medlemsstat har dokumentasjon
på at vilkårene for å utstede en fremreisetilla-
telse ikke var oppfylt ved utstedelsen, skal den
nasjonale ETIAS-enheten i vedkommende
medlemsstat annullere fremreisetillatelsen.

3. En person hvis fremreisetillatelse er blitt
annullert, har rett til å påklage beslutningen.
Klagesaker skal føres i medlemsstaten som
har truffet beslutning om annulleringen, og i
henhold til vedkommende medlemsstats
nasjonale rett. Den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten skal under-
rette søkere om klagebehandlingen. Disse
opplysningene skal gis på et av de offisielle
språkene i landene som er oppført på listen i
vedlegg II til forordning (EF) nr. 539/2001, og
som søkeren er statsborger i.

4. Grunnen til en beslutning om å annullere en
fremreisetillatelse skal registreres i søk-
nadsmappen av den ansatte som har foretatt
risikovurderingen.

Artikkel 41

Tilbakekalling av en fremreisetillatelse

1. En fremreisetillatelse skal tilbakekalles der-
som det blir åpenlyst at vilkårene for å utstede
den ikke lenger er oppfylt. fremreisetillatelsen
skal tilbakekalles på grunnlag av en eller flere
av grunnene til avslag på en fremreisetillatelse
i henhold til artikkel 37 nr. 1.

2. Dersom en medlemsstat har dokumentasjon
på at vilkårene for å utstede en fremreisetilla-
telse ikke lenger er oppfylt, skal den nasjonale
ETIAS-enheten i vedkommende medlemsstat
tilbakekalle fremreisetillatelsen.

3. Uten at det berører nr. 2 skal SIS underrette
det sentrale ETIAS-systemet dersom det i SIS
registreres en ny melding om en ny nektet inn-
reise og opphold, eller om at et reisedokument
er meldt forsvunnet, stjålet, urettmessig tileg-
net eller ugyldiggjort. Det sentrale ETIAS-
systemet skal kontrollere om den nye meldin-
gen svarer til en gyldig fremreisetillatelse.
Dersom dette er tilfelle, skal det sentrale
ETIAS-systemet overføre søknadsmappen til
den nasjonale ETIAS-enheten i medlemsstaten
som har registrert meldingen. Dersom en ny
melding om nektet innreise og opphold er blitt
foretatt, skal den nasjonale ETIAS-enheten til-
bakekalle fremreisetillatelsen. Dersom frem-
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reisetillatelsen er knyttet til et reisedokument
som er meldt forsvunnet, stjålet, urettmessig
tilegnet eller ugyldiggjort i SIS eller SLTD,
skal den nasjonale ETIAS-enheten behandle
søknadsmappen manuelt.

4. Nye opplysninger som registreres på ETIAS-
overvåkingslisten, skal sammenlignes med
opplysningene i søknadsmappene i det sen-
trale ETIAS-systemet. Det sentrale ETIAS-
systemet skal kontrollere om disse nye opplys-
ningene svarer til en gyldig fremreisetillatelse.
Dersom dette er tilfelle, skal det sentrale
ETIAS-systemet overføre søknadsmappen til
den nasjonale ETIAS-enheten i medlemsstaten
som har registrert de nye opplysningene, eller,
dersom Europol har registrert de nye opplys-
ningene, til den nasjonale ETIAS-enheten i
medlemsstaten for det første planlagte opp-
hold som angitt av søkeren i henhold til artik-
kel 17 nr. 2 bokstav j). Denne nasjonale ETIAS-
enheten skal vurdere sikkerhetsrisikoen og til-
bakekalle fremreisetillatelsen dersom den fast-
slår at vilkårene for å utstede den ikke lenger
er oppfylt.

5. Dersom en registrering om nektet innreise er
registrert i inn- og utreisesystemet for inneha-
veren av en gyldig fremreisetillatelse, og
denne registreringen er begrunnet med hen-
visning til grunn B eller I i del B i vedlegg V til
forordning (EU) 2016/399, skal det sentrale
ETIAS-systemet overføre søknadsmappen til
den nasjonale ETIAS-enheten i medlemsstaten
som har avslått innreise. Den nasjonale
ETIAS-enheten skal vurdere om vilkårene for
å utstede fremreisetillatelsen fortsatt er opp-
fylt, og skal tilbakekalle fremreisetillatelsen
dersom dette ikke er tilfelle.

6. Grunnen til en beslutning om å tilbakekalle en
fremreisetillatelse skal registreres i søk-
nadsmappen av den ansatte som har foretatt
risikovurderingen.

7. En søker hvis fremreisetillatelse er blitt tilba-
kekalt, skal ha rett til å påklage beslutningen.
Klagesaker skal føres i medlemsstaten som
har truffet beslutning om tilbakekallingen, og i
henhold til vedkommende medlemsstats
nasjonale rett. Den nasjonale ETIAS-enheten i
den ansvarlige medlemsstaten skal under-
rette søkere om klagebehandlingen. Disse
opplysningene skal gis på et av de offisielle
språkene i landene som er oppført på listen i
vedlegg II til forordning (EF) nr. 539/2001, og
som søkeren er statsborger i.

8. En fremreisetillatelse kan tilbakekalles på
søkerens anmodning. Det er ikke mulig å

påklage en tilbakekalling på dette grunnlag.
Dersom søkeren befinner seg på en medlems-
stats territorium når en slik anmodning inngis,
skal tilbakekallingen få virkning på det tids-
punkt søkeren har forlatt territoriet, og fra det
tidspunkt den tilhørende inn- og utreiseregis-
treringen er foretatt i inn- og utreisesystemet i
samsvar med artikkel 16 nr. 3 og artikkel 17
nr. 2 i forordning (EU) 2017/2226.

Artikkel 42

Underretning om annullering eller tilbakekalling 
av en fremreisetillatelse

Dersom en fremreisetillatelse er blitt annullert
eller tilbakekalt, skal umiddelbart motta en under-
retning om dette via e-posttjenesten, herunder
a) tydelig angivelse av at fremreisetillatelsen er

annullert eller tilbakekalt, og søknadsnumme-
ret for fremreisetillatelsen,

b) en henvisning til den nasjonale ETIAS-enheten
i den ansvarlige medlemsstaten som har
annullert eller tilbakekalt fremreisetillatelsen,
og dens adresse,

c) opplysning om grunnene til annulleringen
eller tilbakekallingen av fremreisetillatelsen
med angivelse av den relevante grunnen fra
listen i artikkel 37 nr. 1 og 2, som gjør det
mulig for søkeren å inngi klage,

d) opplysninger om retten til å inngi klage og fris-
ten for dette, en lenke til opplysningene nevnt i
artikkel 16 nr. 7 på nettstedet,

e) tydelig angivelse av at besittelse av en gyldig
fremreisetillatelse er et oppholdsvilkår som
skal være oppfylt i hele varigheten av et kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territorium,

f) opplysninger om framgangsmåtene for å utøve
rettighetene i henhold til artikkel 13–16 i for-
ordning (EF) nr. 45/2001 og artikkel 15-18 i
forordning (EU) 2016/679, kontaktopplysnin-
gene for personvernombudet ved Det euro-
peiske grense- og kystvaktbyrå, EUs datatilsyn
og den nasjonale tilsynsmyndigheten i den
ansvarlige medlemsstaten.

Artikkel 43

Opplysninger som skal tilføyes søknadsmappen 
etter beslutning om å annullere eller tilbakekalle 
en fremreisetillatelse

1. Når det er truffet beslutning om å annullere
eller tilbakekalle en fremreisetillatelse, skal
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten som har annullert eller tilbake-
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kalt fremreisetillatelsen, straks tilføye føl-
gende opplysninger til søknadsmappen:
a) statusopplysninger som viser at fremreise-

tillatelsen er annullert eller tilbakekalt,
b) en henvisning til den nasjonale ETIAS-

enheten i den ansvarlige medlemsstaten
som har tilbakekalt eller annullert fremrei-
setillatelsen, og dens adresse, og

c) dato for beslutningen om å annullere eller
tilbakekalle fremreisetillatelsen.

2. Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten som har annullert eller tilbake-
kalt fremreisetillatelsen, skal også i søk-
nadsmappen enten angi gjeldende grunner til
annulleringen eller tilbakekallingen i henhold
til artikkel 37 nr. 1 og 2, eller at fremreisetilla-
telsen er tilbakekalt på søkerens anmodning i
henhold til artikkel 41 nr. 8.

Artikkel 44

Utstedelse av fremreisetillatelse med begrenset 
territorial gyldighet av humanitære årsaker, av 
hensyn til nasjonale interesser eller på grunn av 
internasjonale forpliktelser

1. Dersom det vurderes at en søknad kan
behandles i henhold til artikkel 19, kan med-
lemsstaten dit den berørte tredjestatsborger
har til hensikt å reise, unntaksvis utstede en
fremreisetillatelse med begrenset territorial
gyldighet, dersom denne medlemsstaten
anser det som nødvendig av humanitære årsa-
ker i samsvar med nasjonal rett, av hensyn til
nasjonale interesser eller på grunn av interna-
sjonale forpliktelser, selv om
a) den manuelle behandlingen nevnt i artikkel

26 ennå ikke er avsluttet, eller
b) en fremreisetillatelse er avslått, annullert

eller tilbakekalt.
Slike tillatelser er som utgangspunkt gyl-

dige bare på den utstedende medlemsstats ter-
ritorium. De kan imidlertid unntaksvis utste-
des med en territorial gyldighet som dekker
mer enn én medlemsstat, forutsatt at hver slik
medlemsstat samtykker via sin nasjonale
ETIAS-enhet. Dersom en nasjonal ETIAS-en-
het vurderer å utstede en fremreisetillatelse
med begrenset territorial gyldighet som dek-
ker flere medlemsstater, skal den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten rådføre seg med de aktuelle medlemssta-
tene.

Dersom det er anmodet om en fremreisetil-
latelse med begrenset territorial gyldighet el-
ler en slik fremreisetillatelse er utstedt under

omstendighetene nevnt i bokstav a), skal ikke
dette avbryte den manuelle behandlingen av
søknaden som tillater utstedelse av en fremrei-
setillatelse uten begrenset territorial gyldighet.

2. I henhold til nr. 1 og henvisningene på det
offentlige nettstedet og i appen for mobilenhe-
ter kan søkeren kontakte den sentrale ETIAS-
enheten med angivelse av sitt søknadsnum-
mer, medlemsstaten dit vedkommende har til
hensikt å reise, og at reisen foretas av humani-
tære årsaker eller er knyttet til internasjonale
forpliktelser. Når en slik kontakt er tatt, skal
den sentrale ETIAS-enheten underrette den
nasjonale ETIAS-enheten i medlemsstaten dit
tredjestatsborgeren har til hensikt å reise, og
registrere opplysningene i søknadsmappen.

3. Den nasjonale ETIAS-enheten i medlemssta-
ten dit tredjestatsborgeren har til hensikt å
reise, kan anmode om ytterligere opplysninger
eller dokumenter fra søkeren og fastsette fris-
ten som de ytterligere opplysningene eller
dokumentene skal inngis innen. En slik
anmodning skal sendes via e-posttjenesten
nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav f) til kontakt-e-
postadressen som er registrert i søknadsmap-
pen, og skal angi en liste over språkene som
opplysningene eller dokumentene kan inngis
på. Denne listen skal som minimum omfatte
engelsk, fransk eller tysk, med mindre den
omfatter et offisielt språk i tredjestaten som
søkeren har oppgitt å være statsborger i. Søke-
ren skal ikke være forpliktet til å framlegge en
offisiell oversettelse til disse språkene. Søke-
ren skal framlegge de ytterligere opplysnin-
gene eller dokumentene direkte for den nasjo-
nale ETIAS-enheten via den sikre kontotje-
nesten nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav g). Der-
som ytterligere opplysninger eller dokumen-
ter framlegges, skal det sentrale ETIAS-
systemet registrere og lagre opplysningene
eller dokumentene i søknadsmappen. De ytter-
ligere opplysningene eller dokumentene som
registreres i søknadsmappen, skal innhentes
bare for å vurdere og treffe beslutning om søk-
naden, forvalte en klagebehandling eller
behandle en ny søknad fra samme søker.

4. En fremreisetillatelse med begrenset territo-
rial gyldighet skal være gyldig i høyst 90 dager
fra datoen for første innreise på grunnlag av
denne tillatelsen.

5. fremreisetillatelser utstedt i henhold til denne
artikkel kan bli flagget i henhold til artikkel 36
nr. 2 eller 3.

6. Når det utstedes en fremreisetillatelse med
begrenset territorial gyldighet, skal følgende
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opplysninger tilføyes i søknadsmappen av den
nasjonale ETIAS-enheten som har utstedt tilla-
telsen:
a) statusopplysninger som angir at det er

utstedt en fremreisetillatelse med begren-
set territorial gyldighet,

b) den eller de medlemsstater som innehave-
ren av fremreisetillatelsen har rett til å reise
til, og fremreisetillatelsens gyldighet,

c) den nasjonale ETIAS-enheten i medlems-
staten som har utstedt fremreisetillatelsen
med begrenset territorial gyldighet, og
dens adresse,

d) dato for beslutningen om å utstede fremrei-
setillatelsen med begrenset territorial gyl-
dighet,

e) en henvisning til de humanitære årsaker,
nasjonale interesser eller internasjonale
forpliktelser som er påberopt,

f) eventuelle flagg som fremreisetillatelsen er
forsynt med i henhold til artikkel 36 nr. 2 og
3, sammen med en angivelse av grunnene
til slik flaggi og ytterligere opplysninger
som er relevante for etterfølgende kontroll,
ved artikkel 36 nr. 2, og ytterligere opplys-
ninger som er relevante for grensemyndig-
hetene, ved artikkel 36 nr. 3.
Når en nasjonal ETIAS-enhet utsteder en

fremreisetillatelse med begrenset territorial
gyldighet uten at søkeren har inngitt opplys-
ninger eller dokumenter, skal den nasjonale
ETIAS-enheten registrere og lagre relevante
opplysninger eller dokumenter i søknadsmap-
pen som ligger til grunn for denne beslutning.

7. Dersom det er utstedt en fremreisetillatelse
med begrenset territorial gyldighet, skal søke-
ren motta en underretning om dette via e-post-
tjenesten, herunder
a) tydelig angivelse av at det er utstedt en

fremreisetillatelse med begrenset territo-
rial gyldighet, og søknadsnummeret for
fremreisetillatelsen,

b) start- og utløpsdato for fremreisetillatelsen
med begrenset territorial gyldighet,

c) tydelig angivelse av hvilke medlemsstater
innehaveren av fremreisetillatelsen har rett
til å reise til, og at vedkommende bare kan
reise innenfor disse medlemsstatenes terri-
torium,

d) en påminnelse om at besittelse av en gyldig
fremreisetillatelse er et oppholdsvilkår som
må være oppfylt i hele varigheten av et kort-
tidsopphold på territoriet til medlemsstaten
som fremreisetillatelsen med begrenset
territorial gyldighet er utstedt til,

e) en lenke til nettjeneste som er nevnt i artik-
kel 13 i forordning (EU) 2017/2226, og som
gjør det mulig for tredjestatsborgere når
som helst å kontrollere hvor mye som gjen-
står av det tillatte oppholdet.

Kapittel VII

Transportørers bruk av ETIAS

Artikkel 45

Transportørers tilgang til opplysninger med 
sikte på kontroll

1. Luftfartsselskaper, sjøfartsselskaper og inter-
nasjonale transportører som befordrer grup-
per med buss, skal sende en forespørsel til
ETIAS-informasjonssystemet for å kontrollere
om tredjestatsborgere som er omfattet av kra-
vet om fremreisetillatelse, innehar gyldig
fremreisetillatelse.

2. Sikker tilgang til nettportalen for transportø-
rer som nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav k), her-
under muligheten til å bruke mobile tekniske
løsninger, skal gjøre det mulig for transportø-
rer å foreta forespørselen nevnt i nr. 1 i denne
artikkel før en passasjer går om bord. Trans-
portøren skal framlegge opplysningene i reise-
dokumentets maskinlesbare del og angi inn-
reisemedlemsstaten. Som et unntak skal trans-
portøren ved flyplasstransitt ikke ha plikt til å
kontrollere om tredjestatsborgeren innehar
gyldig fremreisetillatelse.

ETIAS-informasjonssystemet skal via nett-
portalen for transportører gi transportører
svar i form av «OK/NOT OK» på om personen
har gyldig fremreisetillatelse eller ikke. Der-
som det er utstedt en fremreisetillatelse med
begrenset territorial gyldighet i henhold til ar-
tikkel 44, skal det sentrale ETIAS-systemets
svar ta hensyn til hvilke medlemsstater tillatel-
sen er gyldig i, og innreisemedlemsstaten som
transportøren har angitt. Transportører kan la-
gre de sendte opplysningene og de mottatte
svarene i samsvar med gjeldende rett. Et OK/
NOT OK-svar skal ikke anses som en beslut-
ning om å tillate eller nekte innreise i samsvar
med forordning (EU) 2016/399.

