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(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) 

ASETUKSET 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 610/2013, 

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 

henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006, Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen, neuvoston asetusten (EY) N:o 1683/95 ja (EY) 
N:o 539/2001 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008 ja (EY) 

N:o 810/2009 muuttamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä ( 1 ), 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Ulkorajoja koskeva unionin politiikka tähtää yhdennet
tyyn rajaturvallisuuteen, jonka avulla varmistetaan yhte
näinen ja korkeatasoinen rajavalvonta, jota henkilöiden 
vapaa liikkuvuus unionissa välttämättä edellyttää ja joka 
on olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
aluetta. Tämän vuoksi olisi vahvistettava ulkorajojen val
vonnassa sovellettavia vaatimuksia ja menettelyjä koske
vat yhteiset säännöt siten, että otetaan huomioon erityiset 
ja kohtuuttomat paineet, joita joihinkin jäsenvaltioihin 
kohdistuu niiden ulkorajoilla. Sääntöjen olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen. 

(2) Henkilöiden vapaa liikkuvuus Schengen-alueella on ollut 
yksi Euroopan yhdentymisen suurimmista saavutuksista. 
Liikkumisen vapaus on perusoikeus, jonka käytön ehdot 
on määritelty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
sekä Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjä
sentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenval
tioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/38/EY ( 2 ). 

(3) Sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista luopuminen edellyt
tää, että jäsenvaltiot luottavat täysin toistensa kykyyn 
panna täysimääräisesti täytäntöön ne liitännäistoimenpi
teet, jotka mahdollistavat näiden tarkastusten poistami
sen. 

(4) Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön 
säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä 
maaliskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neu
voston asetus (EY) N:o 562/2006) ( 3 ) tuli voimaan 13 päi
vänä lokakuuta 2006. 

(5) Usean vuoden käytännön soveltamisen jälkeen on ilmen
nyt tarve toteuttaa useita muutoksia, jotka perustuvat 
jäsenvaltioiden ja komission asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 soveltamisesta saamiin käytännön koke
muksiin, Schengen-arviointien tuloksiin, jäsenvaltioiden 
toimittamiin raportteihin ja pyyntöihin sekä unionin pri
maari- ja sekundaarilainsäädännössä tapahtuneeseen kehi
tykseen, sekä tarve selvennyksiin ja kriittisten teknisten 
kysymysten tehokkaampaan kartoitukseen.
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( 1 ) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. kesäkuuta 2013 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. ke
säkuuta 2013. 

( 2 ) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77. 
( 3 ) EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.



(6) Komission 21 päivänä syyskuuta 2009 antama kertomus 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 10 ja 11 artiklan mukaista 
kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen 
leimaamista koskevien säännösten toimivuudesta sekä 
13 päivänä lokakuuta 2010 annettu komission kertomus 
asetuksen (EY) N:o 562/2006 III osaston (Sisärajat) sovel
tamisesta sisältävät konkreettisia ehdotuksia asetukseen 
(EY) N:o 562/2006 tehtäviksi teknisiksi muutoksiksi. 

(7) Viime aikoina hyväksytyt unionin säädökset, erityisesti 
yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13 päivänä hei
näkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetus (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) ( 1 ) sekä 
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palauttamiseksi 16 päivänä joulukuuta 2008 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2008/115/EY ( 2 ), edellyttävät tiettyjä muutoksia asetuk
seen (EY) N:o 562/2006. 

(8) Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja 
Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteit
taisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä ke
säkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltami
sesta tehdyn yleissopimuksen ( 3 ), jäljempänä 'Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus', eräitä 
määräyksiä olisi yhtä lailla muutettava siten, että niissä 
otetaan huomioon asetukseen (EY) N:o 562/2006 tehdyt 
muutokset sekä tämänhetkinen oikeudellinen tilanne. 

