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St.prp. nr. 47

(2005–2006) 

Om samtykke til godtakelse av vedtak om 
videreutvikling av Schengen-regelverket 

(forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte 
søkeadgang i Schengen informasjonssystem for 

nasjonale myndigheter med ansvar for 
registrering av kjøretøy) 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 31. mars 2006, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning 

Europaparlamentet og EUs Råd vedtok 6. juli 2005 
forordning (EF) nr. 1160/2005 om endring av Kon
vensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen 
av 14. juni 1985 om gradvis avskaffelse av kontrol
len på de felles grenser, med hensyn til tilgang til 
Schengen informasjonssystem for tjenester i med
lemsstatene som har ansvaret for utstedelse av 
registreringsbevis for motorkjøretøyer. 

Schengen informasjonssystem (SIS) er et data
basert register til bruk i alle land som deltar i Sche
ngen-samarbeidet, opprettet i medhold av kapittel 
IV i Schengen-konvensjonen. Systemet ble opera
tivt i 1995 og anses å være et vesentlig element i 
Schengen-samarbeidet. På nærmere bestemte vil
kår kan medlemslandene utveksle visse typer 
informasjon via registeret. Det dreier seg om opp
lysninger om personer som er ettersøkt med tanke 
på pågripelse og utlevering som følge av kriminelle 
handlinger, personer som er etterlyst for det for
mål å meddele dem offisielle dokumenter, perso
ner fra land utenfor Schengen-samarbeidet som er 
nektet innreise i et Schengen-land, mindreårige og 

andre personer som står under andres omsorg, 
dersom de er savnet fra sitt daglige oppholdssted 
samt gjenstander og dokumenter som skal sikres i 
forbindelse med etterforsking av kriminelle for-
hold. Meldinger om stjålne motorkjøretøyer med 
et sylindervolum på over 50 kubikkcentimeter kan 
dessuten registreres i SIS. 

Funksjonaliteten i datasystemet sikrer Schen
gen-landenes myndigheter en mulighet for å foreta 
automatisert søk i innmeldte opplysninger om per
soner og gjenstander, bl.a. ved utøvelse av ytre 
grensekontroll, for politiets etterforsking i straffe
saker, og for å sikre offentlig ro og sikkerhet. SIS 
er nærmere beskrevet i St.prp. nr. 42 (1996-1997) 
og Ot.prp. nr. 56 (1989-99) pkt. 6.2.1 og 9.4.1. 

Forordningen om endringer i SIS omfattes av 
avtale av 18. mai 1999 om Norge og Islands tilknyt
ning til gjennomføringen, anvendelsen og videreut
viklingen av Schengen-regelverket. Norske 
eksperter har i samsvar med avtalen deltatt i utfor
mingen av regelverket. I henhold til Schengen
avtalens artikkel 8 nr. 2 bokstav a skal EUs Råd 
underrette Norge om vedtak om nye rettsakter 
som innebærer en videreutvikling av Schengen
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regelverket. Norge skal på selvstendig grunnlag 
avgjøre om innholdet i rettsaktene skal godtas fra 
norsk side og innarbeides i norsk rett. 

Gjennomføring av endringene i SIS vil kreve 
endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen 
informasjonssystem. I samsvar med Grunnloven § 
26 annet ledd og avtalen om tilknytning til Schen
gen-regelverket artikkel 8 nr. 2 bokstav c, er det 
derfor tatt forbehold om Stortingets samtykke. 

Vedlagt følger forordningen i uoffisiell norsk 
oversettelse. 

Bakgrunn 

Endringene i Schengen-konvensjonen må ses på 
bakgrunn av direktiv 1999/37/EF av 29. april 1999 
om registreringsdokumenter for kjøretøyer. Direk
tivet forutsetter et tett samarbeid om informasjons
utveksling mellom medlemsstatene for å lette kon
trollen og bekjempe bedrageri og ulovlig handel 
med stjålne kjøretøyer. Formålet med dette samar
beidet er særlig å kunne kontrollere at et motorkjø
retøy lovlig kan registreres på nytt, særlig når kjø
retøyet tidligere har vært registrert i et annet land. 
Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS
komiteens beslutning nr. 177 av 17. desember 
1999. 