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta nærmere regler for drifts-
vilkårene for nettportalen for transportører og
personvern- og sikkerhetsreglene som skal
gjelde. Disse gjennomføringsrettsaktene skal
vedtas etter framgangsmåten med undersøkel-
seskomité i artikkel 90 nr. 2.
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3. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter innføre en autentifiseringsord-
ning som utelukkende er forbeholdt transpor-
tører for å gi transportørenes personale med
behørig fullmakt tilgang til nettportalen for
transportører i henhold til nr. 2 i denne artik-
kel. Ved innføringen av autentifiseringsordnin-
gen skal det tas hensyn til risikostyring med
hensyn til informasjonssikkerhet og prinsip-
pene om innebygd personvern og personvern
som standardinnstilling. Disse gjennomfø-
ringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-
måten med undersøkelseskomité i artikkel 90
nr. 2.

4. Nettportalen for transportører skal bruke en
separat skrivebeskyttet database som oppdate-
res daglig via enveisuttrekk av den minste
nødvendige delmengde av opplysningene i
ETIAS. eu-LISA skal ha ansvaret for sikkerhe-
ten i forbindelse med nettportalen for trans-
portører og personopplysningene i denne og
for framgangsmåten for uttrekk av personopp-
lysninger til den separate skrivebeskyttede
databasen.

5. Transportørene nevnt i nr. 1 i denne artikkel
skal være omfattet av sanksjonene fastsatt i
samsvar med artikkel 26 nr. 2 i konvensjonen
om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14.
juni 1985 mellom regjeringene for statene i
Den økonomiske union Benelux, Forbundsre-
publikken Tyskland og Den franske republikk
om gradvis avskaffelse av kontrollen på de fel-
les grenser («konvensjonen om gjennomfø-
ring av Schengen») og artikkel 4 i rådsdirektiv
2001/51/EF40 når de befordrer tredjestatsbor-
gere som, selv om de er omfattet av kravet om
fremreisetillatelse, ikke innehar gyldig frem-
reisetillatelse.

6. Som unntak fra nr. 5 i denne artikkel får sank-
sjonene fastsatt i dette nummer ikke anven-
delse dersom transportørene nevnt i nr. 1 i
denne artikkel, når det gjelder samme tred-
jestatsborger, allerede er omfattet av sanksjo-
ner fastsatt i artikkel 26 nr. 2 i konvensjonen
om gjennomføring av Schengen-avtalen og
artikkel 4 i direktiv 2001/51/EF.

7. For å gjennomføre nr. 5 eller løse eventuelle
tvister i forbindelse med dets anvendelse skal
eu-LISA føre logg over all behandling av opp-
lysninger som transportører foretar i nettpor-

talen for transportører. Disse loggene skal vise
datoen og tidspunktet for hver behandling,
hvilke opplysninger som er brukt til søket,
hvilke opplysninger som nettportalen for
transportører har sendt, og navnet på den
aktuelle transportøren.

Logger skal lagres i to år. Logger skal be-
skyttes ved hjelp av egnede tiltak mot adgang
for uvedkommende.

8. Dersom tredjestatsborgere nektes innreise,
skal den transportør som har ført dem til de
ytre grensene med fly, til sjøs eller på vei, være
forpliktet til umiddelbart å påta seg ansvaret
for dem igjen. På anmodning fra grensemyn-
dighetene skal transportørene være forpliktet
til å bringe tredjestatsborgerne tilbake enten
til tredjestaten som de ble befordret fra, tred-
jestaten som har utstedt det benyttede reisedo-
kumentet, eller en tredjestat der de er sikret
innreise.

9. Som unntak fra nr. 1 skal, for transportører
som befordrer grupper med buss, de tre første
årene etter at ETIAS er satt i drift, kontrollen
nevnt i nr. 1 være frivillig, og bestemmelsene i
nr. 5 får ikke anvendelse på disse transportø-
rene.

Artikkel 46

Alternative framgangsmåter dersom det er 
teknisk umulig for transportørene å få tilgang til 
opplysningene

1. Dersom det er teknisk umulig å foreta fore-
spørselen nevnt i artikkel 45 nr. 1 på grunn av
en feil på en del av ETIAS-informasjonssys-
temet, skal transportørene ikke plikte å kon-
trollere om passasjeren innehar gyldig frem-
reisetillatelse. Dersom eu-LISA registrerer en
slik feil, skal den sentrale ETIAS-enheten
underrette transportørene. Den skal også
underrette transportørene når feilen er utbe-
dret. Dersom transportørene registrerer en
slik feil, kan de underrette den sentrale
ETIAS-enheten.

2. Sanksjonene i artikkel 45 nr. 5 skal ikke påleg-
ges transportørene i tilfellene nevnt i nr. 1 i
denne artikkel.

3. Dersom det av andre grunner enn feil på en
del av ETIAS-informasjonssystemet er teknisk
umulig for en transportør i en lengre periode å
foreta forespørselen nevnt i artikkel 45 nr. 1,
skal transportøren underrette den sentrale
ETIAS-enheten.

4. Kommisjonen skal ved hjelp av en gjennomfø-
ringsrettsakt fastsette nærmere regler for de

40 Rådsdirektiv 2001/51/EF av 28. juni 2001 om fastsettelse
av supplerende bestemmelser til artikkel 26 i konvensjonen
om gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. juni 1985
(EFT L 187 av 10.7.2001, s. 45).
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alternative framgangsmåtene nevnt i denne
artikkel. Denne gjennomføringsrettsakten
skal vedtas etter framgangsmåten med under-
søkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

Kapittel VIII

Grensemyndighetenes bruk av ETIAS ved de ytre 
grensene

Artikkel 47

Tilgang til opplysninger med sikte på kontroll 
ved de ytre grensene

1. Grensemyndigheter med fullmakt til å foreta
inn- og utreisekontroller ved grenseovergan-
ger ved de ytre grensene i samsvar med for-
ordning (EU) 2016/399 skal søke i det sen-
trale ETIAS-systemet ved hjelp av opplysnin-
gene i reisedokumentets maskinlesbare del.

2. Det sentrale ETIAS-systemet skal svare med
angivelse av
a) om personen har en gyldig fremreisetilla-

telse eller ikke og, dersom det foreligger en
fremreisetillatelse med begrenset territo-
rial gyldighet utstedt i henhold til artikkel
44, de medlemsstater den er gyldig i,

b) enhver flagging av fremreisetillatelsen i
henhold til artikkel 36 nr. 2 og 3,

c) om fremreisetillatelsen utløper innen de 90
neste dagene, og den resterende gyldig-
hetsperioden,

d) opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bok-
stav k) og l).

3. Dersom fremreisetillatelsen utløper innen de
90 neste dagene, skal grensemyndighetene
opplyse innehaveren av fremreisetillatelsen
om den resterende gyldighetsperioden, om
muligheten til å inngi en søknad om en ny
fremreisetillatelse også under oppholdet på
medlemsstatenes territorium, og om plikten til
å inneha en gyldig fremreisetillatelse i hele
den tiden et korttidsopphold varer. Opplysnin-
gene skal gis enten av grensevakten ved tids-
punktet for inn- eller utreisekontroller eller
ved hjelp av utstyr som er installert ved gren-
seovergangen, og som gjør det mulig for tred-
jestatsborgeren å bruke kontrollverktøyet
nevnt i artikkel 31. Opplysningene skal dessu-
ten gis via det offentlige nettstedet nevnt i
artikkel 16. Det sentrale ETIAS-systemet skal
også automatisk gi innehaveren av en fremrei-
setillatelse samme opplysninger via e-posttje-
nesten.

4. Dersom det sentrale ETIAS-systemet svarer
med angivelse av en slik flagging som fremrei-

setillatelsen er gjenstand for i henhold til artik-
kel 36 nr. 2, skal grensemyndighetene foreta
etterfølgende kontroll. For den etterfølgende
kontrollen skal grensemyndighetene ha tilla-
telse til å søke i de ytterligere opplysningene
som er tilføyd i søknadsmappen i samsvar med
artikkel 39 nr. 1 bokstav e) eller artikkel 44 nr.
6 bokstav f).

Dersom det sentrale ETIAS-systemet sva-
rer med angivelse av en slik flagging som nevnt
i artikkel 36 nr. 3, og dersom ytterligere kon-
troller er nødvendig, kan grensemyndighetene
få tilgang til det sentrale ETIAS-systemet for å
innhente de ytterligere opplysningene nevnt i
artikkel 39 nr. 1 bokstav e) eller artikkel 44 nr.
6 bokstav f).

Artikkel 48

Alternative framgangsmåter dersom det er 
teknisk umulig å få tilgang til opplysninger ved 
de ytre grensene

1. Dersom det er teknisk umulig å foreta søket
nevnt i artikkel 47 nr. 1 på grunn av en feil på
en del av ETIAS-informasjonssystemet, skal
den sentrale ETIAS-enheten underrette gren-
semyndighetene og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene i medlemsstatene.

2. Dersom det er teknisk umulig å foreta søket
nevnt i artikkel 47 nr. 1 på grunn av en feil på
den nasjonale grenseinfrastrukturen i en med-
lemsstat, skal grensemyndighetene under-
rette den sentrale ETIAS-enheten og den
nasjonale ETIAS-enheten i den aktuelle med-
lemsstaten. Den sentrale ETIAS-enheten skal
deretter underrette eu-LISA og Kommisjonen
umiddelbart.

3. I begge tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 i denne
artikkel skal grensemyndighetene følge sine
nasjonale beredskapsplaner. I samsvar med
forordning (EU) 2016/399 kan grensemyndig-
hetene i henhold til en nasjonal beredskaps-
plan gis midlertidig tillatelse til å fravike plik-
ten til å søke i det sentrale ETIAS-systemet
som nevnt i artikkel 47 nr. 1 i denne forord-
ning.

4. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta maler for beredskapspla-
ner for tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artik-
kel, herunder framgangsmåtene som grense-
myndighetene skal følge. Disse gjennomfø-
ringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-
måten med undersøkelseskomité i artikkel 90
nr. 2. Medlemsstatene skal vedta sine nasjo-
nale beredskapsplaner på grunnlag av malene
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for beredskapsplaner, og ved behov tilpasse
dem på nasjonalt plan.

Kapittel IX

Innvandringsmyndigheters bruk av ETIAS

Artikkel 49

Innvandringsmyndigheters tilgang til opplys-
ninger

1. For å kontrollere eller verifisere om vilkårene
for innreise eller opphold på medlemsstatenes
territorium er oppfylt, og for å treffe hensikts-
messige tiltak i denne forbindelse skal med-
lemsstatenes innvandringsmyndigheter ha
adgang til å foreta søk i det sentrale ETIAS-
systemet ved bruk av opplysningene nevnt i
artikkel 17 nr. 2 bokstav a)–e).

2. Tilgang til det sentrale ETIAS-systemet i hen-
hold til nr. 1 i denne artikkel skal tillates bare
dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) Det er foretatt et forutgående søk i inn- og

utreisesystemet i henhold til artikkel 26 i
forordning (EU) 2017/2226, og

b) Søkeresultatet viser at inn- og utreise-
systemet ikke inneholder en innreiseregis-
trering som svarer til en tredjestatsborgers
tilstedeværelse på medlemsstatenes terri-
torium.
Dersom det er nødvendig, skal oppfyllelsen

av vilkårene i første ledd bokstav a) og b) i
dette nummer kontrolleres ved tilgang til log-
gene i inn- og utreisesystemet i henhold til ar-
tikkel 46 i forordning (EU) 2017/2226, som
svarer til søket nevnt i første ledd bokstav a) i
dette nummer, og svaret i bokstav b) i nevnte
nummer.

3. Det sentrale ETIAS-systemet skal svare med
angivelse om personen har en gyldig fremrei-
setillatelse eller ikke og, dersom det foreligger
en fremreisetillatelse med begrenset territo-
rial gyldighet som utstedt i henhold til artikkel
44, de medlemsstater som fremreisetillatelsen
er gyldig i. Det sentrale ETIAS-systemet skal
også angi om fremreisetillatelsen utløper
innen de 90 neste dagene og den resterende
gyldighetsperioden.

Dersom det er snakk om mindreårige, skal
innvandringsmyndighetene også ha tilgang til
opplysninger om innehaveren av foreldremyn-
digheten eller vergen for den reisende som
nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav k).

Kapittel X

Framgangsmåte og vilkår for tilgang til det 
sentrale ETIAS-systemet for rettshåndhevende 
formål

Artikkel 50

Medlemsstatenes utpekte myndigheter

1. Medlemsstatene skal utpeke myndighetene
som har rett til å anmode om søk i opplysnin-
gene som er registrert i det sentrale ETIAS-
systemet, for å forebygge, avsløre og etterfor-
ske terrorhandlinger eller andre alvorlige
straffbare forhold.

2. Hver medlemsstat skal utpeke et sentralt til-
gangspunkt som skal ha tilgang til det sentrale
ETIAS-systemet. Det sentrale tilgangspunktet
kontrollerer at vilkårene for å anmode om til-
gang til det sentrale ETIAS-systemet fastsatt i
artikkel 52 er oppfylt.

Den utpekte myndigheten og det sentrale
tilgangspunktet kan være en del av samme or-
ganisasjon dersom det er tillatt etter nasjonal
rett, men det sentrale tilgangspunktet skal opp-
tre helt uavhengig av de utpekte myndighetene
når det utfører sine oppgaver i henhold til
denne forordning. Det sentrale tilgangspunk-
tet skal være atskilt fra de utpekte myndighe-
tene og skal ikke motta instrukser fra dem om
resultatene av kontrollen som det skal gjen-
nomføre uavhengig.

Medlemsstatene kan utpeke mer enn ett
sentralt tilgangspunkt for å gjenspeile sine or-
ganisatoriske og administrative strukturer ved
oppfyllelse av sine forfatningsmessige eller an-
dre lovfestede krav.

Medlemsstatene skal underrette eu-LISA
og Kommisjonen om sine utpekte myndigheter
og sentrale tilgangspunkter og kan til enhver
tid endre eller erstatte sine underretninger.

3. På nasjonalt plan skal hver medlemsstat føre
en liste over operative enheter innenfor de
utpekte myndigheter som har fulllmakt til å
anmode om søk i opplysningene i det sentrale
ETIAS-systemet via de sentrale tilgangspunk-
tene.

4. Bare personale med behørig fullmakt ved de
sentrale tilgangspunktene skal ha tilgangsrett
til det sentrale ETIAS-systemet i samsvar med
artikkel 51 og 52.
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Artikkel 51

Framgangsmåte for tilgang til det sentrale 
ETIAS-systemet for rettshåndhevende formål

1. En operativ enhet som nevnt i artikkel 50 nr. 3
skal inngi en begrunnet elektronisk eller
skriftlig anmodning om søk i et spesifikt sett
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet til
et sentralt tilgangspunkt som nevnt i artikkel
50 nr. 2. Dersom det anmodes om søk i opplys-
ningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) og
artikkel 17. nr. 4 bokstav a)–c), skal den
begrunnede elektroniske eller skriftlige
anmodningen inneholde grunnen til at det er
nødvendig å søke i disse opplysningene.

2. Etter at anmodningen om tilgang er mottatt,
skal det sentrale tilgangspunkt kontrollere om
vilkårene for tilgang nevnt i artikkel 52 er opp-
fylt, herunder ved å kontrollere om anmodnin-
gen om søk i opplysningene nevnt i artikkel 17
nr. 2 bokstav i) og artikkel 17. nr. 4 bokstav a)–
c) er begrunnet.

3. Dersom vilkårene for tilgang nevnt i artikkel
52 er oppfylt, skal det sentrale tilgangspunktet
behandle anmodningen. De opplysninger i det
sentrale ETIAS-systemet som det sentrale til-
gangspunktet har tilgang til, skal oversendes
til den operative enheten som innga anmodnin-
gen, på en slik måte at opplysningenes sikker-
het ikke settes i fare.

4. I et hastetilfelle der det er nødvendig å fore-
bygge en overhengende fare for en persons liv
i tilknytning til en terrorhandling eller et annet
alvorlig straffbart forhold, skal det sentrale til-
gangspunktet behandle anmodningen umid-
delbart og først i etterhånd kontrollere om alle
vilkårene i artikkel 52 er oppfylt, herunder om
det virkelig forelå et hastetilfelle. Den etterføl-
gende kontrollen skal finne sted uten unødig
opphold og under alle omstendigheter senest
sju virkedager etter at anmodningen er
behandlet.

Dersom en etterfølgende kontroll viser at
søket i eller tilgangen til opplysninger som er
registrert i det sentrale ETIAS-systemet, ikke
var berettiget, skal alle myndighetene som fikk
tilgang til opplysningene, slette opplysningene
de fikk tilgang til fra det sentrale ETIAS-
systemet. Myndighetene skal underrette det
relevante sentrale tilgangspunktet i medlems-
staten der anmodningen ble framsatt, om slet-
tingen.

Artikkel 52

Vilkår for tilgang til opplysningene som er regi-
strert i det sentrale ETIAS-systemet for medlems-
statenes utpekte myndigheter

1. De utpekte myndighetene kan anmode om søk
i opplysningene i det sentrale ETIAS-systemet
dersom alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Tilgang til søk er nødvendig for å fore-

bygge, avsløre eller etterforske en terror-
handling eller et annet alvorlig straffbart
forhold.

b) Tilgang til søk er nødvendig og står i for-
hold til formålet i en bestemt sak.

c) Det finnes bevis for eller rimelige grunner
til å anta at søket i opplysninger i det sen-
trale ETIAS-systemet vil bidra til å fore-
bygge, avsløre eller etterforske de aktuelle
straffbare forholdene, særlig dersom det
finnes begrunnet mistanke om at den mis-
tenkte, gjerningspersonen eller offeret for
en terrorhandling eller et annet alvorlig
straffbart forhold hører til en kategori av
reisende som er omfattet av denne forord-
ning.