(9) Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-241/05, Nicolae Bot 
v. Préfet du Val-de-Marne, antaman tuomion ( 4 ) perus
teella on tarpeen muuttaa lyhytaikaisen unionissa oleske
lun sallitun keston laskemista koskevia sääntöjä. Kaikissa 
tätä kysymystä käsittelevissä säädöksissä olevat selkeät, 
yksinkertaiset ja yhdenmukaistetut säännöt hyödyttäisivät 
sekä matkustajia että raja- ja viisumiviranomaisia. Sen 
vuoksi olisi asetusta (EY) N:o 562/2006 ja Schengenin 
sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta, asetusta 
(EY) N:o 562/2006, yhtenäisestä viisumin kaavasta 
29 päivänä toukokuuta 1995 annettua neuvoston ase
tusta (EY) N:o 1683/95 ( 5 ) sekä luettelon vahvistamisesta 
kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 
ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joi
den kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maa
liskuuta 2001 annettua neuvoston asetusta (EY) 
N:o 539/2001 ( 6 ), viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhyt
aikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koske
vasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) ( 7 ) 
sekä asetusta (EY) N:o 810/2009 muutettava tämän 
mukaisesti. 

(10) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkoraja
yhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1168/2011 ( 8 ) 
(Frontex), jäljempänä 'virasto', hyväksyminen parantaa ul
korajojen yhdennettyä valvontaa ja vahvistaa edelleen vi
raston asemaa unionin tavoitteen mukaisesti, joka koskee 
yhdennetyn rajaturvallisuuden asteittaiseen käyttöön
ottoon tähtäävän politiikan kehittämistä. 

(11) Asetuksen (EY) N:o 562/2006 säännösten yhdenmukais
tamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen kanssa komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
mainitun perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti sää
dösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 
valvonnan toteuttamista koskevien lisätoimenpiteiden hy
väksymisen sekä asetuksen (EY) N:o 562/2006 liitteisiin 
tehtävien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi de
legoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmis
tettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. 

(12) Koska tämän asetuksen tavoite, joka on teknisten muu
tosten tekeminen olemassa oleviin asetuksen (EY) 
N:o 562/2006 ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
tehdyn yleissopimuksen, sekä asetusten (EY) 
N:o 1683/95, (EY) N:o 539/2001, (EY) N:o 767/2008 ja 
(EY) N:o 810/2009 sisältämiin sääntöihin, voidaan saa
vuttaa vain unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimen
piteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artik
lassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mai
nitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mu
kaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. 

(13) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään niitä 
Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Eu
roopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja 
Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi 
mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täy
täntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ( 9 ) ja 
jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskoh
taisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY ( 10 ) 1 ar
tiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.
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( 1 ) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1. 
( 2 ) EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98. 
( 3 ) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19. 
( 4 ) Kok. 2006, s. I-9627. 
( 5 ) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1. 
( 6 ) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1. 

( 7 ) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60. 
( 8 ) EUVL L 304, 22.11.2011, s. 1. 
( 9 ) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 

( 10 ) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.



(14) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schenge
nin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä 
sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schenge
nin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja ke
hittämiseen ( 1 ) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 
1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston 
päätöksen 2008/146/EY ( 2 ) 3 artiklan kanssa, tarkoitet
tuun alaan. 

(15) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä 
Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Eu
roopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen 
sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schenge
nin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja ke
hittämiseen ( 3 ) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 
1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston 
päätöksen 2011/350/EU ( 4 ) 3 artiklan kanssa, tarkoitet
tuun alaan. 

(16) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, 
Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 
1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän ase
tuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä 
sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään 
Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytä
kirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän asetuksen, saat
taako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään. 

(17) Tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 
määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu 
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningas
kunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin 
säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 
tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY ( 5 ) mukaisesti; 
Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän 
asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä ku
ningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningas
kuntaan. 