Endringene i Schengen-konvensjonen inngår 
videre i en felles strategi for å bekjempe grense
kryssende kriminalitet. Innmelding og kontroll av 
opplysninger i SIS er hensiktsmessig for å forhin
dre at motorkjøretøyer som registreres, ikke er 
stjålet eller kommet på avveie. For dette formål bør 
myndigheter med ansvar for registrering av motor
kjøretøyer gis mulighet til å kunne søke i relevante 
opplysninger i SIS. 

Nærmere om innholdet i 
forordningen og beslutningen 

Artikkel 1 i forordningen setter inn en ny artikkel 
102 A i Schengen-konvensjonen om at de tjenester 
i medlemslandene som har ansvaret for utstedelse 
av registreringsbevis for motorkjøretøyer i hen-
hold til direktiv 1999/37/EF, har rett til tilgang til 
nærmere bestemte opplysninger som er tatt inn i 
SIS, utelukkende med henblikk på å kontrollere 
om kjøretøyer som ønskes registrert er stjålet eller 
på annen måte forsvunnet. De opplysningene det 
gis tilgang til er stjålne eller på annen måte for
svunne motorkjøretøyer med et sylindervolum på 
over 50 kubikkcentimeter, tilhengere og camping
vogner med en egenvekt på over 750 kilo og 

stjålne, på annen måte forsvunne eller ugyldige 
registreringsbevis for motorkjøretøyer og num
merskilt for motorkjøretøyer. 

Det er bare statlige tjenester som har rett til 
direkte søkeadgang i SIS. I den utstrekning private 
tjenester utfører oppgaver som nevnt ovenfor, må 
anmodning om opplysninger fra SIS rettes til nasjo
nal politi- eller tollmyndighet som har tilgang til 
SIS. Dersom registreringsmyndigheter etter søk i 
SIS avdekker mulige straffbare forhold, er det 
overlatt til nasjonalt regelverk å fastsette hvordan 
slike opplysninger skal behandles videre. 

Personvern er regulert i Schengen-konvensjo
nens kapittel 3 og i personverndirektivet (direktiv 
95/46/EF), som er innlemmet i EØS-avtalen. Det 
felles kontrollorgan som er opprettet i henhold til 
konvensjonens artikkel 115, skal etter anmodning 
avgi en uttalelse om bestemmelsene om person
vern. På den basis skal Rådet årlig legge fram en 
rapport for Europaparlamentet med opplysninger 
og statistikk om anvendelsen av den nye artikkel 
102 A. 

Artikkel 2 i forordningen gir regler om ikrafttre
delse, og sier at innholdet i forordningen blir bin
dende for Norge 270 dager etter kunngjøring i EU
tidende. Dato for kunngjøring er 22. juli 2005. 
Innen den fastsatte fristen skal Norge meddele at 
de forfatningsmessige vilkår er oppfylt, slik at 
Norge kan bli bundet av innholdet i forordningen. 

4 Forholdet til norsk rett 

Reglene om etablering, drift og bruk av SIS er gitt 
i lov av 16. juli 1999, nr. 66, jf. Ot.prp. nr. 56 (1998
99). Loven bygger på bestemmelsene om SIS slik 
de fremgår av Schengen-konvensjonen. I forbin
delse med lovarbeidet den gang la regjeringen vekt 
på at Stortinget skulle ha anledning til å vurdere de 
prinsipielle spørsmålene som knytter seg til regis
trering og utveksling av personopplysningene i 
SIS. Samtidig var det et uttrykt ønske om å samle 
alle regler som gjelder SIS på ett sted, slik at over
sikten og tilgjengeligheten ble best mulig. Ved 
gjennomføring av forordningen som endrer 
bestemmelser i konvensjonen, forutsettes derfor 
at lov om SIS endres tilsvarende. 

I Ot.prp. nr. 48 (2005-2006) foreslås endringer i 
lovens § 12 første ledd for å gjennomføre innholdet 
i forordningen. Endringen innebærer at bilregis
treringsmyndigheter får tilgang til å søke i Schen
gen informasjonssystem på opplysninger som gjel
der bortkomne motorkjøretøy samt bortkomne 
eller ugyldige registreringsbevis og nummerskilt 
for motorkjøretøyer. 
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Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Forslaget innebærer at Statens vegvesens trafikk
stasjoner, som er ansvarlig for registrering av mot
orkjøretøyer i Norge, vil måtte få tilgang til direkte 
søk i SIS i samsvar med Schengen-konvensjonens 
artikkel 102 A. I samråd med Samferdselsdeparte
mentet må det vurderes hvor mange av landets tra
fikkstasjoner, herunder hvilket personell på stasjo
nene, som skal få tilgang til å søke i SIS. Bare per
soner med særskilt bemyndigelse kan gis adgang 
til å søke i SIS. Videre må det utarbeides rutiner for 
søket, samt for internkontroll og informasjonssik
kerhet. 