2. Søk i det sentrale ETIAS-systemet skal være
begrenset til søk på en eller flere av følgende
opplysninger som er registrert i søknadsmap-
pen:
a) etternavn (familienavn) og fornavn, dersom

det er tilgjengelig,
b) andre navn (aliasnavn, kunstnernavn, van-

lige navn),
c) reisedokumentets nummer,
d) bostedsadresse,
e) e-postadresse,
f) telefonnumre,
g) IP-adresse.

3. Søk i det sentrale ETIAS-systemet med opplys-
ningene nevnt i nr. 2 kan kombineres med føl-
gende opplysninger i søknadsmappen for å
innsnevre søket:
a) nasjonalitet(er),
b) kjønn,
c) fødselsdato eller aldersgruppe.

4. Søk i det sentrale ETIAS-systemet skal ved
treff på opplysninger i søknadsmappen gi til-
gang til opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2
bokstav a)–g) og j)–m) som er registrert i søk-
nadsmappen, og til opplysningene som er
registrert i søknadsmappen om utstede,
avslag, annullering eller tilbakekalling av en
fremreisetillatelse i henhold til artikkel 39 og
43. Det skal gis tilgang til opplysningene nevnt
i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) og artikkel 17 nr. 4
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bokstav a)–c) som er registrert i søknadsmap-
pen, bare dersom en driftsenhet uttrykkelig
har anmodet om søk i disse opplysningene i en
begrunnet elektronisk eller skriftlig anmod-
ning inngitt i samsvar med artikkel 51 nr. 1, og
denne anmodningen er blitt uavhengig kon-
trollert og godkjent av det sentrale tilgangs-
punkt. Søk i det sentrale ETIAS-systemet skal
ikke gi tilgang til opplysningene om utdanning
nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav h).

Artikkel 53

Framgangsmåte og vilkår for Europols tilgang til 
opplysningene som er registrert i det sentrale 
ETIAS-systemet

1. I henhold til artikkel 1 nr. 2 kan Europol
anmode om søk i opplysningene som er lagret
i det sentrale ETIAS-systemet, og inngi en
begrunnet elektronisk anmodning til den sen-
trale ETIAS-enheten om søk på et særlig sett
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet.
Dersom det anmodes om søk i opplysningene
nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) og artikkel
17 nr. 4 bokstav a)–c), skal den begrunnede
elektroniske anmodningen inneholde grunnen
til at det er nødvendig å søke i disse opplysnin-
gene.

2. Den begrunnede anmodningen skal dokumen-
tere at alle følgende vilkår er oppfylt:

Søket er nødvendig for å støtte og styrke
medlemsstatenes innsats for å forebygge, av-
sløre eller etterforske terrorhandlinger eller
andre alvorlige straffbare forhold som er om-
fattet av Europols mandat,
a) Søket er nødvendig og står i forhold til for-

målet i en bestemt sak.
b) Søket skal begrenses til søk med opplysnin-

gene nevnt i artikkel 52 nr. 2 ved behov i
kombinasjon med opplysningene angitt i
artikkel 52 nr. 3.

c) Det finnes bevis for eller rimelige grunner
til å anta at søket vil bidra til å forebygge,
avsløre eller etterforske de aktuelle straff-
bare forholdene, særlig dersom det finnes
begrunnet mistanke om at den mistenkte,
gjerningspersonen eller offeret for en ter-
rorhandling eller et annet alvorlig straffbart
forhold hører til en kategori reisende som
er omfattet av denne forordning.

3. Europols anmodninger om søk i opplysnin-
gene som er lagret i det sentrale ETIAS-
systemet, skal først kontrolleres av en spesiali-
sert enhet av Europol-ansatte med behørig
fullmakt som effektivt og raskt skal kontrol-

lere om anmodningen oppfyller alle vilkårene i
nr. 2.

4. Søk i det sentrale ETIAS-systemet skal ved
treff på opplysninger i en søknadsmappe gi til-
gang til opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2
bokstav a)–g) og j)–m), og til opplysningene
som er tilføyd i søknadsmappen om utstedelse,
avslag, annullering eller tilbakekalling av en
fremreisetillatelse i henhold til artikkel 39 og
43. Det skal gis tilgang til opplysningene nevnt
i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) og artikkel 17 nr. 4
bokstav a)–c), som er tilføyd i søknadsmap-
pen, bare dersom Europol uttrykkelig har
anmodet om søk i disse opplysningene. Søk i
det sentrale ETIAS-systemet skal ikke gi til-
gang til opplysningene om utdanning nevnt i
artikkel 17 nr. 2 bokstav h).

5. Når den spesialiserte enheten av Europol-
ansatte med behørig fullmakt har godkjent
anmodningen, skal den sentrale ETIAS-enhe-
ten behandle anmodningen om søk i opplys-
ningene som er lagret i det sentrale ETIAS-
systemet. Den skal sende opplysningene den
er anmodet om på en slik måte at opplysninge-
nes sikkerhet ikke settes i fare.

Kapittel XI

Lagring og endring av opplysninger

Artikkel 54

Lagring av opplysninger

1. Hver søknadsmappe skal lagres i det sentrale
ETIAS-systemet i
a) fremreisetillatelsens gyldighetsperiode,
b) fem år fra datoen den siste beslutningen om

å avslå, annullere eller tilbakekalle en frem-
reisetillatelse ble truffet i samsvar med
artikkel 37, 40 og 41. Dersom opplysnin-
gene i et register, en mappe eller en mel-
ding i et av EU-informasjonssystemene,
Europol-opplysningene, Interpols databa-
ser SLTD eller TDAWN, ETIAS-overvå-
kingslisten eller ETIAS-screeningreglene
som ligger til grunn for en slik beslutning,
slettes innen utløpet av denne femårsperio-
den, skal søknadsmappen slettes innen sju
dager fra datoen for slettingen av opplysnin-
ger i dette registeret, denne mappen eller
denne meldingen. For dette formål skal det
sentrale ETIAS-systemet regelmessig og
automatisk kontrollere om vilkårene for
lagring av søknadsmappene i dette punkt
fortsatt er oppfylt. Dersom de ikke lenger
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er oppfylt, skal det sentrale ETIAS-systemet
automatisk slette søknadsmappen.

2. For å lette en ny søknad etter utløpet av
ETIAS-fremreisetillatelsens gyldighetsperi-
ode kan søknadsmappen lagres i det sentrale
ETIAS-systemet i en ytterligere periode på
høyst tre år fra utløpet av fremreisetillatelsens
gyldighetsperiode, og bare dersom søkeren
etter en anmodning om samtykke fritt og
uttrykkelig gir samtykke ved hjelp av en elek-
tronisk underskrevet erklæring. Anmodninger
om samtykke skal framlegges på en måte som
klart kan skilles fra andre forhold, i en lett for-
ståelig og lett tilgjengelig form og på et klart
og enkelt språk i samsvar med artikkel 7 i for-
ordning (EU) 2016/679.

Det skal anmodes om samtykke etter auto-
matisk tilveiebringelse av opplysninger i hen-
hold til artikkel 15 nr. 2. De automatisk tilveie-
brakte opplysningene skal minne søkeren om
formålet med lagringen av opplysninger i sam-
svar med opplysningene nevnt i artikkel 71
bokstav o), og muligheten til å tilbakekalle
samtykket når som helst.

Søkeren kan tilbakekalle sitt samtykke til
enhver tid i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i for-
ordning (EU) 2016/679. Dersom søkeren tilba-
kekaller sitt samtykke, skal søknadsmappen
slettes automatisk i det sentrale ETIAS-
systemet.

eu-LISA skal utvikle et verktøy som gjør det
mulig for søkere å gi og tilbkekalle sitt sam-
tykke. Verktøyet skal gjøres tilgjengelig via det
særskilte offentlige nettstedet eller via appen
for mobilenheter.

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsak-
ter i samsvar med artikkel 89 for nærmere å de-
finere verktøyet som søkerne skal bruke til å gi
og tilbakekalle sitt samtykke.

3. Når lagringsperioden er utløpt, skal søk-
nadsmappen slettes automatisk i det sentrale
ETIAS-systemet.

Artikkel 55

Endring av opplysninger og sletting av opplys-
ninger før tiden

1. Den sentrale ETIAS-enheten og de nasjonale
ETIAS-enhetene skal ha plikt til å ajourføre
opplysningene i det sentrale ETIAS-systemet
og sikre at de er nøyaktige. Den sentrale
ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene skal ikke ha rett til å endre de opplysnin-
ger i søknadsskjemaet som søkeren har tilføyd
direkte i henhold til artikkel 17 nr. 2, 3 eller 4.

2. Dersom den sentrale ETIAS-enheten har
dokumentasjon på at opplysningene som den
sentrale ETIAS-enheten har registrert i det
sentrale ETIAS-systemet, inneholder faktiske
feil, eller at opplysningene er blitt behandlet i
det sentrale ETIAS-systemet i strid med denne
forordning, skal den kontrollere opplysnin-
gene og om nødvendig straks endre eller
slette dem i det sentrale ETIAS-systemet.

3. Dersom den ansvarlige medlemsstaten har
dokumentasjon på at opplysninger i det sen-
trale ETIAS-systemet inneholder faktiske feil,
eller at opplysningene er blitt behandlet i det
sentrale ETIAS-systemet i strid med denne for-
ordning, skal den nasjonale ETIAS-enheten
kontrollere opplysningene og om nødvendig
straks endre eller slette dem i det sentrale
ETIAS-systemet.

4. Dersom den sentrale ETIAS-enheten har
dokumentasjon på at opplysningene som er
lagret i det sentrale ETIAS-systemet, inne-
holder faktiske feil, eller at opplysningene er
blitt behandlet i det sentrale ETIAS-systemet i
strid med denne forordning, skal den kontakte
den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten innen 14 dager. Dersom en
annen medlemsstat enn den ansvarlige med-
lemsstaten har en slik dokumentasjon, skal
den kontakte den sentrale ETIAS-enheten
eller den nasjonale ETIAS-enheten i den
ansvarlige medlemsstaten innen 14 dager. Den
sentrale ETIAS-enheten eller den nasjonale
ETIAS-enheten i den ansvarlige medlemssta-
ten skal innen én måned kontrollere at opplys-
ningene er nøyaktige, og at behandlingen av
dem er lovlig og om nødvendig straks endre
eller slette opplysningene i det sentrale ETIAS-
systemet.

5. Dersom en tredjestatsborger har fått statsbor-
gerskap i en medlemsstat eller er omfattet av
artikkel 2 nr. 2 bokstav a)–c), skal myndighe-
tene i den aktuelle medlemsstaten kontrollere
om personen har gyldig fremreisetillatelse, og
skal ved behov straks slette søknadsmappen i
det sentrale ETIAS-systemet. Myndigheten
som har ansvaret for å slette en søk-
nadsmappe, skal være
a) den nasjonale ETIAS-enheten i medlems-

staten som har utstedt reisedokumentet
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a),

b) den nasjonale ETIAS-enheten i medlems-
staten der vedkommende har fått statsbor-
gerskap,
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c) den nasjonale ETIAS-enheten i medlems-
staten som har utstedt oppholdskortet eller
oppholdstillatelsen.

6. Dersom en tredjestatsborger er omfattet av
artikkel 2 nr. 2 bokstav d), e), f) eller l), kan
vedkommende underrette kompetente
myndigheter i medlemsstaten som har utstedt
oppholdstillatelsen, det ensartede visumet
eller det nasjonale visumet for langvarig opp-
hold nevnt i den aktuelle artikkel, om at ved-
kommende har gyldig fremreisetillatelse, og
anmode om å at den tilhørende søknadsmap-
pen slettes fra det sentrale ETIAS-systemet.
Myndighetene i denne medlemsstaten skal
kontrollere om personen har en gyldig frem-
reisetillatelse. Dersom det bekreftes at perso-
nen har en slik tillatelse, skal den nasjonale
ETIAS-enheten i medlemsstaten som har
utstedt oppholdstillatelsen, straks slette det
ensartede visumet eller det nasjonale visumet
for langvarig opphold fra det sentrale ETIAS-
systemet.

7. Dersom en tredjestatsborger er omfattet av
artikkel 2 nr. 2 bokstav g), kan vedkommende
underrette kompetente myndigheter i med-
lemsstaten som vedkommende deretter reiser
inn i, om denne endringen. Denne medlems-
staten skal kontakte den sentrale ETIAS-enhe-
ten innen senest 14 dager. Den sentrale
ETIAS-enheten skal innen én måned kontrol-
lere at opplysningene er riktige, og skal om
nødvendig straks slette søknadsmappen fra
det sentrale ETIAS-systemet.

8. Uten at det berører en tilgjengelig administra-
tiv eller utenrettslig klageadgang, skal perso-
ner ha adgang til effektive rettsmidler for å
sikre at opplysninger i ETIAS endres eller slet-
tes.

Kapittel XII

Beskyttelse av opplysninger

Artikkel 56

Beskyttelse av opplysninger

1. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på
behandling av personopplysninger i Det euro-
peiske grense- og kystvaktbyrå og eu-LISA.

2. Forordning (EU) 2016/679 får anvendelse på
behandling av personopplysninger foretatt av
de nasjonale ETIAS-enhetene som vurderer
søknader, grensemyndighetene og innvand-
ringsmyndighetene.

Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse der-
som den nasjonale ETIAS-enhetens behand-

ling av personopplysninger foretas av kompe-
tente myndigheter som vurderer søknader for
å forebygge, avsløre eller etterforske terror-
handlinger eller andre alvorlige straffbare for-
hold.

Dersom den nasjonale ETIAS-enheten tref-
fer beslutning om å utstede, avslå, tilbakekalle
eller annullere en fremreisetillatelse, får for-
ordning (EU) 2016/679 anvendelse.

3. Direktiv (EU) 2016/680 får anvendelse på
medlemsstatenes utpekte myndigheters
behandling av personopplysninger for formå-
lene i artikkel 1 nr. 2 i denne forordning.

4. Forordning (EU) 2016/794 får anvendelse på
Europols behandling av personopplysninger i
samsvar med artikkel 29 og 53 i denne forord-
ning.

Artikkel 57

Behandlingsansvarlig

1. Det europeiske grense- og kystvaktbyrå skal
anses som behandlingsansvarlig i henhold til
artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/
2001 i forbindelse med behandling av person-
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet.
Når det gjelder forvaltning av informasjonssik-
kerhet i det sentrale ETIAS-systemet, skal eu-
LISA anses som behandlingsansvarlig.

2. Når det gjelder en medlemsstats behandling
av personopplysninger i det sentrale ETIAS-
systemet, skal den nasjonale ETIAS-enheten
anses som behandlingsansvarlig i samsvar
med artikkel 4 nr. 7 i forordning (EU) 2016/
679. Den skal ha sentralt ansvar for denne
medlemsstatens behandling av personopplys-
ninger i det sentrale ETIAS-systemet.

Artikkel 58

Databehandler

1. eu-LISA skal anses som databehandler i hen-
hold til artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF)
nr. 45/2001 i forbindelse med behandling av
personopplysninger i ETIAS-informasjonssys-
temet.

2. eu-LISA skal sikre at ETIAS-informasjonssys-
temet brukes i samsvar med denne forord-
ning.

Artikkel 59

Sikkerhet ved behandlingen

1. eu-LISA, den sentrale ETIAS-enheten og de
nasjonale ETIAS-enhetene skal ivareta sikker-
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heten når personopplysninger behandles i
henhold til denne forordning. eu-LISA, den
sentrale ETIAS-enheten og de nasjonale
ETIAS-enhetene skal samarbeide om opp-
gaver i forbindelse med opplysningers sikker-
het.

2. Uten at det berører artikkel 22 i forordning
(EF) nr. 45/2001, skal eu-LISA treffe nødven-
dige tiltak for å ivareta sikkerheten i ETIAS-
informasjonssystemet.