(18) Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön niitä 
määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä 
saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön mää
räyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2002/192/EY ( 6 ) mukaisesti; Irlanti ei sen 
vuoksi osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus 
ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 562/2006 muutokset 

Muutetaan asetus (EY) N:o 562/2006 seuraavasti: 

1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti: 

"c) jäsenvaltioiden meri-, joki- ja järviliikenteen satamia 
säännöllisen sisäisen lauttaliikenteen osalta;"; 

b) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

"4. "säännöllisellä sisäisellä lauttaliikenteellä" samojen 
kahden tai useamman sataman, jotka sijaitsevat jä
senvaltioiden alueella, välistä lauttayhteyttä, jossa ei 
käydä jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitse
vassa satamassa ja joka käsittää henkilöiden ja ajo
neuvojen kuljetuksen julkaistun aikataulun mukai
sesti"; 

c) muutetaan 5 kohta seuraavasti: 

i) korvataan johdantolause seuraavasti: 

"5. "unionin oikeuden mukaisen vapaata liikku
vuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvilla hen
kilöillä";" 

ii) korvataan a alakohdassa viittaus "17 artiklan 1 koh
dassa" viittauksella "20 artiklan 1 kohdassa"; 

iii) korvataan b alakohdassa sana "yhteisön" sanalla 
"unionin"; 

d) korvataan 6 kohdassa viittaus "17 artiklan 1 kohdassa" 
viittauksella "20 artiklan 1 kohdassa"; 

e) lisätään kohta seuraavasti: 

"8 a. 'jaetulla rajanylityspaikalla' joko jäsenvaltion alu
eella tai kolmannen maan alueella sijaitsevaa ra
janylityspaikkaa, jossa jäsenvaltion rajavartijat ja 
kolmannen maan rajavartijat suorittavat kukin 
vuorollaan maahantulo- ja maastalähtötarkastuk
sia kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja kah
denvälistä sopimusta noudattaen;";
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( 1 ) EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52. 
( 2 ) EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1. 
( 3 ) EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21. 
( 4 ) EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19. 
( 5 ) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43. 
( 6 ) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.



f) korvataan 15 kohta seuraavasti: 

"15. "oleskeluluvalla" 

a) kaikkia oleskelulupia, jotka jäsenvaltio on 
myöntänyt kolmansien maiden kansalaisten 
oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston asetuk
sella (EY) N:o 1030/2002 (*) säädetyn yhtenäi
sen kaavan mukaisesti, ja kaikkia oleskelukort
teja, jotka jäsenvaltio on myöntänyt direktiivin 
2004/38/EY mukaisesti; 

b) kaikkia muita jäsenvaltion kolmansien maiden 
kansalaisille myöntämiä asiakirjoja, joiden pe
rusteella nämä voivat jäädä jäsenvaltion alueelle 
ja jotka on annettu tiedoksi ja julkaistu 34 ar
tiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 

i) väliaikaisia oleskelulupia, jotka on myön
netty a alakohdassa tarkoitettua oleskelu
lupaa koskevan ensimmäisen hakemuksen 
tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi, 
ja 

ii) viisumeja, jotka jäsenvaltio on myöntänyt 
yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä 
toukokuuta 1995 annetulla neuvoston ase
tuksella (EY) N:o 1683/95 (**) säädetyn yh
tenäisen kaavan mukaisesti; 

___________ 
(*) EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1. 

(**) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1."; 

g) lisätään kohta seuraavasti: 

"18 a. "offshore-työntekijällä" henkilöä, joka työskente
lee jäsenvaltion aluevesillä tai kansainvälisessä 
merioikeudessa määritellyllä yksinomaisella talo
usvyöhykkeellä sijaitsevalla merellä olevalla lai
toksella ja joka palaa säännöllisesti jäsenvaltioi
den alueelle meri- tai ilmateitse;". 

2) Korvataan 3 artiklan a alakohta seuraavasti: 

"a) unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden oike
uksia;". 

3) Lisätään artikla seuraavasti: 

"3 a artikla 

Perusoikeudet 

Jäsenvaltioiden on tätä asetusta soveltaessaan toimittava 
noudattaen täysimääräisesti unionin asiaa koskevaa oikeut
ta, mukaan lukien Euroopan unionin perusoikeuskirja, jäl
jempänä 'perusoikeuskirja', asian kannalta merkityksellistä 
kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien Genevessä 28 päi
vänä heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa kos
keva yleissopimus, jäljempänä 'Geneven yleissopimus', kan
sainvälisen suojelun saatavuuteen liittyviä velvoitteita, erityi
sesti palauttamiskiellon periaatetta, ja perusoikeuksia. Unio
nin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti tämän ase
tuksen nojalla tehtävät päätökset on tehtävä tapauskohtai
sin perustein." 

4) Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

"2. Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen voidaan velvol
lisuudesta, jonka mukaan ulkorajat on ylitettävä vain raja
nylityspaikkojen kautta ja niiden vahvistettuina aukioloai
koina, sallia poikkeuksia seuraavasti: 

a) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten erityistilanteessa, 
joka edellyttää satunnaista ulkorajojen ylitystä rajanyli
tyspaikkojen ulkopuolella tai muina kuin niiden vahvis
tettuina aukioloaikoina, edellyttäen että heillä on hallus
saan kansallisessa lainsäädännössä vaaditut luvat ja että 
rajanylitys ei ole ristiriidassa jäsenvaltioiden yleisen jär
jestyksen ja sisäisen turvallisuuden kanssa. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä erityisjärjestelyistä kahdenvälisissä sopi
muksissa. Kansallisessa lainsäädännössä ja kahdenväli
sissä sopimuksissa määrätyistä yleisistä poikkeuksista 
on ilmoitettava komissiolle 34 artiklan mukaisesti; 

b) henkilöitä tai henkilöryhmiä varten ennakoimattomassa 
hätätilanteessa; 

c) 18 ja 19 artiklassa, tarkasteltuina yhdessä liitteiden VI ja 
VII kanssa, esitettyjen erityissääntöjen mukaisesti;". 

5) Muutetaan 5 artikla seuraavasti: 

a) muutetaan 1 kohta seuraavasti: 

i) korvataan johdantokappale seuraavasti: 

"1. Kolmannen maan kansalaisen maahantuloedel
lytykset jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on 
tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 
180 päivän jakson aikana, jolloin on otettava huo
mioon kutakin oleskelupäivää edeltävä 180 päivän 
jakso, ovat seuraavat:";
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ii) korvataan a kohta seuraavasti: 

"a) hänellä on hallussaan voimassa oleva matkustus
asiakirja, joka antaa haltijalleen oikeuden rajany
litykseen ja täyttää seuraavat vaatimukset: 

i) sen on oltava voimassa vähintään kolme kuu
kautta suunnitellun jäsenvaltioiden alueelta 
poistumisen jälkeen. Perustellussa hätätapauk
sessa tästä vaatimuksesta voidaan poiketa; 

ii) sen on oltava myönnetty viimeisten kymme
nen vuoden aikana;"; 

b) lisätään kohta seuraavasti: 

"1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa täytäntöön pantaessa 
maahantulopäivää pidetään ensimmäisenä jäsenvaltioi
den alueella oleskelun päivänä ja maastalähtöpäivää pi
detään viimeisenä jäsenvaltioiden alueella oleskelun päi
vänä. Pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn oleske
luluvan tai viisumin nojalla sallittuja oleskelujaksoja ei 
oteta huomioon jäsenvaltioiden alueella oleskelun kestoa 
koskevassa laskelmassa."; 

c) muutetaan 4 kohta seuraavasti: 

i) korvataan a alakohta seuraavasti: 

"a) Kolmannen maan kansalaiselle, joka ei täytä kaik
kia 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä mutta jolla 
on oleskelulupa tai pitkäaikaiseen oleskeluun tar
koitettu viisumi, sallitaan maahantulo toisten jä
senvaltioiden alueelle kauttakulkua varten, jotta 
hän voi matkustaa oleskeluluvan tai pitkäaikai
seen oleskeluun tarkoitetun viisumin myöntäneen 
jäsenvaltion alueelle, paitsi jos hän on sen jäsen
valtion kansallisessa maahantulo- tai kauttakulku
kieltoluettelossa, jonka ulkorajan hän pyrkii ylit
tämään;"; 

ii) korvataan b alakohdan ensimmäinen ja toinen ala
kohta seuraavasti: 

"b) Rajalle tulevalle kolmannen maan kansalaiselle, 
joka täyttää 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
muutoin paitsi b alakohdan osalta, voidaan sallia 
maahantulo jäsenvaltioiden alueelle, jos hänelle 
myönnetään rajalla viisumi yhteisön viisumisään
nöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (*) 
35 ja 36 artiklan mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on laadittava tilastot rajalla 
myönnetyistä viisumeista asetuksen (EY) 
N:o 810/2009 46 artiklan ja sen liitteen XII mu
kaisesti. 