Det vil påløpe kostnader i forbindelse med opp
rettelse av søketilgangen. Det kan dreie seg om 
kostnader for tilrettelegging for vegmyndighetene, 
og utvikling av teknisk plattform (søkeklient). 
Kostnader for tilrettelegging av databasen beløper 
seg til ca. kr. 500.000,-. Kostnadene til å bygge sys
temet og vegmyndighetenes tilslutning til SIS er 
beregnet til ca. kr. 2.000.000,-. Vegmyndighetenes 
administrative merkostnader er beregnet til 
kr. 500.000,- pr. år. Det forutsettes at kostnadene 
tas innenfor de respektive budsjettrammer. 

De øvrige forslagene antas ikke å ville medføre 
nevneverdige økonomiske eller administrative 
konsekvenser. 

Konklusjon og tilråding 

Forordningen innebærer at registreringsmyndig
heter får direkte søkeadgang i Schengen informa
sjonssystem som ledd i et samarbeid for å 
bekjempe internasjonal kjøretøykriminalitet. Gjen
nomføring av disse endringene vil bidra til å opp
fylle forutsetningene i direktiv 1999/37/EF om 
registreringsdokumenter, som ble gjennomført i 

norsk rett 1. juni 2004. I henhold til direktivets 
artikkel 9 skal medlemslandene bistå hverandre 
for å sikre at kjøretøy oppfyller formelle krav til 
omregistrering i det land der kjøretøyet er regis
trert, før omregistrering i et annet medlemsland 
finner sted. Hittil har ikke dette kravet kunnet gjen
nomføres ved søk i et felles elektronisk register. 
Det er viktig å avdekke at et kjøretøy er stjålet før 
omregistrering i et annet land finner sted. Etter en 
omregistrering er det erfaringsmessig vanskeli
gere å finne tilbake til tidligere utenlandsk eier
skap. Dagens kontroll anses ikke fullt ut tilfreds
stillende. Utvidet tilgang til å søke etter opplysnin
ger i SIS vil gi raskere utveksling av informasjon, 
noe som er viktig i kampen mot grenseoverskri
dende kriminalitet i form av biltyveri og annen kjø
retøyrelatert kriminalitet. 

Forordningen har vært forelagt Samferdselsde
partementet. 

Justisdepartementet tilrår at Norge godtar inn
holdet i forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte 
søkeadgang i Schengen informasjonssystem for 
nasjonale myndigheter med ansvar for registrering 
av kjøretøy, som er en videreutvikling av Schen
gen-regelverket. Videre tilrår Justisdepartementet 
at Norge underretter EU om norsk godtakelse av 
innholdet i forordningen. Utenriksdepartementet 
slutter seg til dette. 

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 vedtak om videreutvik
ling av Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 
1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen 
informasjonssystem for nasjonale myndigheter 
med ansvar for registrering av kjøretøy). 

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 vedtak om videreutvikling av 
Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen informasjons
system for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy) i samsvar med et vedlagt for-
slag. 
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Forslag


til vedtak om samtykke til godtakelse av vedtak om 

videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) 


nr.1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen 

informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar 


for registrering av kjøretøy)


I gang i Schengen informasjonssystem for nasjonale 

Stortinget samtykker i godtakelse av vedtak myndigheter med ansvar for registrering av kjøre

om videreutvikling av Schengen-regelverket (for- tøy). 

ordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkead
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Vedlegg 1 

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1160/2005 av

6. juli 2005 om endring av Konvensjonen om gjennomføring av


Schengen-avtalen av 14. juni 1985 om gradvis avskaffelse av

kontrollen på de felles grenser, med hensyn til tilgang til 


Schengen informasjonssystem for tjenester i medlemsstatene 

som har ansvaret for utstedelse av registreringsbevis for 


motorkjøretøyer


(EØS-relevant tekst)1 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR– 
under henvisning til traktaten om opprettelse av 
Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1 
bokstav d), 
under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske 
og sosiale komité2, 
etter høring av Regionskomiteen, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 
artikkel 2513 og 
ut fra følgende betraktninger: 
1)I henhold til artikkel 9 i Rådsdirektiv 1999/37/ 

EF av 29. april 1999 om registreringsdokumen
ter for motorkjøretøyer4 skal medlemsstatene 
bistå hverandre med gjennomføringen av di
rektivet, og de kan, før enhver registrering av 
kjøretøyet, utveksle opplysninger bilateralt el
ler multilateralt, særlig for å kontrollere kjøre
tøyets tidligere rettslige stilling, eventuelt i den 
medlemsstaten der det tidligere var registrert. 
En slik kontroll kan særlig innebære bruk av 
elektronisk nettverk. 