3. Uten at det berører artikkel 22 i forordning
(EF) nr. 45/2001 og artikkel 32 og 34 i forord-
ning (EU) 2016/679, skal eu-Lisa, den sentrale
ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene treffe nødvendige tiltak, herunder en sik-
kerhetsplan og en plan for kontinuerlig virk-
somhet og katastrofeberedskap for
a) fysisk å beskytte opplysninger, herunder

utarbeide beredskapsplaner for å beskytte
kritisk infrastruktur,

b) å hindre at uvedkommende får tilgang til
den sikre nettjenesten, e-posttjenesten, den
sikre kontotjenesten, nettportalen for trans-
portører, kontrollverktøyet for søkere og
samtykkeverktøyet for søkere,

c) å hindre at uvedkommende får tilgang til
utstyr for behandling av opplysninger og
nasjonale anlegg i samsvar med formålene
med ETIAS,

d) å hindre at uvedkommende leser, kopierer,
endrer eller sletter datamedier,

e) å hindre at uvedkommende registrerer opp-
lysninger, og at uvedkommende får innsyn
i, endrer eller sletter registrerte personopp-
lysninger,

f) å hindre at uvedkommende bruker
systemer for elektronisk behandling av
opplysninger ved hjelp av dataoverførings-
utstyr,

g) å hindre at uvedkommende behandler opp-
lysninger i det sentrale ETIAS-systemet, og
at uvedkommende endrer eller sletter opp-
lysninger som er blitt behandlet i det sen-
trale ETIAS-systemet,

h) å sikre at personer med tilgangsrett til
ETIAS-informasjonssystemet har tilgang
bare til opplysninger omfattet av tilgangs-
retten ved hjelp av individuelle og entydige
brukeridentiteter og fortrolige tilgangsme-
toder,

i) å sikre at alle myndigheter med tilgangsrett
til ETIAS-informasjonssystemet oppretter
profiler som beskriver oppgaver og
ansvarsområder for personer som har til-

gang til opplysningene, og stiller disse pro-
filene til rådighet for tilsynsmyndighetene,

j) å sikre at det er mulig å kontrollere og fast-
slå hvilke organer personopplysninger kan
overføres til via dataoverføringsutstyr,

k) å sikre at det er mulig å kontrollere og fast-
slå hvilke opplysninger som er blitt behand-
let i ETIAS-informasjonssystemet, når det
er skjedd, hvem som har gjort det, og til
hvilket formål,

l) å hindre at uvedkommende leser, kopierer,
endrer eller sletter personopplysninger
under overføring av personopplysninger til
eller fra det sentrale ETIAS-systemet eller
under transport av datamedier, særlig ved
hjelp av egnede krypteringsteknikker,

m) å sikre at de installerte systemene ved
avbrudd kan gjenopprettes til normal drift,

n) å sikre pålitelighet ved å sørge for at even-
tuelle driftsfeil i ETIAS meldes på riktig
måte, og at det treffes nødvendige tekniske
tiltak for å sikre at personopplysninger kan
gjenopprettes dersom de blir skadet fordi
ETIAS ikke fungerer som det skal,

o) å overvåke at sikkerhetstiltakene i dette
nummer er effektive, og iverksette nødven-
dige organisatoriske tiltak for intern over-
våking for å sikre at denne forordning over-
holdes.

4. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta en mal for en sikkerhets-
plan og en mal for en plan for kontinuerlig
virksomhet og katastrofeberedskap. Disse
gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter
framgangsmåten med undersøkelseskomité i
artikkel 90 nr. 2. eu-LISAs styre, Det euro-
peiske grense- og kystvaktbyrås styre og med-
lemsstatene skal vedta sikkerhetsplaner og
planer for kontinuerlig virksomhet og
katastrofeberedskap for eu-Lisa, den sentrale
ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene. Som grunnlag skal de bruke malene som
Kommisjonen har vedtatt, etter nødvendige til-
pasninger.

5. eu-LISA skal underrette Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen samt EUs datatilsyn
om tiltakene byrået treffer i henhold til denne
artikkel.

Artikkel 60

Sikkerhetshendelser

1. Enhver hendelse som har eller kan ha innvirk-
ning på sikkerheten i ETIAS og kan forårsake
skade på eller tap av ETIAS-opplysninger, skal
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anses for å være en sikkerhetshendelse, sær-
lig når det kan ha vært adgang til opplysninger
for uvedkommende, eller dersom opplysninge-
nes tilgjengelighet, integritet og fortrolighet er
eller kan ha blitt satt i fare.

2. Sikkerhetshendelser skal håndteres slik at en
rask, effektiv og passende reaksjon sikres.

3. Uten at det berører underrettelsen og medde-
lelsen av et brudd på personopplysningssik-
kerheten i henhold til artikkel 33 i forordning
(EU) 2016/679, artikkel 30 i direktiv (EU)
2016/680 eller begge, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen, eu-LISA og EUs
datatilsyn om sikkerhetshendelser. Dersom en
sikkerhetshendelse oppstår ETIAS-informa-
sjonssystemet, skal eu-LISA underrette Kom-
misjonen og EUs datatilsyn. Europol skal
underrette Kommisjonen og EUs datatilsyn
ved en ETIAS-relatert sikkerhetshendelse.

4. Opplysninger om sikkerhetshendelser som
har eller kan ha innvirkning på driften av
ETIAS eller på ETIAS-opplysningenes tilgjen-
gelighet, integritet og fortrolighet, skal fram-
legges for Kommisjonen og den sentrale
ETIAS-enheten, de nasjonale ETIAS-enhetene
og Europol, dersom de er berørt. Slike hendel-
ser skal også meldes i samsvar med hendel-
seshåndteringsplanen fra eu-LISA.

5. Medlemsstatene, Det europeiske grense- og
kystvaktbyrå, eu-LISA og Europol skal samar-
beide ved en sikkerhetshendelse.

Artikkel 61

Egenkontroll

Det europeiske grense- og kystvaktbyrå, Europol
og medlemsstatene skal sikre at enhver myndig-
het som har tilgangsrett til ETIAS-informasjons-
systemet, treffer nødvendige tiltak for å overholde
denne forordning og ved behov samarbeide med
tilsynsmyndigheten.

Artikkel 62

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjo-
ner ved overtredelse av denne forordning og
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjen-
nomføres. De fastsatte sanksjonene skal være vir-
kningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

Artikkel 63

Erstatningsansvar

1. Uten at det berører retten til erstatning fra den
behandlingsansvarlige eller databehandleren,
eller deres erstatningsansvar i henhold til for-
ordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 2016/
680 og forordning (EF) nr. 45/2001
a) skal enhver person eller medlemsstat som

er påført materiell eller immateriell skade
som følge av en ulovlig behandling av per-
sonopplysninger eller enhver annen hand-
ling fra en medlemsstats side som er i strid
med denne forordning, ha rett til erstatning
fra nevnte medlemsstat,

b) skal enhver person eller medlemsstat som
er påført materiell eller immateriell skade
som følge av enhver handling fra eu-LISAs
side som er i strid med denne forordning,
ha rett til erstatning fra dette byrå. eu-LISA
skal ha ansvaret for ulovlig behandling av
personopplysninger i samsvar med sin rolle
som databehandler eller, dersom det er
relevant, behandlingsansvarlig.
En medlemsstat eller eu-LISA skal fritas

helt eller delvis for dette ansvaret i henhold til
første ledd dersom de beviser at de ikke er an-
svarlige for hendelsen som førte til skaden.

2. Dersom en medlemsstats manglende oppfyl-
lelse av sine forpliktelser i henhold til denne
forordning forårsaker skade på det sentrale
ETIAS-systemet, skal den aktuelle medlems-
staten holdes ansvarlig for skaden, med min-
dre og i den grad eu-LISA eller en annen med-
lemsstat som deltar i det sentrale ETIAS-
systemet, ikke har truffet rimelige tiltak for å
hindre skaden i å oppstå eller begrense dens
virkninger.

3. Erstatningskrav mot en medlemsstat for skade
nevnt i nr. 1 og 2 skal reguleres etter nevnte
medlemsstats nasjonale rett. Erstatningskrav
mot den behandlingsansvarlige eller eu-LISA
for skaden nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse på
vilkårene fastsatt i traktatene.

Artikkel 64

Rett til innsyn, retting, utfylling, sletting og til 
begrensning av behandlingen av person-
opplysninger

1. Uten at det berører retten til opplysninger i
henhold til artikkel 11 og 12 i forordning (EF)
nr. 45/2001, skal søkere hvis opplysninger er
lagret i det sentrale ETIAS-systemet når opp-
lysningene innhentes, underrettes om fram-
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gangsmåtene for å utøve rettighetene i hen-
hold til artikkel 13–16 i forordning (EF) nr.
45/2001 og artikkel 15–18 i forordning (EU)
2016/679. De skal også forsynes med kontak-
topplysningene til personvernombudet ved
Det europeiske grense- og kystvaktbyrå og
EUs datatilsyn.

2. For å kunne utøve sine rettigheter i henhold til
artikkel 13–16 i forordning (EF) nr. 45/2001
og artikkel 15–18 i forordning (EU) 2016/679
skal enhver søker ha rett til å henvende seg til
den sentrale ETIAS-enheten eller den nasjo-
nale ETIAS-enheten som har ansvaret for søk-
naden. Enheten som tar imot anmodningen,
skal behandle og svare på den så raskt som
mulig og senest innen 30 dager.

Dersom behandlingen av en anmodning vi-
ser at opplysningene som er lagret i det sen-
trale ETIAS-systemet, inneholder faktiske feil
eller er blitt registrert ulovlig, skal den sentrale
ETIAS-enheten eller den nasjonale ETIAS-en-
heten i den ansvarlige medlemsstaten straks
rette eller slette disse opplysningene i det sen-
trale ETIAS-systemet.

Dersom behandlingen av en anmodning i
henhold til dette nummer fører til at fremreise-
tillatelsen endres av den sentrale ETIAS-enhe-
ten eller en nasjonal ETIAS-enhet i løpet av gyl-
dighetsperioden, skal det sentrale ETIAS-
systemet foreta den automatiserte behandlin-
gen fastsatt i artikkel 20 for å fastslå om den en-
drede søknadsmappen utløser et treff i hen-
hold til artikkel 20 nr. 2–5. Dersom den automa-
tiserte behandlingen ikke gir treff, skal det
sentrale ETIAS-systemet utstede en endret
fremreisetillatelse med samme gyldighetsperi-
ode som den opprinnelige og underrette søke-
ren om dette. Dersom den automatiserte be-
handlingen gir et eller flere treff, skal den na-
sjonale ETIAS-enheten i den ansvarlige
medlemsstaten vurdere sikkerhetsrisikoen, ri-
sikoen for ulovlig innvandring eller den høye
epidemirisikoen i samsvar med artikkel 26.
Den skal deretter treffe beslutning om hvor-
vidt det skal utstedes en endret fremreisetilla-
telse, eller tilbakekalle fremreisetillatelsen der-
som vilkårene for å utstede fremreisetillatelsen
ikke lenger er oppfylt.

3. Dersom den sentrale ETIAS-enheten eller den
nasjonale ETIAS-enheten i medlemsstaten
som har ansvaret for søknaden, ikke er enig i
påstanden om at opplysningene som er lagret i
det sentrale ETIAS-systemet, inneholder fak-
tiske feil eller er blitt registrert ulovlig, skal
den sentrale ETIAS-enheten eller den nasjo-

nale ETIAS-enheten i den ansvarlige medlems-
staten treffe en administrativ beslutning for
uten opphold skriftlig å forklare for den
berørte personen hvorfor opplysningene om
vedkommende ikke kan rettes eller slettes.

4. Denne beslutning skal også gi den berørte
personen opplysninger om muligheten til å
bestride beslutningen om anmodningen nevnt
i nr. 2, og dersom det er relevant, om hvordan
klage kan inngis til kompetente myndigheter,
eller domstoler samt mulighetene til bistand,
herunder fra kompetente nasjonale tilsyns-
myndigheter.

5. En anmodning inngitt i henhold til nr. 2 skal
inneholde nødvendige opplysninger for å iden-
tifisere vedkommende. Disse opplysningene
skal utelukkende brukes for at rettighetene
nevnt i nr. 2 skal kunne utøves, og skal deret-
ter umiddelbart slettes.

6. Den sentrale ETIAS-enheten eller den nasjo-
nale ETIAS-enheten i den ansvarlige medlems-
staten skal lagre skriftlig dokumentasjon som
viser at en slik anmodning som nevnt i nr. 2 er
inngitt, og hvordan den ble behandlet. Den
skal uten opphold, og senest sju dager etter
beslutningen om å rette eller slette opplysnin-
gene som nevnt i nr. 2 annet ledd eller etter
beslutningen nevnt i nr. 3, stille dette doku-
mentet til rådighet for vedkommede nasjonale
personvernmyndigheter.

Artikkel 65

Overføring av personopplysninger til tredje-
stater, internasjonale organisasjoner og private 
parter

1. Personopplysninger i det sentrale ETIAS-
systemet skal ikke overføres eller stilles til
rådighet for tredjestater, internasjonale organi-
sasjoner eller private parter, med unntak av
Interpol for den automatiserte behandlingen
nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav b) og l) i
denne forordning. Overføring av personopp-
lysninger til Interpol er omfattet av bestem-
melsene i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 45/
2001.

2. Personopplysninger som en medlemsstat eller
Europol får tilgang via det sentrale ETIAS-
systemet for formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
skal ikke overføres eller stilles til rådighet for
tredjestater, internasjonale organisasjoner
eller private parter. Forbudet skal også gjelde
viderebehandling av disse opplysningene på
nasjonalt plan eller mellom medlemsstatene.
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3. Som unntak fra artikkel 49 i denne forordning,
og dersom det er nødvendig for tilbakesen-
dingsformål, kan innvandringsmyndighetene
få adgang til det sentrale ETIAS-systemet for å
hente opplysninger som i konkrete tilfeller kan
overføres til en tredjestat bare dersom alle føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) det er foretatt et tidligere søk i inn- og utrei-

sesystemet i samsvar med artikkel 26 i for-
ordning (EU) 2017/2226, og

b) dette søket angir at inn- og utreisesystemet
ikke inneholder opplysninger om tred-
jestatsborgeren som skal tilbakesendes.
Dersom det er nødvendig, skal det kontrol-

leres at disse vilkårene er oppfylt ved tilgang til
loggene i henhold til artikkel 46 i forordning
(EU) 2017/2226, som svarer til søket nevnt i
første ledd bokstav a) i dette nummer, og sva-
ret som svarer til bokstav b) i nevnte ledd.

Dersom disse vilkårene er oppfylt, skal inn-
vandringsmyndighetene ha adgang til å søke i
det sentrale ETIAS-systemet med noen eller
alle opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2 bok-
stav a)–e) i denne forordning. Dersom en
ETIAS-søknadsmappe svarer til disse opplys-
ningene, har innvandringsmyndighetene til-
gang til opplysningene nevnt i artikkel 17 nr. 2
bokstav a)–g) i denne forordning og, når det
gjelder mindreårige, bokstav k) i nevnte artik-
kel nr. 2.

Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel kan de
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet
som innvandringsmyndighetene får tilgang til,
i konkrete tilfeller overføres til en tredjestat
dersom det er nødvendig for å bevise tred-
jestatsborgeres identitet utelukkende for tilba-
kesendingsformål, og bare forutsatt at et av føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) Kommisjonen har vedtatt en beslutning om

det tilstrekkelige beskyttelsesnivået for
personopplysninger i den aktuelle tred-
jestaten i henhold til artikkel 45 nr. 3 i for-
ordning (EU) 2016/679

b) Det er innført egnede beskyttelsestiltak
som nevnt i artikkel 46 i forordning (EU)
2016/679, f.eks. gjennom en gjeldende til-
baketakingsavtale mellom Unionen eller en
medlemsstat og den aktuelle tredjestaten.

c) Artikkel 49 nr. 1 bokstav d) i forordning
(EU) 2016/679 får anvendelse.

Opplysninger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a),
b), d), e) og f) i denne forordning kan overføres
bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

a) Opplysningene overføres i samsvar med de
relevante bestemmelsene i unionsretten, sær-
lig bestemmelser om personvern, herunder
kapittel V i forordning (EU) 2016/679, tilbake-
takingsavtaler og nasjonal rett i medlemssta-
ten som overfører opplysningene.

b) Tredjestaten har samtykket i bare å bruke
opplysningene til formålene de ble gitt for.

c) Det er truffet beslutning om tilbakesending i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2008/115/EF41 i forbindelse med den berørte
tredjestatsborgeren, forutsatt at håndhevingen
av en slik beslutning om tilbakesending ikke
er utsatt, og at det ikke er inngitt klage som
kan føre til at håndhevingen utsettes.

4. Overføring av personopplysninger til tredjesta-
ter i henhold til nr. 3 skal ikke berøre rettighe-
tene for personer som søker om eller er innvil-
get internasjonal beskyttelse, særlig når det
gjelder non-refoulement.

5. Som unntak fra nr. 2 i denne artikkel kan de
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet
som er nevnt i artikkel 52 nr. 4, og som de
utpekte myndigheter får adgang til for formå-
lene nevnt i artikkel 1 nr. 2, overføres eller stil-
les til rådighet for en tredjestat av den utpekte
myndigheten i konkrete tilfeller, men bare for-
utsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:
a) Det er snakk om et hastende unntakstil-

felle, der det foreligger
i) en overhengende fare i tilknytning til en

terrorhandling, eller
ii) en overhengende fare for en persons liv,

og denne fare er knyttet til et alvorlig
straffbart forhold,

b) overføringen av opplysninger er nødvendig
for å forebygge, avsløre eller etterforske en
terrorhandling eller slike alvorlige straff-
bare forhold på de berørte medlemsstate-
nes territorium eller i den berørte tredjesta-
ten,

c) den utpekte myndigheten har tilgang til
slike opplysninger i henhold til framgangs-
måten og vilkårene i artikkel 51 og 52,

d) overføringen skjer i samsvar med gjel-
dende vilkår fastsatt i direktiv (EU) 2016/
680, særlig kapittel V i direktivet,

e) tredjestaten inngir en behørig begrunnet
skriftlig eller elektronisk anmodning,

41 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF av 16.
desember 2008 om felles standarder og framgangsmåter i
medlemsstatene for tilbakesending av tredjestatsborgere
med ulovlig opphold (EUT L 348 av 24.12.2008, s. 98).
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f) det er sikret at den anmodende tredjestaten
meddeler de medlemsstater som har satt
ETIAs i drift, opplysninger som den har innen-
for rammen av systemer for fremreisetilla-
telse.