___________ 
(*) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1." 

6) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seu
raavasti: 

"1. Tehtäviään hoitaessaan rajavartijoiden on kunnioitet
tava täysimääräisesti ihmisarvoa, erityisesti niissä tapauksis
sa, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä." 

7) Muutetaan 7 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta 
seuraavasti: 

"Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähimmäistar
kastusta sovelletaan säännönmukaisesti unionin lainsää
dännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oike
uden piiriin kuuluviin henkilöihin. 

Suorittaessaan vähimmäistarkastuksia unionin lainsää
dännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oike
uden piiriin kuuluville henkilöille rajavartijat voivat kui
tenkin satunnaisesti tehdä hakuja kansallisiin ja euroop
palaisiin tietokantoihin varmistuakseen siitä, etteivät 
nämä henkilöt aiheuta todellista, ajankohtaista ja riittä
vän vakavaa vaaraa jäsenvaltioiden sisäiselle turvallisuu
delle, yleiselle järjestykselle tai kansainvälisille suhteille 
taikka merkitse uhkaa kansanterveydelle. 

Tällaisten tarkistusten seuraukset eivät saa vaarantaa 
unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden oike
utta tulla asianomaisen jäsenvaltion alueelle direktiivin 
2004/38/EY mukaisesti."; 

b) korvataan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

"Toisen alakohdan soveltamista rajoittamatta kolman
sien maiden kansalaisille, joille suoritetaan perusteellinen 
lisätarkastus toisella linjalla, on annettava tieto tarkas
tuksen tarkoituksesta ja tarkastusmenettelystä kirjallisesti
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kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan koh
tuudella olettaa ymmärtävän, tai muulla tehokkaalla ta
valla."; 

c) korvataan 6 kohta seuraavasti: 

"6. Unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikku
vuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvat henkilöt on 
tarkastettava direktiivin 2004/38/EY mukaisesti."; 

d) lisätään kohta seuraavasti: 

"8. Jäsenvaltiot voivat myös säätää poikkeuksista 
tässä artiklassa säädettyihin sääntöihin siltä osin kuin 
sovelletaan 4 artiklan 2 kohdan a tai b alakohtaa." 

8) Muutetaan 9 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

"2. a) Unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liik
kuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvilla 
henkilöillä on oikeus käyttää kulkuväyliä, jotka 
on merkitty liitteessä III olevan A osan opas
teella ("EU, ETA, CH"). He voivat käyttää myös 
liitteessä III olevan B1 osan opasteella ("viisumia 
ei vaadita") tai B2 osan opasteella ("kaikki pas
sit") merkittyjä väyliä. 

Kolmannen maan kansalaisilla, jotka eivät jäsen
valtioiden ulkorajoja ylittäessään neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti tarvitse 
viisumia, sekä kolmannen maan kansalaisilla, 
joilla on voimassaoleva oleskelulupa tai pitkä
aikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi, on oi
keus käyttää tämän asetuksen liitteessä III ole
van B1 osan opasteella ("viisumia ei vaadita") 
merkittyjä kulkuväyliä. He voivat käyttää myös 
tämän asetuksen liitteessä III olevan B2 osan 
opasteella ("kaikki passit") merkittyjä väyliä. 

b) Kaikkien muiden henkilöiden on käytettävä liit
teessä III olevan B 2 osan ("kaikki passit") opas
teella merkittyjä väyliä. 

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut opasteiden 
merkinnät voidaan tehdä sellaiselle yhdellä tai use
ammalla kielellä, jonka kunkin jäsenvaltion katsoo 
asianmukaiseksi. 