2) Schengen informasjonssystem (eller SIS), som 
er opprettet i henhold til del IV i konvensjonen 
av 1990 om gjennomføring av Schengen-avtalen 
av 14. juni 1985 om gradvis avskaffelse av kon
trollen på de felles grenser5 (heretter kalt 

1	 EUs angivelse av at forordingen er EØS-relevant beror på 
en inkurie og vil ikke bli behandlet i EØS-organene. 

2	 EUT C 110 av 30.4.2004, s. 1. 
3	 Europaparlamentets uttalelse av 1.4.2004 (EUT C 103 E av 

29.4.2004, s. 794), Rådets felles holdning av 22.12.2004 
(EUT C 111 E av 11.5.2005, s. 19), Europaparlamentets 
holdning av 28.4.2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og 
Rådsbeslutning av 2.6.2005.

4	 EFT L 138, 1.6.1999, s. 57. Sist endret ved kommisjonsdi
rektiv 2003/127/EF (EUT L 10 av 16.1.2004, s. 29). 

”Schengen-konvensjonen av 1990”), og som er 
integrert i Den europeiske union i henhold til 
protokollen som er vedlegg til traktaten om 
Den europeiske union og traktaten om oppret
telse av Det europeiske fellesskap, er et elek
tronisk nettverk mellom medlemsstatene og 
inneholder blant annet opplysninger om stjålne 
eller på annen måte forsvunnede motorkjøre
tøyer med et sylindervolum på over 50 cm3. I 
henhold til artikkel 100 i Schengen-konvensjo
nen av 1990 innlegges opplysninger i SIS om 
slike motorkjøretøyer som ettersøkes for be-
slag eller som bevis i en straffesak. 

3) I rådsbeslutning 2004/919/EF av 22. desember 
2004 om bekjempelse av grenseoverskridende 
kriminalitet knyttet til kjøretøyer6 inngår bruk 
av SIS som en integrert del av strategien for å 
bekjempe kriminalitet knyttet kjøretøyer. 

4) I henhold til artikkel 101 nr. 1 i Schengen-kon
vensjonen av 1990 er tilgang til opplysningene i 
SIS samt rett til å foreta direkte søk i disse opp
lysningene forbeholdt myndigheter med an
svar for grensekontroll og annen politi- og toll
kontroll inne i landet samt samordning av slik 
kontroll. 

5) I artikkel 102 nr. 4 i Schengen-konvensjonen av 
1990 presiseres det at opplysningene i prinsip
pet ikke kan brukes for administrative formål. 

6) Tjenester i medlemsstatene som har ansvaret 
for utstedelse av registreringsbevis for kjøre
tøyer og som er klart definert for denne oppga
ven, bør ha tilgang til opplysningene i SIS om 
motorkjøretøyer med et sylindervolum på over 
50 cm3, tilhengere og campingvogner med en 
egenvekt på over 750 kg og stjålne, på annen 

5	 EFT L 239 av 22.9.2000, s. 19. Sist endret ved rådsforord
ning (EF) nr. 871/2004 (EUT L 162 av 30.4.2004, s. 29). 

6	 EUT L 389 av 30.12.2004, s. 28. 
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måte forsvunnede  eller ugyldige registrerings
bevis og nummerskilt for kjøretøyer fr å kunne 
kontrollere om kjøretøyer som ønskes regis
trert, er stjålet eller på annen måte forsvunnet. 
Det er for dette formål nødvendig å vedta regler 
som gir disse tjenestene tilgang til de aktuelle 
opplysningene, og gi dem mulighet til å benytte 
opplysningene til administrative formål for å 
kunne utstede korrekte registreringsbevis for 
motorkjøretøyer. 

7) Medlemsstatene bør treffe de nødvendige tiltak 
for å sikre at tiltakene nevnt i artikkel 100 nr. 2 
i Schengen-konvensjonen blir iverksatt ved po
sitive søkeresultater. 