Dersom en overføring foretas på grunnlag av før-
ste ledd i dette nummer, skal den dokumenteres,
og dokumentasjonen, herunder dato og tidspunkt
for overføringen, skal på anmodning stilles til
rådighet for tilsynsmyndigheten opprettet i hen-
hold til artikkel 41 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680.

Artikkel 66

Tilsynsmyndighetens tilsyn

1. Hver medlemsstat skal sikre at tilsynsmyndig-
heten opprettet i samsvar med artikkel 51 nr. 1
i forordning (EU) 2016/679 uavhengig kon-
trollerer at den berørte medlemsstatens
behandling av personopplysninger i henhold
til denne forordning, herunder overføring til
og fra ETIAS, er lovlig.

2. Hver medlemsstat skal sikre at de nasjonale
lovene og forskriftene vedtatt i henhold til
direktiv (EU) 2016/680 også får anvendelse på
de nasjonale myndighetenes adgang til ETIAS
i samsvar med kapittel X i denne forordning,
herunder når det gjelder rettighetene for per-
sonene hvis opplysninger det skal gis adgang
til.

3. Tilsynsmyndigheten opprettet i henhold til
artikkel 41 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/680 skal
kontrollere at medlemsstatenes tilgang til per-
sonopplysninger i samsvar med kapittel X i
denne forordning, herunder overføring av
opplysninger til og fra ETIAS, er lovlig. Artik-
kel 66 nr. 5 og 6 i denne forordning får tilsva-
rende anvendelse.

4. Den eller de tilsynsmyndighetene som er opp-
rettet i henhold til artikkel 51 nr. 1 i forordning
(EU) 2016/679, skal sikre at det forets en revi-
sjon av behandlingen av opplysninger i de
nasjonale ETIAS-enhetene i samsvar med rele-
vante internasjonale revisjonsstandarder minst
hvert tredje år fra og med drifsstarten for
ETIAS. Det kan tas hensyn til resultatene av
revisjonen ved evalueringene som foretas i
henhold til mekanismen opprettet ved rådsfor-
ordning (EU) nr. 1053/201342. Tilsynsmyndig-
heten opprettet i henhold til artikkel 51 nr. 1 i
forordning (EU) 2016/679 skal årlig offentlig-
gjøre antall anmodninger om retting, utfylling,
sletting eller begrensning av behandling av
opplysninger, tiltak som er truffet som følge av

dette og antallet rettinger, utfyllinger, slettin-
ger og begrensninger av behandling som er
foretatt som følge av anmodninger fra berørte
personer.

5. Medlemsstatene skal sikre at deres tilsyns-
myndighet opprettet i henhold til artikkel 51
nr. 1 i forordning (EU) 2016/679 har tilstrek-
kelige ressurser og kunnskaper til å utføre
oppgavene den er tillagt i henhold til denne
forordning.

6. Medlemsstatene skal overføre alle opplysnin-
gene som tilsynsmyndigheten opprettet i hen-
hold til artikkel 51 nr. 1 i forordning (EU)
2016/679 anmoder om. De skal særlig gi opp-
lysninger om virksomhet som drives i samsvar
med deres ansvarsområder som fastsatt i
denne forordning. Medlemsstatene skal gi til-
synsmyndigheten opprettet i henhold til artik-
kel 51 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679 tilgang
til sine logger, og den skal når som helst gis
adgang til alle lokaler i medlemsstatene som
brukes i forbindelse med ETIAS.

Artikkel 67

EUs datatilsyns tilsyn

1. EUs datatilsyn skal ha ansvaret for å føre tilsyn
med eu-LISAs, Europols og Det europeiske
grense- og kystvaktbyrås behandling av per-
sonopplysninger med hensyn til ETIAS og
sikre at slik virksomhet utføres i samsvar med
forordning (EF) nr. 45/2001 og med denne for-
ordning.

2. EUs datatilsyn skal sikre at det foretas en revi-
sjon av eu-LISAs og den sentrale ETIAS-enhe-
tens behandling av personopplysninger minst
hvert tredje år i samsvar med relevante inter-
nasjonale revisjonsstandarder. En rapport om
revisjonen skal sendes til Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen, eu-LISA og tilsynsmyn-
dighetene. eu-LISA og Det europeiske grense-
og kystvaktbyrå skal ha mulighet til å fram-
sette kommentarer før rapporten vedtas.

3. eu-LISA og den sentrale ETIAS-enheten skal
gi opplysningene som EUs datatilsyn anmoder
om, gi denne tilgang til alle dokumenter og til
sine logger samt til enhver tid gi denne tilgang
til alle sine lokaler.

42 Rådsforordning (EU) nr. 1053/2013 av 7. oktober 2013 om
opprettelse av en vurderings- og overvåkingsmekanisme
for kontroll av anvendelsen av Schengen-regelverket og om
oppheving av styringskomiteens avgjørelse av 16. septem-
ber 1998 om nedsettelse av en fast komité for vurdering og
gjennomføring av Schengen-regelverket (EUT L 295 av
6.11.2013, s. 27).
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Artikkel 68

Samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og EUs 
datatilsyn

1. Tilsynsmyndighetene og EUs datatilsyn skal
hver og en innenfor rammen av sine respek-
tive fullmakter aktivt samarbeide innen sine
ansvarsområder. De skal sikre samordnet til-
syn med ETIAS og de nasjonale grenseinfra-
strukturene.

2. Tilsynsmyndighetene og EUs datatilsyn skal
utveksle relevante opplysninger, bistå hver-
andre ved revisjoner og inspeksjoner, under-
søke vanskeligheter med tolkning eller anven-
delse av denne forordning, vurdere problemer
med utøvelse av uavhengig tilsyn eller med
utøvelse av den registrertes rettigheter, utar-
beide harmoniserte forslag til felles løsninger
på eventuelle problemer og eventuelt fremme
kunnskapen om personvernrettigheter.

3. I henhold til nr. 2 skal tilsynsmyndighetene og
EUs datatilsyn møtes minst to ganger i året
innen Det europeiske personvernråd opprettet
ved forordning (EU) 2016/679. Rådet skal stå
for kostnadene ved og organiseringen av disse
møtene. En forretningsorden skal vedtas ved
det første møtet. Ytterligere arbeidsmetoder
skal utvikles i fellesskap etter behov.

4. Det europeiske personvernråd skal annet-
hvert år oversende en felles virksomhetsrap-
port til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjo-
nen, Det europeiske grense- og kystvaktbyrå
og eu-LISA. Rapporten skal inneholde et kapit-
tel om hver medlemsstat utarbeidet av tilsyns-
myndigheten i medlemsstaten.

Artikkel 69

Føring av logger

1. eu-LISA skal føre logg over all behandling av
opplysninger i ETIAS-informasjonssystemet.
Disse loggene skal omfatte følgende:
a) formålet med tilgangen,
b) datoen og tidspunktet for hver behandling,
c) hvilke opplysninger som er brukt ved den

automatiserte behandlingen av søknadene,
d) treffene som er utløst ved den automati-

serte behandlingen i henhold til artikkel 20,
e) opplysningene som legges til grunn for

identitetskontroll i det sentrale ETIAS-
systemet eller andre informasjonssystemer
og databaser,

f) resultatene av kontrollen nevnt i artikkel
22, og

g) opplysninger om hvilken ansatt som har
utført den.

2. Den sentrale ETIAS-enheten skal føre registre
over de ansatte som har behørig fullmakt til å
foreta identitetskontroll.

Den nasjonale ETIAS-enheten i den ansvar-
lige medlemsstaten skal føre registre over den
ansatte som har behørig fullmakt til å regis-
trere eller hente opplysninger.

3. eu-LISA skal føre logg over all behandling av
opplysninger i ETIAS-informasjonssystemet
som berører grensemyndigheters tilgang som
nevnt i artikkel 47 og innvandringsmyndig-
heters tilgang som nevnt i artikkel 49. Disse
loggene skal vise datoen og tidspunktet for
hver behandling, opplysningene som ligger til
grunn for søket, opplysningene som er over-
ført av det sentrale ETIAS-systemet, og navnet
på grensemyndighetene og innvandringsmyn-
dighetene som har registrert og hentet opplys-
ningene.

Dessuten skal kompetente myndigheter
føre registre over de ansatte som har behørig
fullmakt til å registrere eller hente opplysnin-
ger.

4. Loggene kan bare brukes til å overvåke at
behandlingen av opplysninger er tillatt, og iva-
reta opplysningenes sikkerhet og integritet.
Loggene skal beskyttes med nødvendige tiltak
mot adgang for uvedkommende. De skal slet-
tes et år etter at lagringsperioden i artikkel 54
er utløpt, dersom de ikke er nødvendige for
kontrollframgangsmåter som allerede er innle-
det.

eu-LISA og de nasjonale ETIAS-enhetene
skal på anmodning stille loggene til rådighet
for EUs datatilsyn og kompetente tilsyns-
myndigheter.

Artikkel 70

Føring av logger for anmodninger om søk 
i opplysninger for å forebygge, avsløre og etter-
forske terrorhandlinger eller andre alvorlige 
straffbare forhold

1. eu-LISA skal føre logg over all behandling av
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet
som innebærer adgang via de sentrale til-
gangspunktene nevnt i artikkel 50 nr. 2 for for-
målene i artikkel 1 nr. 2. Disse loggene skal
vise datoen og tidspunktet for hver behand-
ling, opplysningene som ligger til grunn for
søket, opplysningene som er overført av det
sentrale ETIAS-systemet, og navnet på perso-
nalet med behørig fullmakt ved det sentrale til-
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gangspunktet som registrerte og hentet opp-
lysningene.

2. Dessuten skal hver medlemsstat og Europol
føre logg over all behandling av opplysninger i
det sentrale ETIAS-systemet som følge av
anmodninger om søk i eller tilgang til opplys-
ninger i det sentrale ETIAS-systemet for for-
målene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

3. Loggene nevnt i nr. 2 skal vise
a) det nøyaktige formålet med anmodningen

om søk i eller tilgang til opplysningene i det
sentrale ETIAS-systemet, herunder den ter-
rorhandling eller det annet alvorlige straff-
bare forhold som er berørt, og for Europols
del det nøyaktige formålet med anmodnin-
gen om søk,

b) beslutningen om hvorvidt anmodningen
kan behandles,

c) henvisningen til den nasjonale saksmap-
pen,

d) datoen og det nøyaktige tidspunktet for det
sentrale tilgangspunktets anmodning om
tilgang til det sentrale ETIAS-systemet,

e) dersom det er relevant, bruk av framgangs-
måten for behandling av hastesaker nevnt i
artikkel 51 nr. 4 og resultatet av den etter-
følgende kontrollen,

f) hvilke opplysninger eller hvilket sett av
opplysninger nevnt i artikkel 52 nr. 2 og 3
som er brukt til søket, og

g) i samsvar med nasjonale regler eller forord-
ning (EU) 2016/794, betegnelsen for tje-
nestemannen som har foretatt søket, og tje-
nestemannen som har gitt ordre til søket
eller overføringen av opplysninger.

4. Loggene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal
utelukkende brukes til å kontrollere om
anmodningen kan behandles, overvåke om
behandlingen av opplysninger er lovlig, og
sikre opplysningenes integritet og sikkerhet.
Loggene skal beskyttes med nødvendige tiltak
mot adgang for uvedkommende. De skal slet-
tes et år etter at lagringsperioden i artikkel 54
er utløpt, dersom de ikke er nødvendige for
kontrollframgangsmåter som allerede er innle-
det. EUs datatilsyn og kompetente tilsyns-
myndigheter som har ansvaret for at behand-
lingen av opplysninger skjer på lovlig måte, og
for opplysningenes integritet og sikkerhet,
skal ha tilgang til loggene på anmodning for å
kunne utføre sine oppgaver. Nyndighet som
har ansvaret for å kontrollere om anmodnin-
gen kan behandles, skal også ha tilgang til log-
gene for dette formålet. For alle andre formål
skal personopplysningene slettes i alle nasjo-

nale databaser og Europols mapper etter en
måned, dersom ikke opplysningene er nødven-
dige for den igangværende strafferettslige
etterforskningen som ligger til grunn for at en
medlemsstat eller Europol har anmodet om
dem. Bare logger som ikke inneholder person-
opplysninger, kan brukes til overvåkingen og
evalueringen nevnt i artikkel 92.

Kapittel XIII

Offentlighetens bevissthet

Artikkel 71

Opplysninger til offentligheten

Etter samråd med Kommisjonen og EUs datatil-
syn skal den sentrale ETIAS-enheten stille alle
relevante opplysninger om søknad om fremreise-
tillatelse til rådighet for offentligheten. Disse opp-
lysningene skal være tilgjengelige på det offent-
lige nettstedet og skal omfatte
a) kriteriene, vilkårene og framgangsmåtene for

å søke om fremreisetillatelse,
b) opplysninger om nettstedet og appen for mobi-

lenheter som kan brukes til å inngi søknaden,
c) opplysninger om muligheten til at en søknad

kan inngis av en annen person eller kommersi-
ell formidler,

d) opplysninger om muligheten til å melde mis-
bruk begått av kommersielle formidlere ved
hjelp av skjemaet nevnt i artikkel 15 nr. 5,

e) fristene for å treffe beslutning om en søknad
fastsatt i artikkel 32,

f) opplysninger om at en fremreisetillatelse er
knyttet til reisedokumentet angitt i søknadss-
kjemaet, og at et reisedokument som er utløpt
eller endret, vil medføre at fremreisetillatelsen
ikke e gyldig eller ikke anerkjennes ved gren-
sepassering,

g) opplysninger om at søkene er ansvarlige for
ektheten, fullstendigheten, riktigheten og påli-
teligheten i opplysningene de framlegger, og
for sannheten og påliteligheten i erklæringene
de framsetter,

h) opplysninger om at beslutninger om søknader
må meddeles søkeren, at det i beslutninger om
avslag på en fremreisetillatelse må angis hvor-
for den er avslått, og at søkere som har fått
avslag, har klageadgang, med opplysninger
om hvilken framgangsmåte som gjelder for
klager, herunder nærmere opplysninger om
kompetent myndighet og klagefrist,

i) opplysninger om at søkere har mulighet til å
kontakte den sentrale ETIAS-enheten og angi
at reisen deres foretas av humanitære årsaker
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eller er knyttet til internasjonale forpliktelser,
og vilkårene og framgangsmåtene for dette,

j) innreisevilkårene fastsatt i artikkel 6 i forord-
ning (EU) 2016/399, og opplysninger om at et
korttidsopphold er mulig bare i høyst 90 dager
innenfor en 180-dagersperiode, med unntak
for tredjestatsborgere som nyter gunstigere
bestemmelser i en bilateral avtale som var inn-
gått før konvensjonen om gjennomføring av
Schengen-avtalen,

k) opplysninger om at besittelse av en fremreise-
tillatelse ikke automatisk gir rett til innreise,

l) opplysninger om at grensemyndighetene kan
anmode om underlagsdokumenter ved de ytre
grensene for å kontrollere om innreisevilkå-
rene er oppfylt,

m) opplysninger om at besittelse av en gyldig
fremreisetillatelse er et oppholdsvilkår som
må være oppfylt i hele varigheten av et kort-
tidsopphold på medlemsstatenes territorium,

n) en lenke til nettjenesten som er nevnt i artik-
kel 13 i forordning (EU) 2017/2226, og som
gjør det mulig for tredjestatsborgere på
ethvert tidspunkt å kontrollere det resterende
tillatte opphold,

o) opplysninger om at opplysningene som regi-
streres i ETIAS-informasjonssystemet, brukes
til grenseforvaltningsformål, herunder kon-
troller i databaser, og at medlemsstatene og
Europol kan få tilgang til opplysningene for å
forebygge, avsløre og etterforske terrorhand-
linger eller andre alvorlige straffbare forhold i
henhold til framgangsmåtene og vilkårene
nevnt i kapittel X

p) perioden der personopplysningene lagres,
q) de registrertes rettigheter i henhold til forord-

ning (EF) nr. 45/2001, (EU) 2016/679 og (EU)
2016/794 og direktiv (EU) 2016/680,

r) muligheten til at reisende kan få støtte i hen-
hold til artikkel 7 nr. 2 bokstav m).

Artikkel 72

Informasjonskampanje

Kommisjonen skal i samarbeid med den euro-
peiske tjeneste for utenriksforbindelser, den sen-
trale ETIAS-enheten og medlemsstatene, her-
under deres konsulater i de berørte tredjestatene,
i forbindelse med at ETIAS settes i drift, iverksette
en informasjonskampanje for å underrette tred-
jestatsborgere omfattet av denne forordning om
kravet om gyldig fremreisetillatelse både for å
passere de ytre grensene og i hele perioden et
korttidsopphold på medlemsstatenes territorium
varer.

Informasjonskampanjen skal gjennomføres
regelmessig og på minst ett av de offisielle språ-
kene i landene hvis statsborgere er omfattet av
denne forordning.

Kapittel XIV

Ansvarsområder

Artikkel 73

eu-LISAs ansvarsområder i utformings- og 
utviklingsfasen

1. Det sentrale ETIAS-systemet skal driftes av
eu-LISA i dets tekniske anlegg og levere funk-
sjonene fastsatt i denne forordning i samsvar
med vilkårene for sikkerhet, tilgjengelighet,
kvalitet og hastighet i henhold til nr. 3 i denne
artikkel og artikkel 74 nr. 1.