Erillisten väylien merkitseminen liitteessä III olevan 
B1 osan opasteella ("viisumia ei vaadita") ei ole 
pakollista. Jäsenvaltiot päättävät itse käytännön 

tarpeiden perusteella, merkitäänkö väyliä ja millä 
rajanylityspaikoilla ne merkitään."; 

b) kumotaan 5 kohta. 

9) Muutetaan 10 artikla seuraavasti: 

a) korvataan otsikko seuraavasti: "Matkustusasiakirjojen lei
maaminen"; 

b) korvataan 2 kohta seuraavasti: 

"2. Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä leima
taan järjestelmällisesti niiden direktiivin 2004/38/EY so
veltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin kansalaisen per
heenjäseniä mutta jotka eivät esitä mainitussa direktii
vissä edellytettyä oleskelukorttia. 

Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä leimataan jär
jestelmällisesti niiden kolmansien maiden kansalaisten 
matkustusasiakirjat, jotka ovat unionin lainsäädännön 
mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin 
kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä 
mutta jotka eivät esitä direktiivissä 2004/38/EY edelly
tettyä oleskelukorttia."; 

c) muutetaan 3 kohta seuraavasti: 

i) lisätään ensimmäiseen alakohtaan alakohdat seuraa
vasti: 

"f) kansainvälisten matkustaja- ja tavarajunien mie
histön matkustusasiakirjoihin; 

g) niiden kolmansien maiden kansalaisten matkus
tusasiakirjoihin, jotka esittävät direktiivissä 
2004/38/EY edellytetyn oleskelukortin."; 

ii) korvataan toinen alakohta seuraavasti: 

"Kolmannen maan kansalaisen pyynnöstä maahantu
lo- tai maastalähtöleiman merkitsemisestä voidaan 
poikkeuksellisesti luopua, jos leiman merkitseminen 
voisi aiheuttaa asianomaiselle vakavaa haittaa. Tällai
sessa tapauksessa maahantulo tai maastalähtö on kir
jattava erilliseen asiakirjaan, jossa on asianomaisen 
henkilön nimi ja passin numero. Asiakirja on annet
tava kolmannen maan kansalaiselle. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset voivat tilastoida tällaiset 
poikkeustapaukset ja toimittaa nämä tilastot komis
siolle."
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10) Muutetaan 11 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 3 kohta seuraavasti: 

"3. Jos 1 kohdassa tarkoitettua olettamusta ei kumo
ta, kolmannen maan kansalainen voidaan palauttaa jä
senvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja 
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien mai
den kansalaisten palauttamiseksi 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin 2008/115/EY (*) ja tuon direktiivin mukaisen 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

___________ 
(*) EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98."; 

b) lisätään kohta seuraavasti: 

"4. Maastalähtöleiman puuttuessa sovelletaan 1 ja 2 
kohdan asianomaisia säännöksiä soveltuvin osin." 

11) Muutetaan 12 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti: 

"1. Rajojen valvonnan pääasiallisena tavoitteena on 
estää luvattomat rajanylitykset, torjua rajatylittävää rikol
lisuutta ja toteuttaa rajan laittomasti ylittäneisiin henki
löihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilö, joka on ylit
tänyt laittomasti rajan ja jolla ei ole oikeutta oleskella 
asianomaisen jäsenvaltion alueella, on otettava kiinni ja 
häneen on sovellettava direktiivin 2008/115/EY mukai
sia menettelyjä."; 

b) korvataan 5 kohta seuraavasti: 

"5. Siirretään komissiolle 33 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä valvontaa koskevista lisätoi
menpiteistä." 

12) Korvataan 13 artiklan 5 kohta seuraavasti: 

"5. Jäsenvaltioiden on tilastoitava sellaisten henkilöiden 
määrä, joilta on evätty pääsy, epäämisen perusteet, sellais
ten henkilöiden kansalaisuus, joilta on evätty pääsy, ja sen 
rajan tyyppi (maa-, ilma- vai meriraja), jolla heiltä evättiin 
pääsy, ja toimitettava nämä tilastot vuosittain komissiolle 

(Eurostat) muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koske
vista yhteisön tilastoista 11 päivänä heinäkuuta 2007 an
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 862/2007 (*) mukaisesti. 