8) I Europaparlamentets rekommandasjon til Rå
det 20. november 2003 om annen generasjon av 
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) påpe
kes det en rekke viktige betenkeligheter og 
overveielser i forbindelse med videreutviklin
gen av SIS, særlig når det gjelder tilgang til SIS 
for private instanser som f.eks. kontorer for re
gistrering av kjøretøyer. 

9) I den grad tjenester i medlemsstatene med an
svar for utstedelse av registreringsbevis for 
motorkjøretøyer ikke er statlige tjenester, bør 
tilgang til SIS gis indirekte, dvs. gjennom en av 
de myndigheter som i henhold til artikkel 101 
nr. 1 i Schengen-konvensjonen av 1990 har an
svaret for å sikre at de tiltak som ovennevnte 
medlemsstater har truffet i henhold til artikkel 
118 i konvensjonen, overholdes. 

10)Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av per
sonopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger7 og de spesifikke regler om data
vern i Schengen-konvensjonen av 1990, som 
supplerer eller presiserer prinsippene som er 
fastsatt i direktivet, får anvendelse på behand
ling av personopplysninger i de tjenester i med
lemsstatene som har ansvaret for utstedelse av 
registreringsbevis for kjøretøyer. 

11)Ettersom målet med denne forordning, nemlig 
å gi tjenestene i medlemsstatene som har an
svaret for utstedelse av registreringsbevis, til-
gang til SIS, slik at de lettere kan utføre de sine 
oppgaver i henhold til direktiv 1999/37/EF, 
ikke i tilstrekkelig grad kan oppfylles av med
lemsstatene nettopp fordi SIS er et felles infor
masjonssystem og derfor bare kan gjennomfø
res på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet nedfelt 

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds
messighetsprinsippet nedfelt i nevnte artikkel 
går denne forordning ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet. 

12)Medlemsstatene bør ha en tilstrekkelig tidsfrist 
for å treffe de praktiske tiltak som er nødvendi
ge for å gjennomføre denne forordning. 

13)For Islands og Norges vedkommende utgjør 
denne forordning en videreutvikling av bestem
melsene i Schengen-regelverket på området 
nevnt i artikkel 1 bokstav G i rådsbeslutning 
1999/437/EF av 17. mai 1999 om visse gjen
nomføringsbestemmelser til avtalen inngått 
mellom Rådet for Den europeiske union og Re
publikken Island og Kongeriket Norge om de 
sistnevnte statenes tilknytning til gjennomfø
ringen, anvendelsen og videreutviklingen av 
Schengen-regelverket8. 

14)For Sveits vedkommende utgjør denne forord
ning en videreutvikling av bestemmelsene i 
Schengen-regelverket i henhold til avtalen inn
gått mellom Den europeiske union, Det euro
peiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund 
om denne statens tilknytning til gjennomførin
gen, anvendelsen og videreutviklingen av Sche
ngen-regelverket, på området nevnt i artikkel 1 
bokstav G i rådsbeslutning 1999/437/EF sam
menholdt med artikkel 4 nr. 1 i rådsbeslutning 
2004/860/EF av 25. oktober 20049 om under
tegning, på Det europeiske fellesskaps vegne, 
og midlertidig anvendelse av visse bestemmel
ser i nevnte avtale. 

15)Denne forordning overholder de grunnleggen
de rettigheter og prinsipper som særlig aner
kjennes i Den europeiske unions pakt om 
grunnleggende rettigheter. 

16)Denne forordning utgjør en videreutvikling av 
Schengen-regelverket eller har på annen måte 
tilknytning til det i henhold til artikkel 3 nr. 2 i 
tiltredelsesakten av 2003). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 
Artikkel 1 

Følgende artikkel settes inn i Del IV i Schengen
konvensjonen av 1990: 

«Artikkel 102A 
1.	 Uten hensyn til artikkel 92 nr. 1, 100 nr. 1, 101 

nr. 1 og 2, 102 nr. 1, 4 og 5 skal de tjenester i 
medlemsstatene som har ansvaret for utstedel
se av registreringsbevis for motorkjøretøyer i 
henhold til rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. 