2. Infrastrukturene for det offentlige nettstedet,
appen for mobilenheter, e-posttjenesten, den
sikre kontotjenesten, kontrollverktøyet for
søkere, samtykkeverktøyet for søkere, vurde-
ringsverktøyet for ETIAS-overvåkingslisten,
nettportalen for transportører, nettjenesten,
programvaren for behandling av søknader, det
sentrale datalageret og de tekniske løsningene
nevnt i artikkel 92 nr. 8 skal driftes ved eu-
LISAs tekniske anlegg eller i Kommisjonens
lokaler. Infrastrukturene skal fordeles geo-
grafisk for å levere funksjonene fastsatt i
denne forordning i samsvar med vilkårene for
sikkerhet, personvern og opplysningssikker-
het, tilgjengelighet, kvalitet og hastighet i hen-
hold til nr. 3 i denne artikkel og artikkel 74 nr.
1. ETIAS-overvåkingslisten skal diftes av eu-
LISA.

3. eu-LISA skal ha ansvaret for den tekniske
utviklingen av ETIAS-informasjonssystemet,
all nødvendig teknisk utvikling for driftskom-
patibilitet mellom det sentrale ETIAS-systemet
og EU-informasjonssystemene nevnt i artikkel
11 og for muliggjøring av søk i Interpols data-
baser som nevnt i artikkel 12.

eu-LISA skal fastsette utformingen av
systemets fysiske struktur, herunder dets
kommunikasjonsinfrastruktur og dets tek-
niske spesifikasjoner og videreutviklingen av
dem og de nasjonale ensartede grensesnittene.
Disse tekniske spesifikasjonene skal godkjen-
nes av eu-LISAs styre etter at Kommisjonen
har avgitt positiv uttalelse. eu-LISA skal også
gjennomføre alle nødvendige tilpasninger av
inn- og utreisesystemet, SIS, Eurodac eller VIS
som driftskompatibiliteten med ETIAS krever.
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eu-LISA skal utvikle og gjennomføre det
sentrale ETIAS-systemet, herunder ETIAS-
overvåkingslisten, de nasjonale ensartede
grensesnittene og kommunikasjonsinfrastruk-
turen så snart som mulig etter at denne forord-
ning er trådt i kraft og Kommisjonen har ved-
tatt
a) tiltakene fastsatt i artikkel 6 nr. 4, artikkel

16 nr. 10, artikkel 17 nr. 9, artikkel 31, artik-
kel 35 nr. 7, artikkel 45 nr. 2, artikkel 54 nr.
2, artikkel 74 nr. 5, artikkel 84 nr. 2 og artik-
kel 92 nr. 8, og

b) de tiltak som er vedtatt etter framgangsmå-
ten med undersøkelseskomité i artikkel 90
nr. 2, og som er nødvendige for utviklingen
og den tekniske gjennomføringen av det
sentrale ETIAS-systemet, de nasjonale ens-
artede grensesnittene, kommunikasjonsin-
frastrukturen og nettportalen for transpor-
tører, særlig gjennomføringsrettsakter om
i) tilgang til opplysninger i samsvar med

artikkel 22–29 og artikkel 33–53,
ii) endring, sletting og sletting på forhånd

av opplysninger i samsvar med artikkel
55,

iii) føring av og tilgang til loggene i samsvar
med artikkel 45 og 69,

iv) krav til ytelse,
v) spesifikasjoner for tekniske løsninger

for tilkopling av sentrale tilgangspunk-
ter i samsvar med artikkel 51–53.

Utviklingen skal bestå i å utarbeide og gjennom-
føre de tekniske spesifikasjonene, utprøvingen og
den overordnede prosjektsamordningen. I denne
forbindelse skal eu-LISAs oppgaver også være
a) å foreta en sikkerhetsrisikovurdering,
b) å følge prinsippene om innebygd personvern

og personvern som standardinnstilling under
hele ETIAS’ utviklingsfase, og

c) å foreta en sikkerhetsrisikovurdering om drift-
skompatibiliteten mellom ETIAS og EU-infor-
masjonssystemer og Europol-opplysninger
som nevnt i artikkel 11.

4. I utformings- og utviklingsfasen skal det ned-
settes et programstyringsråd bestående av
høyst ti medlemmer. Det skal bestå av seks
medlemmer utpekt av eu-LISAs styre blant
sine medlemmer eller varamedlemmer, av
lederen for den rådgivende gruppen for inn-
og utreisesystemet og ETIAS nevnt i artikkel
91, av en representant for eu-LISA utpekt av
byråets direktør, av en representant for Det
europeiske grense- og kystvaktbyrå utpekt av
byråets direktør og et medlem utpekt av Kom-

misjonen. Medlemmene utpekt av eu-LISAs
styre skal velges utelukkende blant de med-
lemsstater som i henhold til unionsretten fullt
ut er omfattet av rettsaktene om utvikling, opp-
rettelse, drift og bruk av alle de store IT-
systemene som eu-LISA forvalter, og som vil
delta i ETIAS. Programstyringsrådet skal
møtes regelmessig og minst tre ganger per
kvartal. Det skal sikre at ETIAS’ utformings-
og utviklingsfase forvaltes på en hensiktsmes-
sig måte. Programstyringsrådet skal hver
måned framlegge skriftlige rapporter for eu-
LISAs styre om prosjektets utvikling. Det skal
ikke ha beslutningsmyndighet eller mandat til
å representere medlemmene av eu-LISAs
styre.

5. eu-LISAs styre skal fastsette programstyrings-
rådets forretningsorden, som særlig skal inne-
holde regler for
a) lederskap,
b) møtesteder,
c) forberedelse av møter,
d) eksperters adgang til møtene,
e) kommunikasjonsplaner for å sikre at ikke-

deltakende medlemmer av eu-LISAs styre
er fullt ut underrettet.
Lederskapet skal innehas av en medlems-

stat som i henhold til unionsretten er fullt ut
omfattet av rettsaktene om utvikling, oppret-
telse, drift og bruk av alle de store IT-
systemene som forvaltes av eu-LISA.

eu-LISA skal dekke alle reise- og oppholds-
utgifter for medlemmene av programstyrings-
rådet. Artikkel 10 i eu-LISAs forretningsorden
får tilsvarende anvendelse. eu-LISA skal fun-
gere som sekretariat for programstyrings-
rådet.

Den rådgivende gruppen for inn- og utrei-
sesystemet og ETIAS skal møtes regelmessig
inntil ETIAS settes i drift. Den skal etter hvert
møte framlegge rapport for programstyrings-
rådet. Den skal yter teknisk ekspertise for å
hjelpe programstyringsrådet og følge med-
lemsstatenes forberedelser.

Artikkel 74

eu-LISAs ansvarsområder etter at ETIAS er satt 
i drift

1. Når ETIAS er satt i drift, skal eu-LISA ha
ansvaret for den tekniske forvaltningen av det
sentrale ETIAS-systemet og de nasjonale ens-
artede grensesnittene. eu-LISA skal også ha
ansvaret for all teknisk utprøving som kreves
for å opprette og ajourføre ETIAS-screeningre-
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glene. Byrået skal i samarbeid med medlems-
statene og på grunnlag av en nytte- og kost-
nadsanalyse sikre at beste tilgjengelige tekno-
logi alltid brukes. eu-LISA skal også ha ansva-
ret for den tekniske forvaltningen av kommu-
nikasjonsinfrastrukturen mellom det sentrale
ETIAS-systemet og de nasjonale ensartede
grensesnittene samt for det offentlige nettste-
det og appen for mobilenheter, e-posttje-
nesten, den sikre kontotjenesten, kontrollverk-
tøyet for søkere, samtykkeverktøyet for
søkere, vurderingsverktøyet for ETIAS-over-
våkingslisten, nettportalen for transportører,
nettjenesten, programvaren for behandling av
søknader og det sentrale datalageret i henhold
til artikkel 6.

Den tekniske forvaltningen av ETIAS skal
omfatte alle nødvendige oppgaver for at ETIAS-
informasjonssystemet kan fungere 24 timer i
døgnet 7 dager i uken i samsvar med denne for-
ordning, særlig nødvendig vedlikeholdsarbeid
og teknisk utvikling for å sikre at systemet fun-
gerer på et tilfredsstillende teknisk nivå, særlig
når det gjelder svartiden ved søk i det sentrale
ETIAS-systemet i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene.

2. Uten at det berører artikkel 17 i vedtektene for
Den europeiske unions tjenestemenn, fastsatt
ved rådsforordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
259/6843, skal eu-LISA anvende hensiktsmes-
sige regler for taushetsplikt eller annen tilsva-
rende fortrolighetsplikt på alt personale som
skal arbeide med opplysningene som er lagret
i det sentrale ETIAS-systemet. Denne plikten
skal også gjelde etter at den ansatte har fra-
trådt sin stilling eller avsluttet sin virksomhet.

3. Dersom eu-LISA samarbeider med eksterne
leverandørene i forbindelse med ETIAS-rela-
terte oppgaver, skal det nøye overvåke leve-
randørens virksomhet for å sikre at alle
bestemmelser i denne forordning, herunder
særlig med hensyn til sikkerhet, fortrolighet
og personvern.

4. eu-LISA skal også utføre oppgaver i forbin-
delse med opplæring i teknisk bruk av ETIAS-
informasjonssystemet.

5. eu-LISA skal utvikle og opprettholde en meka-
nisme og framgangsmåter for å utføre kvali-
tetskontroller av opplysningene i det sentrale
ETIAS-systemet og skal regelmessig fram-
legge rapport for medlemsstatene og den sen-
trale ETIAS-enheten. eu-LISA skal regelmes-
sig framlegge rapport for Europaparlamentet,

Rådet og Kommisjonen om problemer som
har oppstått. Kommisjonen skal ved hjelp av
gjennomføringsrettsakter fastsette og utvikle
mekanismen, framgangsmåtene og de hen-
siktsmessige kravene til etterlevelse av opplys-
ningenes kvalitet. Disse gjennomføringsretts-
aktene skal vedtas etter framgangsmåten med
undersøkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

Artikkel 75

Det europeiske grense- og kystvaktbyrås 
ansvarsområder

1. Det europeiske grense- og kystvaktbyrå skal
ha ansvaret for
a) opprettelse og drift av den sentrale ETIAS-

enheten og sikring av at vilkårene for sik-
ker forvaltning av opplysninger i ETIAS er
oppfylt,

b) den automatiserte behandlingen av søkna-
der og

c) ETIAS-screeningreglene.
2. Før det personale ved den sentrale ETIAS-

enheten som har tilgangsrett til det sentrale
ETIAS-systemet, får fullmakt til å behandle
opplysninger som er registrert i det sentrale
ETIAS-systemet, skal det få relevant opplæ-
ring i opplysningers sikkerhet og grunnleg-
gende rettigheter, særlig personvern. Det skal
også delta i opplæring som tilbys av eu-LISA, i
den tekniske bruken av ETIAS-informasjons-
systemet og opplysningers kvalitet.

Artikkel 76

Medlemsstatenes ansvarsområder

1. Hver medlemsstat skal ha ansvaret for
a) forbindelsen til det nasjonale ensartede

grensesnittet,
b) organisering, forvaltning, drift og vedlike-

hold av de nasjonale ETIAS-enhetene for
manuell behandling av søknader om frem-
reisetillatelse dersom den automatiserte
behandlingen har gitt et treff som nevnt i
artikkel 26,

c) organisering av sentrale tilgangspunkter og
deres forbindelse til det nasjonale ensar-
tede grensesnittet for å forebygge, avsløre
eller etterforske terrorhandlinger eller
andre alvorlige straffbare forhold,

d) forvaltning av og ordninger for hvordan
personale med behørig fullmakt ved kom-
petente nasjonale myndigheter skal gis
adgang til ETIAS-informasjonssystemet i
samsvar med denne forordning, og oppret-43 EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1.
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telse og regelmessig ajourføring av en liste
over dette personalet og deres profiler,

e) opprettelse og drift av de nasjonale ETIAS-
enhetene,

f) registrering av opplysninger på ETIAS-
overvåkingslisten om terrorhandlinger
eller andre alvorlige straffbare forhold i
henhold til artikkel 34 nr. 2 og 3, og

g) sikring av at hver myndighet i medlemssta-
ten som har tilgangsrett til ETIAS-informa-
sjonssystemet, treffer nødvendige tiltak for
å overholde denne forordning, herunder
nødvendige tiltak for å sikre at de grunnleg-
gende rettighetene og opplysningers sik-
kerhet overholdes.

2. Hver medlemsstat skal bruke automatiserte
prosesser til å søke i det sentrale ETIAS-
systemet ved de ytre grensene.

3. Før personalet ved de nasjonale ETIAS-enhe-
tene som har tilgangsrett til ETIAS-informa-
sjonssystemet, får fullmakt til å behandle opp-
lysninger som er registrert i det sentrale
ETIAS-systemet, skal det få relevant opplæ-
ring i opplysningers sikkerhet og grunnleg-
gende rettigheter, særlig personvern.

Det skal også få opplæring av eu-LISA i den
tekniske bruken av ETIAS-informasjonssys-
temet og opplysningers kvalitet.

Artikkel 77

Europols ansvarsområder

1. Europol skal sikre behandlingen av forespørs-
lene nevnt i artikkel 20 nr. 2 bokstav j), og
artikkel 20 nr. 4. Europol skal tilpasse sitt
informasjonssystem i samsvar med dette.

2. Europol skal ha ansvarsområdene og opp-
gavene i forbindelse med ETIAS-overvåkings-
listen fastsatt i artikkel 35 nr. 1 og 3–6.

3. Europol skal ha ansvaret for å avgi en begrun-
net uttalelse etter en anmodning om samråd i
henhold til artikkel 29.

4. I henhold til artikkel 34 nr. 2 skal Europol ha
ansvaret for å registrere opplysninger på
ETIAS-overvåkingslisten om terrorhandlin-
ger eller andre alvorlige straffbare forhold
som er innhentet av Europol.

5. Før Europols personale får fullmakt til å utføre
noen av oppgavene nevnt i artikkel 34 og 35,
skal det motta relevant opplæring i opplysnin-
gers sikkerhet og grunnleggende rettigheter,
særlig personvern. Det skal også delta i opplæ-
ring som tilbys av eu-LISA, i den tekniske bru-
ken av ETIAS-informasjonssystemet og opp-
lysningers kvalitet.

Kapittel XV

Endring av andre unionsinstrumenter

Artikkel 78

Endring av forordning (EU) nr. 1077/2011

Følgende artikkel innsettes i forordning (EU) nr.
1077/2011:
«Artikkel 5b
Oppgaver i forbindelse med ETIAS
Når det gjelder ETIAS, skal byrået utføre opp-
gavene det gis i henhold til artikkel 73 i europa-
parlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240
(*).
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av

12. september 2018 om opprettelse av et europeisk system
for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om
endring av forordning (EU) 1077/2011, (EU) 515/2014,
(EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT
L 236 av 19.9.2018, s. 1).».

Artikkel 79

Endring av forordning (EU) nr. 515/2014

I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 515/2014 skal
nytt nummer lyde:

«3a. Under utviklingsfasen av det europeiske
system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse
(ETIAS) skal medlemsstatene motta et ytterligere
beløp på 96,5 millioner EUR utover grunnbeløpet
som de i sin helhet skal bruke til å finansiere
ETIAS for å sikre at systemet utvikles raskt og
effektivt i samsvar med gjennomføringen av det
sentrale ETIAS-systemet som opprettet ved euro-
paparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240
(*).

Artikkel 80

Endring av forordning (EU) 2016/399

I forordning (EU) 2016/399 gjøres følgende
endringer:
1) I artikkel 6 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav b) skal lyde:
«b) de skal inneha gyldig visum dersom

dette kreves i henhold til rådsforordning
(EF) nr. 539/2001 (*), eller en gyldig frem-
reisetillatelse dersom dette kreves i hen-
hold til europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) 2018/1240 (**), unntatt dersom
de har en gyldig oppholdstillatelse eller et
gyldig visum for langvarig opphold.

(*) Rådsforordning (EF) nr. 539/2001 av 15. mars 2001 om
utarbeiding av listen over tredjestater hvis borgere må ha
visum når de passerer medlemsstatenes ytre grenser, og
av listen over tredjestater hvis borgere er unntatt fra dette
kravet (EFT L 81 av 21.3.2001, s. 1).
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(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av
12. september 2018 om opprettelse av et europeisk system
for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om
endring av forordning (EU) 1077/2011, (EU) 515/2014,
(EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT
L 236 av 19.9.2018, s. 1).»

b) Nye ledd skal lyde:
«I en overgangsperiode som fastsatt i hen-

hold til artikkel 83 nr. 1 og 2 i forordning (EU)
2018/1240 skal bruken av det europeiske
systemet for reiseinformasjon og fremreisetil-
latelse (ETIAS) være valgfri, og kravet om å
inneha gyldig fremreisetillatelse fastsatt i før-
ste ledd bokstav b) i dette nummer får ikke an-
vendelse. Medlemsstatene skal underrette
tredjestatsborgere omfattet av kravet om frem-
reisetillatelse for å passere de ytre grensene
om at kravet om gyldig fremreisetillatelse får
anvendelse når overgangsperioden er utløpt.
For dette formål skal medlemsstatene dele ut
en felles brosjyre til denne kategorien av rei-
sende i henhold til artikkel 83 nr. 2 i forordning
(EU) 2018/1240.

I en utsettelsesperiode i henhold til artikkel
83 nr. 3 i forordning (EU) 2018/1240 skal gren-
semyndighetene unntaksvis tillate at tred-
jestatsborgere som er omfattet av kravet om
fremreisetillatelse, og som ikke innehar en slik
tillatelse, passerer de ytre grensene dersom de
oppfyller alle øvrige vilkår i denne artikkel, for-
utsatt at det er første gang de passerer med-
lemsstatenes ytre grenser siden overgangspe-
rioden nevnt i artikkel 83 nr. 1 og 2 i forordning
(EU) 2018/1240 utløp. Grensemyndighetene
skal underrette slike tredjestatsborgere om
kravet om å inneha gyldig fremreisetillatelse i
henhold til denne artikkel. Grensemyndighe-
tene skal for dette formål dele ut en felles bro-
sjyre til disse reisende i henhold til artikkel 83
nr. 3 i forordning (EU) 2018/1240 der de un-
derrettes om at de unntaksvis har lov til å pas-
sere de ytre grensene selv om de ikke oppfyller
plikten til å inneha gyldig fremreisetillatelse,
og der denne plikten forklares.».

2) I artikkel 8 nr. 3 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav a) skal punkt i) lyde:

«i) kontroll av at tredjestatsborgeren
innehar gyldig dokument for grensepasse-
ring, at det ikke er utløpt, og at dokumentet
i så fall er ledsaget av nødvendig visum,
fremreisetillatelse eller oppholdstillatelse.»

b) Ny bokstav skal lyde:
«ba) Dersom tredjestatsborgeren inne-

har en fremreisetillatelse i henhold til artik-

kel 6 nr. 1 bokstav b) i denne forordning,
skal den inngående innreisekontrollen
også omfatte kontroll av fremreisetillatel-
sens ekthet, gyldighet og status og eventu-
elt identiteten til fremreisetillatelsens inne-
haver ved hjelp av søk i ETIAS i henhold til
artikkel 47 i forordning (EU) 2018/1240.
Dersom det er teknisk umulig å foreta dette
søket eller foreta søket nevnt i artikkel 47
nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2018/1240, får
artikkel 48 nr. 3 i denne forordning anven-
delse.»

3) I vedlegg V del B i standardskjemaet for nek-
tet innreise ved grensen skal punkt C) i listen
over grunnene til nektet innreise lyde:

«C) har ikke gyldig visum, fremreisetilla-
telse eller oppholdstillatelse.»

Artikkel 81

Endring av forordning (EU) 2016/1624

I forordning (EU) 2016/1624 gjøres følgende
endringer:
1) I artikkel 8 nr. 1 skal ny bokstav lyde:

«qa) utføre oppgavene og oppfylle pliktene
som påhviler Det europeiske grense- og kyst-
vaktbyrå i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2018/1240 (*), og sikre
opprettelse og drift av den sentrale ETIAS-en-
heten i henhold til artikkel 7 i nevnte forord-
ning.

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av
12. september 2018 om opprettelse av et europeisk system
for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om
endring av forordning (EU) 1077/2011, (EU) 515/2014,
(EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT
L 236 av 19.9.2018, s. 1).».

2) I kapittel II skal nytt avsnitt lyde:
«A v s n i t t 5
E T I A S
Artikkel 33a
Opprettelse av den sentrale ETIAS-enheten
1. Det opprettes herved en sentral ETIAS-

enhet.
2. Det europeiske grense- og kystvaktbyrå

skal sikre opprettelse og drift av den sen-
trale ETIAS-enheten i henhold til artikkel 7
i europaparlaments- og rådsforordning
(EU) 2018/1240 (*).

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1240 av
12. september 2018 om opprettelse av et europeisk system
for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS) og om
endring av forordning (EU) 1077/2011, (EU) 515/2014,
(EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT
L 236 av 19.9.2018, s. 1).».
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Artikkel 82

Endring av forordning (EU) 2017/2226

I artikkel 64 i forordning (EU) 2017/2226 skal
nytt nummer lyde:

«5. Midler fra finansieringsrammen nevnt i
artikkel 5 nr. 5 bokstav b) i forordning (EU) nr.
515/2014 for å dekke kostnadene nevnt i nr. 1–4 i
denne artikkel skal gjennomføres med indirekte
forvaltning for kostnader for eu-LISA og med delt
forvaltning for medlemsstatenes kostnader.».

Kapittel XVI

Sluttbestemmelser

Artikkel 83

Overgangsperiode og overgangstiltak

1. I en periode på seks måneder fra ETIAS settes
i drift, skal bruken av ETIAS være frivillig, og
kravet om å inneha gyldig fremreisetillatelse
får ikke anvendelse. Kommisjonen kan vedta
en delegert rettsakt i samsvar med artikkel 89
for å forlenge denne perioden med en periode
på høyst ytterligere seks måneder, som kan
forlenges én gang.

2. I perioden nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene
underrette tredjestatsborgere omfattet av kra-
vet om fremreisetillatelse for å passere de ytre
grensene om at kravet om gyldig fremreisetil-
latelse får anvendelse når seksmånedersperio-
den er utløpt. For dette formål skal medlems-
statene dele ut en felles brosjyre til denne
kategorien av reisende. Brosjyren skal også
stilles til rådighet på medlemsstatenes kon-
sulater i stater hvis statsborgere er omfattet av
virkeområdet for denne forordning.

3. En utsettelsesperiode på seks måneder får
anvendelse etter at perioden nevnt i nr. 1 i
denne artikkel er utløpt. I utsettelsesperioden
får kravet om å inneha gyldig fremreisetilla-
telse anvendelse. I utsettelsesperioden skal
grensemyndighetene unntaksvis tillate at tred-
jestatsborgere som er omfattet av kravet om
fremreisetillatelse, og som ikke innehar en slik
tillatelse, passerer de ytre grensene dersom de
oppfyller alle øvrige vilkår i artikkel 6 nr. 1 i
forordning (EU) 2016/399, forutsatt at det er
første gang de passerer medlemsstatenes ytre
grenser siden perioden nevnt i nr. 1 i denne
artikkel utløp. Grensemyndighetene skal
underrette slike tredjestatsborgere om kravet
om å inneha gyldig fremreisetillatelse i hen-
hold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EU) 2016/399. Grensemyndighetene skal for

dette formål dele ut en felles brosjyre til disse
reisende der de underrettes om at de unntaks-
vis har lov til å passere de ytre grensene selv
om de ikke oppfyller plikten til å inneha gyldig
fremreisetillatelse, og der denne plikten forkla-
res. Kommisjonen kan vedta en delegert retts-
akt i samsvar med artikkel 89 i denne forord-
ning for å forlenge denne perioden med en
periode på høyst ytterligere seks måneder.

I utsettelsesperioden skal det ikke tas hen-
syn til innreiser til territoriene i medlemssta-
tene som ikke har satt inn- og utreisesystemet
i drift.

4. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter utarbeide de to felles brosjy-
rene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel med
minst opplysningene nevnt i artikkel 71. Bro-
sjyrene skal være tydelige, forståelige og til-
gjengelige på minst ett av de offisielle språ-
kene i hvert land hvis statsborgere er omfattet
av virkeområdet for denne forordning. Disse
gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter
framgangsmåten med undersøkelseskomité i
artikkel 90 nr. 2.

5. I overgangsperioden nevnt i nr. 1 og 2 skal
ETIAS-informasjonssystemet svare på trans-
portørenes forespørsel nevnt i artikkel 45 nr. 2
ved å gi transportørene et svar i form av «OK».
I utsettelsesperioden nevnt i nr. 3 i denne
artikkel skal ETIAS-informasjonssystemets
svar på transportørenes forespørsel ta hensyn
til om det er første gang at tredjestatsborgeren
passerer medlemsstatenes ytre grenser siden
perioden nevnt i nr. 1 i denne artikkel utløp.

Artikkel 84

Bruk av opplysninger til rapportering og stati-
stikk

1. Personalet med behørig fullmakt hos med-
lemsstatenes kompetente myndigheter, Kom-
misjonen, eu-LISA og den sentrale ETIAS-
enheten skal utelukkende for rapporterings-
og statistikkformål og uten mulighet til å iden-
tifisere enkeltpersoner i samsvar med vernetil-
takene om likebehandling i artikkel 14 ha
adgang til å søke i følgende opplysninger:
a) informasjon om søknadsstatus,
b) søkerens nasjonaliteter, kjønn og fødselsår,
c) bostedsland,
d) utdanning (utdanning på primærtrinnet

eller sekundærtrinnet, videregående utdan-
ning eller ingen utdanning),

e) nåværende yrke (stillingsgruppe),
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f) reisedokumentets type og koden på tre
bokstaver for den utstedende staten,

g) fremreisetillatelsens type og, for fremreise-
tillatelser med begrenset territorial gyldig-
het i henhold til artikkel 44, en henvisning
til den eller de medlemsstater som har
utstedt fremreisetillatelsen med territorial
gyldighet,

h) fremreisetillatelsens gyldighetsperiode, og
i) grunnene til avslag, tilbakekalling v eller

annullering av en fremreisetillatelse.
2. I henhold til nr. 1 skal eu-LISA ved sine tek-

niske anlegg opprette, gjennomføre og drifte
et sentralt datalager med opplysningene i nr. 1
og uten mulighet til å identifisere enkeltperso-
ner, men med mulighet for myndighetene
nevnt i nr. 1 å få tilpassede rapporter og statis-
tikk for bedre å kunne vurdere sikkerhetsrisi-
koen, risikoen for ulovlig innvandring og den
høye epidemirisikoen å effektivisere inn- og
utreisekontroller, bistå den sentrale ETIAS-
enheten og de nasjonale ETIAS-enhetene med
å behandle søknader om fremreisetillatelse og
støtte evidensbasert beslutningstaking om
Unionens migrasjonspolitikk. Datalageret skal
også inneholde daglig statistikk om opplysnin-
gene nevnt i nr. 4. Adgang til det sentrale
datalageret skal gis gjennom sikker adgang via
TESTA med adgangskontroll og spesifikke
brukerprofiler utelukkende for rapportering
og statistikk.

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomfø-
ringsrettsakter vedta nærmere regler om drif-
ten av det sentrale datalageret og personvern-
og sikkerhetsreglene som skal gjelde for da-
talageret. Disse gjennomføringsrettsaktene
skal vedtas etter framgangsmåten med under-
søkelseskomité i artikkel 90 nr. 2.

3. Framgangsmåtene som eu-LISA innfører for å
overvåke hvordan ETIAS-informasjonssys-
temet utvikler seg og fungerer i henhold til
artikkel 92 nr. 1, skal også gjøre det mulig å
utarbeide regelmessig statistikk for å sikre
slik overvåking.

4. Hvert kvartal skal eu-LISA offentliggjøre sta-
tistikk om ETIAS-informasjonssystemet som
særlig viser hvor mange søkere som har fått
innvilget eller avslått fremreisetillatelse, og
deres statsborgerskap, herunder grunnene til
avslaget, og tredjestatsborgere hvis fremreise-
tillatelse er blitt annullert eller tilbakekalt.

5. Ved utgangen av hvert år skal det utarbeides
statistiske opplysninger i en årsrapport for det
aktuelle året. Rapporten skal offentliggjøres
og oversendes til Europaparlamentet, Rådet,

Kommisjonen, EUs datatilsyn, Det europeiske
grense- og kystvaktbyrå og de nasjonale til-
synsmyndighetene.

6. På anmodning fra Kommisjonen skal eu-LISA
oversende statistikk om særlige aspekter ved
gjennomføringen av denne forordning samt
statistikk i henhold til nr. 3.

Artikkel 85

Kostnader

1. Kostnadene ved utvikling av ETIAS-informa-
sjonssystemet, integrering av den eksis-
terende nasjonale grenseinfrastrukturen og
forbindelsen til det nasjonale ensartede gren-
sesnittet, drifting av det nasjonale ensartede
grensesnittet og opprettelsen av den sentrale
ETIAS-enheten og de nasjonale ETIAS-enhe-
tene skal dekkes over Unionens alminnelige
budsjett.

eu-LISA skal være særlig oppmerksom på
faren for kostnadsøkninger og sikre tilstrekke-
lig overvåking av kontrahenter.

2. ETIAS’ driftskostnader skal dekkes over Unio-
nens alminnelige budsjett. Dette skal omfatte
drifts- og vedlikeholdskostnadene ved ETIAS-
informasjonssystemet, herunder det nasjo-
nale ensartede grensesnittet, driftskostnadene
ved den sentrale ETIAS-enheten og de nasjo-
nale ETIAS-enhetenes kostnader til nødvendig
personale og teknisk utstyr (maskinvare og
programvare) for at de nasjonale ETIAS-enhe-
tene kan utføre sine oppgaver, og oversettelse-
skostnader som påløper i henhold til artikkel
27 nr. 2 og 8.

Følgende kostnader skal være unntatt: a)
medlemsstatenes prosjektledelseskontor (mø-
ter, tjenestereiser, kontorer),
a) drifting av nasjonale IT-systemer (lokaler,

gjennomføring, elektrisitet, kjøling),
b) drift av nasjonale IT-systemer (operatører

og støtteavtaler),
c) utforming, utvikling, gjennomføring, drift

og vedlikehold av nasjonale kommunika-
sjonsnettverk.

3. ETIAS’ driftskostnader skal også omfatte
finansiell støtte til medlemsstatene for utgifter
til tilpasning og automatisering av inn- og
utreisekontroller med sikte på å gjennomføre
ETIAS. Det samlede beløpet for denne finansi-
elle støtten skal være begrenset til høyst 15
millioner EUR det første driftsåret, høyst 25
millioner EUR det andre driftsåret og høyst 50
millioner EUR per år de etterfølgende
driftsårene. Kommisjonen skal vedta dele-
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gerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 for
videre å fastsette denne finansielle støtten.

4. Det europeiske grense- og kystvaktbyrå, eu-
LISA og Europol skal motta hensiktsmessig
ytterligere finansiering og nødvendig perso-
nale for å utføre oppgavene de er tillagt i hen-
hold til denne forordning.

5. Midler fra finansieringsrammen nevnt i artik-
kel 5 nr. 5 bokstav b) i forordning (EU) nr.
515/2014 for å dekke kostnadene nevnt i nr. 1–
4 i denne artikkel for gjennomføring av denne
forordning skal gjennomføres med indirekte
forvaltning for kostnader for eu-LISA og Det
europeiske grense- og kystvaktbyrå og med
delt forvaltning for medlemsstatenes kostna-
der.

Artikkel 86

Inntekter

Inntektene fra ETIAS skal være interne inntekter
som settes av i henhold til artikkel 21 nr. 4 i euro-
paparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)
nr. 966/201244. De skal settes av til å dekke kost-
nadene ved driften og vedlikeholdet av ETIAS.
Eventuelle gjenværende inntekter etter dekning
av disse kostnadene skal overføres til Unionens
budsjett.

Artikkel 87

Underretninger

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen om myndigheten som skal anses som
behandlingsansvarlig i henhold til artikkel 57.

2. Den sentrale ETIAS-enheten og medlemssta-
tene skal underrette Kommisjonen og eu-LISA
om kompetente myndigheter som er nevnt i
artikkel 13, og som har adgang til ETIAS-infor-
masjonssystemet.

Tre måneder etter at ETIAS er satt i drift i
samsvar med artikkel 88, skal eu-LISA offent-
liggjøre en konsolidert liste over disse myndig-
hetene i Den europeiske unions tidende. Med-
lemsstatene skal også uten opphold underrette
Kommisjonen og eu-LISA om alle endringer av
slike myndigheter. Ved slike endringer skal eu-
LISA én gang i året offentliggjøre en ajourført
konsolidert utgave av disse opplysningene. eu-

LISA skal drive et løpende ajourført offentlig
nettsted med disse opplysningene.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen og eu-LISA om sine utpekte myndigheter
og sentrale tilgangspunkter nevnt i artikkel 50
og uten opphold meddele enhver endring i den
forbindelse.

4. eu-LISA skal underrette Kommisjonen om når
utprøvingen nevnt i artikkel 88 nr. 1 bokstav e)
er avsluttet på tilfredsstillende vis.

Kommisjonen skal offentliggjøre opplys-
ningene nevnt i nr. 1 og 3 i Den europeiske uni-
ons tidende. Ved eventuelle endringer av opp-
lysningene skal Kommisjonen én gang i året of-
fentliggjøre en ajourført konsolidert utgave av
dette. Kommisjonen skal drive et løpende
ajourført offentlig nettsted med opplysnin-
gene.