8 EFT L 176 av 10.7.1999, s. 31. 
9 EFT L 370 av 17.12.2004, s. 78. 

7 



7 2005–2006 St.prp. nr. 47 
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) nr. 1160/2005 om 
direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy) 

april 1999 om registreringsdokumenter for kjø
retøy10, ha rett til tilgang til følgende opplysnin
ger som er tatt inn i Schengen informasjonssys
tem, utelukkende med henblikk på å kontrolle
re om kjøretøyer som ønskes registrert er 
stålet eller på annen måte forsvunnet. 
a) opplysninger om stjålne eller på annen måte 

forsvunnede motorkjøretøyer med et sylin
dervolum på over 50 cm3, 

b) opplysninger om stjålne eller på annen måte 
forsvunnede tilhengere og campingvogner 
med en egenvekt på over 750 kg, 

c) opplysninger om stjålne, på annen måte for
svunnede eller ugyldige registreringsbevis 
for motorkjøretøyer og nummerskilt for 
motorkjøretøyer. 

Med forbehold for nr. 2 skal de aktuelle tje
nesters tilgang til slike opplysninger være 
underlagt den enkelte medlemsstats nasjonale 
lovgivning. 

2.	 Tjenestene omhandlet i nr. 1 som er statlige tje
nester, har rett til å foreta direkte søk i opplys
ninger som er lagt inn i Schengen informa
sjonssystem nevnt i nr. 1. 

Tjenestene omhandlet i nr. 1 som ikke er stat
lige tjenester, skal bare ha tilgang til opplysnin
ger som er lagt inn i Schengen informasjonssys
tem nevnt i nr. 1 gjennom en av myndighetene 
nevnt i artikkel 101 nr. 1. Denne myndighet har 
rett til å foreta direkte søk etter opplysninger og 
til å formidle dem videre til disse tjenestene. 
Den berørte medlemsstat skal sikre at disse tje
nestene og deres ansatte er forpliktet til å over
holde eventuelle begrensninger på bruk av opp
lysninger som myndigheten har videreformid
let til dem. 

3.	 Artikkel 100 nr. 2 får ikke anvendelse på søk 
som foretas i samsvar med denne artikkel. 
Videreformidling fra tjenester omhandlet i nr. 1 
til politi- og justismyndigheter av opplysninger 
som er fremkommet under søk i Schengen 
informasjonssystem, og som fører til mistanke 
om en straffbar handling, er underlagt nasjonal 
lovgivning. 

10	 EFT L 138 av 1.6.1999, s.57. Sist endret ved kommisjonsdi
rektiv 2003/127/EF (EUT L 10 av 16.1.2004, s. 29). 

4.	 Etter å ha anmodet Det felles kontrollorgan 
opprettet i henhold til artikkel 115 om en utta
lelse om bestemmelsene om personvern, skal 
Rådet hvert år forelegge for Europaparlamentet 
en rapport om gjennomføringen av denne artik
kel. Rapporten skal omfatte opplysninger og 
statistikk om anvendelsen av bestemmelsene i 
denne artikkel og om resultatene av gjennomfø
ringen av dem, samt om hvordan bestemmel
sene om personvern er blitt anvendt.» 

Artikkel 2 

1.	 Denne forordning trer i kraft den tjuende dag 
etter kunngjøring i Den europeiske unions tiden
de. 

2.	 Forordningen får anvendelse fra 11. januar 
2006. 

3.	 For medlemsstater der bestemmelsene i Sche
ngen-regelverket om SIS ennå ikke får anven
delse, får denne forordning anvendelse senest 
seks måneder etter den dag disse bestemmel
ser settes i kraft for vedkommende medlems
stater, som angitt rådsbeslutningen vedtatt for 
dette formål i samsvar med gjeldende prosedy
rer. 

4.	 Innholdet i denne forordning blir bindende for 
Norge 270 dager etter den dag den kunngjøres 
i Den europeiske unions tidende. 

5.	 Uten hensyn til kravene om underretning i 
artikkel 8 nr. 2 c) i avtalen om Norges og 
Islands tilknytning til Schengen11, skal Norge 
innen datoen i nr. 4 underrette Rådet og Kom
misjonen om at de forfatningsmessige vilkår for 
å være bundet av innholdet i denne forordning, 
er oppfylt. 

Denne forordning er bindende i alle deler og 
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater. 

Utferdiget i Strasbourg, 6. juli 2005 

For Europaparlamentet For Rådet 
J. BORELL FONTELLES J. STRAW 
President	 Formann 

11	 EFT L 176, 10.7.1999, s. 36. 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