Artikkel 88

Driftsstart

1. Kommisjonen skal fastsette datoen ETIAS set-
tes i drift når følgende vilkår er oppfylt:
a) De nødvendige endringene av rettsaktene

om opprettelse av EU-informasjonssys-
temene nevnt i artikkel 11 nr. 2, som det
skal skapes driftskompatibilitet med
ETIAS-informasjonssystemet med, er trådt
i kraft.

b) Forordningen der eu-LISA tillegges drifts-
forvaltningen av ETIAS, er trådt i kraft.

c) De nødvendige endringene av rettsaktene
om opprettelse av EU-informasjonssys-
temene nevnt i artikkel 20 nr. 2, der den
sentrale ETIAS-enheten får adgang til disse
databasene, er trådt i kraft.

d) Tiltakene i artikkel 15 nr. 5, artikkel 17 nr.
3, 5 og 6, artikkel 18 nr. 4, artikkel 27 nr. 3
og 5, artikkel 33 nr. 2 og 3, artikkel 36 nr. 3,
artikkel 38 nr. 3, artikkel 39 nr. 2, artikkel
45 nr. 3, artikkel 46 nr. 4, artikkel 48 nr. 4,
artikkel 59 nr. 4, artikkel 73 nr. 3 bokstav b),
artikkel 83 nr. 1, 3 og 4, og artikkel 85 nr. 3
er vedtatt.

e) eu-LISA har meddelt at en omfattende
utprøving av ETIAS er avsluttet på tilfreds-
stillende måte.

f) eu-LISA og den sentrale ETIAS-enheten har
godkjent de tekniske og rettslige ordnin-
gene for innsamling og overføring av opp-
lysningene nevnt i artikkel 17 til det sen-
trale ETIAS-systemet, og har underrettet
Kommisjonen om dette.

44 Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr.
966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Uni-
onens alminnelige budsjett og om opphevelse av rådsfor-
ordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av
26.10.2012, s. 1).
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g) Medlemsstatene og den sentrale ETIAS-
enheten har underrettet Kommisjonen om
de forskjellige myndighetene nevnt i artik-
kel 87 nr. 1 og 3.

2. Utprøvingen av ETIAS nevnt i nr. 1 bokstav e)
skal foretas av eu-LISA i samarbeid med med-
lemsstatene og den sentrale ETIAS-enheten.

3. Kommisjonen skal underrette Europaparla-
mentet og Rådet om resultatene av utprøvin-
gen i henhold til nr. 1 bokstav e).

4. Kommisjonsbeslutningen nevnt i nr. 1 skal
kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

5. Medlemsstatene og den sentrale ETIAS-enhe-
ten skal begynne å bruke ETIAS fra datoen
Kommisjonen fastsetter i samsvar med nr. 1.

Artikkel 89

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter
gis Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne
artikkel.

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsak-
tene nevnt i artikkel 6 nr. 4, artikkel 17 nr. 3, 5
og 6, artikkel 18 nr. 4, artikkel 27 nr. 3, artikkel
31, artikkel 33 nr. 2, artikkel 36 nr. 4, artikkel
39 nr. 2, artikkel 54 nr. 2, artikkel 83 nr. 1 og 3
og artikkel 85 nr. 3 skal gis Kommisjonen for
en periode på fem år fra 9. oktober 2018. Kom-
misjonen skal utarbeide en rapport om den
delegerte myndigheten senest ni måneder før
utløpet av femårsperioden. Den delegerte
myndigheten skal stilltiende forlenges med
perioder av samme lengde, dersom ikke Euro-
paparlamentet eller Rådet motsetter seg en
slik forlengelse senest tre måneder før utløpet
av hver periode.

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6
nr. 4, artikkel 17 nr. 3, 5 og 6, artikkel 18 nr. 4,
artikkel 27 nr. 3, artikkel 31, artikkel 33 nr. 2,
artikkel 36 nr. 4, artikkel 39 nr. 2, artikkel 54
nr. 2, artikkel 83 nr. 1 og 3 og artikkel 85 nr. 3
kan når som helst tilbakekalles av Europapar-
lamentet eller Rådet. Beslutningen om tilbake-
kalling innebærer at den delegerte myndighe-
ten som angis i beslutningen, opphører å
gjelde. Beslutningen trer i kraft dagen etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende, eller på et senere tidspunkt som er
angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldig-
heten av delegerte rettsakter som allerede er
trådt i kraft.

4. Før vedtakelsen av en delegert rettsakt skal
Kommisjonen rådføre seg med eksperter som
er utpekt av hver enkelt medlemsstat i sam-

svar med prinsippene i den tverrinstitusjonelle
avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverks-
utforming.

5. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert
rettsakt, skal den underrette Europaparlamen-
tet og Rådet samtidig om dette.

6. En delegert rettsakt som er vedtatt i henhold
til artikkel 6 nr. 4, artikkel 17 nr. 3, 5 eller 6,
artikkel 18 nr. 4, artikkel 27 nr. 3, artikkel 31,
artikkel 33 nr. 2, artikkel 36 nr. 4, artikkel 39
nr. 2, artikkel 54 nr. 2, artikkel 83 nr. 1 eller 3
eller artikkel 85 nr. 3, skal tre i kraft bare der-
som verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse innen to måneder fra den
dagen underretning om rettsakten ble gitt
Europaparlamentet og Rådet, eller dersom
både Europaparlamentet og Rådet før utløpet
av denne perioden har underrettet Kommisjo-
nen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsi-
gelse. Denne perioden skal forlenges med to
måneder på initiativ fra Europaparlamentet
eller Rådet.

Artikkel 90

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte
komité skal være en komité i henhold til for-
ordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Når
komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kom-
misjonen ikke vedta utkastet til gjennomfø-
ringsrettsakten, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i
forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse.

Artikkel 91

Rådgivende gruppe

Ansvarsområdene for eu-LISAs rådgivende
gruppe for inn- og utreisesystemet skal utvides til
også å omfatte ETIAS. Denne rådgivende gruppen
for inn- og utreisesystemet / ETIAS skal bistå eu-
LISA med ekspertise vedrørende ETIAS, særlig i
forbindelse med utarbeidelsen av det årlige
arbeidsprogrammet og den årlige aktivitetsrap-
porten.

Artikkel 92

Overvåking og evaluering

1. eu-LISA skal sikre at det er innført framgangs-
måter for å overvåke utviklingen av ETIAS-
informasjonssystemet i lys av planleggings- og
kostnadsmålene og overvåke ETIAS’ funksjon
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i lys av målene for tekniske resultater, kost-
nadseffektivitet, sikkerhet og tjenestekvalitet.

2. eu-LISA skal innen 10. april 2019 og deretter
hver sjette måned under utviklingsfasen av
ETIAS-informasjonssystemet framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet om
status for utviklingen av det sentrale ETIAS-
systemet, de nasjonale ensartede grensesnit-
tene og kommunikasjonsinfrastrukturen mel-
lom det sentrale ETIAS-systemet og de nasjo-
nale ensartede grensesnittene. Denne rappor-
ten skal inneholde nærmere opplysninger om
de påløpte utgiftene og opplysninger om even-
tuell risiko som måtte ha innvirkning på
systemets samlede kostnader som skal dekkes
over Unionens alminnelige budsjett i samsvar
med artikkel 85.

Europol og Det europeiske grense- og kyst-
vaktbyrå skal innen 10. april 2019 og deretter
hver sjette måned under utviklingsfasen av
ETIAS-informasjonssystemet framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet om
status for forberedelsen av gjennomføringen av
denne forordning, herunder nærmere opplys-
ninger om de påløpte utgiftene og opplysninger
om eventuell risiko som kan ha innvirkning på
systemets samlede kostnader som skal dekkes
over Unionens alminnelige budsjett i samsvar
med artikkel 85.

Når systemet er ferdigutviklet, skal eu-
LISA framlegge en rapport for Europaparla-
mentet og Rådet som beskriver nærmere hvor-
dan målene, særlig for planlegging og kostna-
der, er nådd, og begrunne eventuelle avvik.

3. Når det gjelder det tekniske vedlikeholdet,
skal eu-LISA ha adgang til nødvendige opplys-
ninger om behandlingen av opplysninger i
ETIAS-informasjonssystemet.

4. To år etter at ETIAS er satt i drift, og deretter
annethvert år, skal eu-LISA framlegge for
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
en rapport om hvordan ETIAS-informasjons-
systemet teknisk fungerer, herunder dets sik-
kerhet, og statistiske opplysninger om ETIAS-
overvåkingslisten etter vurderingsprosedyren
i artikkel 35 nr. 5 og 6.

5. Tre år etter at ETIAS er satt i drift, og deretter
hvert fjerde år, skal Kommisjonen evaluere
ETIAS og framlegge alle nødvendige anbefa-
linger for Europaparlamentet og Rådet. Evalu-
eringen skal omfatte
a) søk i Interpols databaser SLTD og TDAWN

via ETIAS, herunder opplysninger om
antall treff i disse Interpol-databasene,
antall avslag på fremreisetillatelser som

følge av slike treff og opplysninger om
eventuelle problemer som er oppstått, og,
dersom det er hensiktsmessig, en vurde-
ring av behovet for et forslag til regelverk
om endring av denne forordning,

b) ETIAS’ resultater med hensyn til dets mål,
mandat og oppgaver,

c) virkningen, effektiviteten og produktivite-
ten av ETIAS’ resultater og arbeidsmetoder
i lys av dets mål, mandat og oppgaver,

d) en vurdering av sikkerheten i ETIAS,
e) ETIAS-screeningreglene som brukes til å

foreta risikovurdering,
f) innvirkningen av ETIAS-overvåkingslisten,

herunder hvor mange søknader om frem-
reisetillatelse som har fått avslag av grun-
ner som tar hensyn til et positivt treff i
ETIAS-overvåkingslisten,

g) eventuelle behov for å endre den sentrale
ETIAS-enhetens mandat og de økonomiske
konsekvensene av en slik endring,

h) innvirkningen på grunnleggende rettighe-
ter,

i) innvirkningen på de diplomatiske forbindel-
sene mellom Unionen og de berørte tred-
jestatene,

j) inntektene fra gebyret for fremreisetillatel-
ser, kostnadene ved utvikling av ETIAS,
kostnadene ved drift av ETIAS, kostnadene
som dekkes av eu-LISA, Europol og Det
europeiske grense- og kystvaktbyrå i for-
bindelse med deres oppgaver i henhold til
denne forordning samt eventuelle inntekter
som er satt av i samsvar med artikkel 86,

k) bruken av ETIAS for rettshåndhevende for-
mål på grunnlag av opplysningene i nr. 8,

l) antall søkere som er blitt innkalt til intervju,
og prosentandelen som de utgjør av det
samlede antall søkere, grunnene til å
anmode om et intervju, antall intervjuer
som har funnet sted på avstand, antallet
beslutninger dersom det er utstedt en frem-
reisetillatelse, dersom det er utstedt en
fremreisetillatelse med et flagg, og dersom
en fremreisetillatelse er avslått, og antall
søkere som er blitt innkalt til intervju, men
ikke er møtt opp, og, dersom det er hen-
siktsmessig, en vurdering av behovet for et
forslag til regelverk om endring av denne
forordning.
Kommisjonen skal oversende evaluerings-

rapporten til Europaparlamentet, Rådet, EUs
datatilsyn og Den europeiske unions byrå for
grunnleggende rettigheter.
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6. Medlemsstatene og Europol skal oversende
eu-LISA, den sentrale ETIAS-enheten og Kom-
misjonen nødvendige opplysninger for å utar-
beide rapportene nevnt i nr. 4 og 5. Disse opp-
lysningene skal ikke skade arbeidsmetoder
eller omfatte opplysninger som avslører kilder,
ansatte eller undersøkelser hos de utpekte
myndighetene.

7. eu-LISA og den sentrale ETIAS-enheten skal
gi Kommisjonen nødvendige opplysninger for
å foreta evalueringene nevnt i nr. 5.

8. I samsvar med bestemmelsene i nasjonal rett
om offentliggjøring av følsomme opplysninger
skal hver medlemsstat og Europol utarbeide
årlige rapporter om hvor effektiv adgangen til
opplysninger i det sentrale ETIAS-systemet
har vært for rettshåndhevende formål, med
opplysninger og statistikk om følgende:
a) de rimelige grunnene til å tro at den mis-

tenkte, gjerningspersonen eller offeret er
omfattet av denne forordning,

b) antall anmodninger om adgang til det sen-
trale ETIAS-systemet for rettshåndhevende
formål,

c) antall og arten av saker som har ført til treff,
d) antall og arten av saker der framgangsmå-

ten for behandling av hastesaker nevnt i
artikkel 51 nr. 4 ble anvendt, herunder
saker der den hastende karakter ikke ble
godtatt ved den etterfølgende kontrollen
foretatt av det sentrale tilgangspunktet.
Det skal stilles en teknisk løsning til rådig-

het for medlemsstatene for å lette innsamling
av disse opplysningene i henhold til kapittel X
med sikte på å generere statistikken nevnt i
dette nummer. Kommisjonen skal ved hjelp av
gjennomføringsrettsakter fastsette spesifika-
sjonene for de tekniske løsningene. Disse gjen-
nomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-
gangsmåten med undersøkelseskomité i artik-
kel 90 nr. 2.

Artikkel 93

Praktisk håndbok

Kommisjonen skal i tett samarbeid med medlems-
statene og Unionens relevante byråer stille til
rådighet en praktisk håndbok som skal inneholde
retningslinjer, anbefalinger og beste praksis for
gjennomføring av denne forordning. Den prak-
tiske håndboken skal ta hensyn til relevante eksis-
terende håndbøker. Kommisjonen skal vedta den
praktiske håndboken i form av en rekommenda-
sjon.

Artikkel 94

Ceuta og Melilla

Denne forordning skal ikke berøre de særlige
reglene for byene Ceuta og Melilla, som fastsatt i
erklæringen fra Kongeriket Spania om byene
Ceuta og Melilla i sluttakten til avtalen om Konge-
riket Spanias tiltredelse til konvensjonen om gjen-
nomføring av Schengen-avtalen av 14. juni 1985.

Artikkel 95

Finansielt bidrag fra stater som er tilknyttet 
gjennomføringen, anvendelsen og utviklingen 
av Schengen-regelverket

I henhold til de relevante bestemmelsene i deres
tilknytningsavtaler skal det utarbeides ordninger
for de finansielle bidragene fra landene som er til-
knyttet gjennomføringen, anvendelsen og utviklin-
gen av Schengen-regelverket.

Artikkel 96

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning skal gjelde fra den dato som
fastsettes av Kommisjonen i henhold til artikkel
88, med unntak av artikkel 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59,
71, 72, 73, 75–79, 82, 85, 87, 89, 90, 91, artikkel 92
nr. 1 og 2, artikkel 93 og 95 så vel som bestemmel-
sene knyttet til tiltakene nevnt i artikkel 88 nr. 1
bokstav d), som skal gjelde fra 9. oktober 2018.

Bestemmelsene om søk i Eurodac skal brukes
fra den dato omarbeidingen av europaparlaments-
og rådsforordning (EU) nr. 603/201345 får anven-
delse.

Denne forordning er bindende i alle deler og kom-
mer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i
samsvar med traktatene.

45 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av
26. juni 2013 om opprettelse av «Eurodac» for sammenlig-
ning av fingeravtrykk med henblikk på effektiv anvendelse
av forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsettelse av kriterier
og ordninger for å avgjøre hvilken medlemsstat som har
ansvaret for behandling av en søknad om internasjonal
beskyttelse inngitt i en medlemsstat av en tredjestatsbor-
ger eller en statsløs, og om medlemsstatenes rettshånd-
hevende myndigheters og Europols adgang til anmode om
sammenligning med Eurodac-opplysninger med henblikk
på rettshåndhevelse, og om endring av forordning (EU) nr.
1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for driftsfor-
valtning av store it-systemer innenfor området frihet, sik-
kerhet og rettferdighet (EUT L 180 av 29.6.2013, s. 1).
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Utferdiget i Strasbourg, 12. september 2018.

Undervedlegg 1

Liste over straffbare forhold nevnt 
i artikkel 17 nr. 4 bokstav a)

1. terrorhandlinger,
2. deltakelse i en kriminell organisasjon,
3. menneskehandel,
4. seksuell utnyttelse av barn og barneporno-

grafi,
5. ulovlig handel med narkotika og psykotrope

stoffer,
6. ulovlig handel med våpen, ammunisjon og

sprengstoffer,
7. korrupsjon,
8. bedrageri, herunder rettet mot Unionens

finansielle interesser,
9. hvitvasking av utbyttet fra straffbart forhold

og falskmyntneri, herunder forfalskning av
euroen,

10. IT-kriminalitet/cyberkriminalitet,
11. miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel

med truede dyrearter og ulovlig handel med
truede plantearter og tresorter,

12. menneskesmugling,
13. drap, grov kroppsskade,
14. ulovlig handel med menneskeorganer og -vev,
15. bortføring, frihetsberøvelse og gisseltaking,
16. organisert eller væpnet ran,
17. ulovlig handel med kulturgoder, herunder

antikviteter og kunstgjenstander,
18. etterligninger og framstilling av piratutgaver

av produkter,
19. forfalskning av offisielle dokumenter og ulov-

lig handel med falske dokumenter,
20. ulovlig handel med hormonpreparater og

andre vekstfremmende stoffer,
21. ulovlig handel med nukleære eller radioaktive

materialer,
22. voldtekt,
23. straffbare forhold omfattet av Den internasjo-

nale straffedomstols kompetanse,
24. skips- eller flykapring,
25. sabotasje,
26. handel med stjålne køretøyer,
27. industrispionasje,
28. brannstiftelse,
29. rasisme og fremmedhat.

For Europaparlamentet For Rådet

President Formann

A. TAJANI K. EDTSTADLER
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