___________ 
(*) EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23." 

13) Korvataan 15 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraa
vasti: 

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rajavartijat ovat 
alaan erikoistuneita ja asianmukaisen koulutuksen saaneita 
ammattilaisia, ottaen huomioon neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioi
den operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 
laatimat ja edelleen kehittämät rajavartijakoulutuksen yhtei
set perusvaatimukset. Koulutusvaatimuksiin on sisällytettävä 
erityiskoulutusta sellaisten tilanteiden havaitsemiseksi ja kä
sittelemiseksi, joihin liittyy haavoittuvassa asemassa olevia 
henkilöitä, kuten ilman huoltajaa matkustavia alaikäisiä ja 
ihmiskaupan uhreja. Jäsenvaltioiden on viraston tuella roh
kaistava rajavartijoita opiskelemaan vieraita kieliä, joita he 
tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi." 

14) Korvataan 18 artiklan toinen kohta seuraavasti: 

"Näissä erityissäännöissä voi olla poikkeuksia 4 ja 5 ja 
7–13 artiklasta." 

15) Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

a) lisätään ensimmäiseen alakohtaan alakohdat seuraavasti: 

"g) pelastuspalvelut, poliisi ja palolaitos sekä rajavartijat; 

h) offshore-työntekijät."; 

b) korvataan toinen alakohta seuraavasti: 

"Näissä erityissäännöissä voi olla poikkeuksia 4 ja 5 ja 
7–13 artiklasta." 

16) Korvataan 21 artiklan d alakohta seuraavasti: 

"d) jäsenvaltion mahdollisuuteen säätää, että kolmansien 
maiden kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa läsnäolos
taan jäsenvaltion alueella Schengenin sopimuksen täy
täntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen 22 artiklan 
määräysten mukaisesti."

FI 29.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 182/7



17) Korvataan 32 artikla seuraavasti: 

"32 artikla 

Liitteiden muuttaminen 

Siirretään komissiolle 33 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteiden III, IV ja VIII muuttamisesta." 

18) Korvataan 33 artikla seuraavasti: 

"33 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädök
siä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. 

2. Siirretään komissiolle 12 artiklan 5 kohdassa ja 32 ar
tiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komis
siolle määräämättömäksi ajaksi 19 päivänä heinäkuuta 
2013. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin ta
hansa peruuttaa 12 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lo
petetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jona
kin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös 
ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten päte
vyyteen. 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, 
komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parla
mentille ja neuvostolle. 

5. Edellä olevien 12 artiklan 5 kohdan ja 32 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuu
kauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä il
moittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Eu
roopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräai
kaa jatketaan kahdella kuukaudella." 

19) Muutetaan 34 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

a) korvataan a alakohta seuraavasti: 

"a) luettelo oleskeluluvista; siinä on erotettava 2 artiklan 
15 kohdan a alakohdassa tarkoitetut oleskeluluvat 
2 artiklan 15 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista, ja sen mukana on oltava malli 2 artiklan 
15 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. 
Direktiivin 2004/38/EY mukaisesti myönnetyt oles
kelukortit on merkittävä erikseen tunnistettavalla ta
valla, ja niistä oleskelukorteista, joita ei ole myön
netty asetuksella (EY) N:o 1030/2002 säädetyn yhte
näisen kaavan mukaisesti, on toimitettava malli."; 

b) lisätään alakohdat seuraavasti: 

"e a) edellä 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoite
tut poikkeukset ulkorajojen ylittämistä koskeviin 
sääntöihin; 

e b) edellä 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tilastot." 

20) Korvataan 37 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti: 

"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 21 artiklan c ja 
d alakohtaan liittyvät kansalliset säännökset, 4 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut seuraamukset ja tämän asetuksen mu
kaisesti sallitut kahdenväliset sopimukset. Niiden on ilmoi
tettava näihin säännöksiin tehdyistä muutoksista viiden työ
päivän kuluessa." 

21) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 562/2006 liitteet III, IV, VI, 
VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 

2 artikla 

Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn 
yleissopimuksen muutokset 

Muutetaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleisso
pimus seuraavasti: 

1) Korvataan 18 artiklan 1 kappaleessa ilmaus "kolmen kuu
kauden" ilmauksella "90 päivän". 

2) Muutetaan 20 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 20 artiklan 1 kappaleessa ilmaus "kolmen kuu
kauden ajan kuuden kuukauden sisällä ensimmäisestä alu
eelletulopäivästä lukien" ilmauksella "90 päivää minkä 
tahansa 180 päivän jakson aikana";
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b) korvataan 20 artiklan 2 kappaleessa ilmaus "kolme kuu
kautta" ilmauksella "90 päivää". 

3) Muutetaan 21 artikla seuraavasti: 

a) korvataan 1 kappaleessa ilmaus "kolmen kuukauden ajan 
minkä tahansa kuuden kuukauden jakson aikana" ilma
uksella "90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson 
aikana"; 

b) poistetaan 3 kappale. 

4) Korvataan 22 artikla seuraavasti: 

"22 artikla 

Laillisesti jonkin sopimuspuolen alueelle saapunut ulkomaa
lainen voidaan velvoittaa ilmoittautumaan kunkin sopimus
puolen antamien määräysten mukaisesti sen sopimuspuolen 
toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueelle hän tulee. Il
moittautuminen tapahtuu sen sopimuspuolen valinnan mu
kaan, jonka alueelle hän on tullut, joko alueelle tultaessa tai 
kolmen arkipäivän kuluessa alueelle tulosta." 

5) Poistetaan 136 artikla. 

3 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 1683/95 muutos 

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1683/95 5 artikla seuraavasti: 

"5 artikla 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 'viisumilla' yhteisön viisumi
säännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (*) 2 artiklan 2 kohdan 
määritelmän mukaista viisumia. 

___________ 
(*) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1." 

4 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 539/2001 muutokset 

Muutetaan asetus (EY) N:o 539/2001 seuraavasti: 

1) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seu
raavasti: 

"Liitteen II luettelossa mainittujen kolmansien maiden kan
salaiset vapautetaan 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, 
kun kyse on kokonaiskestoltaan enintään 90 päivän oleske
lusta minkä tahansa 180 päivän jakson aikana." 

2) Korvataan 2 artikla seuraavasti: 

"2 artikla 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 'viisumilla' yhteisön viisumi
säännöstön laatimisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (*) 2 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan määritelmän mukaista viisumia. 

___________ 
(*) EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1." 

5 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 muutos 

Korvataan asetuksen (EY) N:o 767/2008 12 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan iv alakohta seuraavasti: 

"iv) on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivää kuluvan 
180 päivän jakson aikana yhtenäisen viisumin tai alueelli
sesti rajoitetun viisumin perusteella;". 

6 artikla 

Asetuksen (EY) N:o 810/2009 muutokset 

Muutetaan asetus (EY) N:o 810/2009 seuraavasti: 

1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

"1. Tällä asetuksella vahvistetaan sellaisten viisumien 
myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset, jotka 
myönnetään jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaa kautta
kulkua tai sellaisia jäsenvaltioiden alueella oleskeluja varten, 
joiden tarkoitus on kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä 
180 päivän jakson aikana." 

2) Korvataan 2 artiklan 2 alakohdan a alakohta seuraavasti: 

"a) jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaan kauttakulkuun 
tai jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus 
kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä ensimmäisestä 
maahantulosta jäsenvaltioiden alueelle alkavan 180 päi
vän jakson aikana;". 

3) Korvataan 25 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: 

"b) kun konsulaatin perusteltuina pitämistä syistä hakijalle 
myönnetään uusi viisumi saman 180 päivän aikana ta
pahtuvaa oleskelua varten hakijalle, joka tämän 180 päi
vän kuluessa on jo käyttänyt 90 päivää voimassa olevaa 
yhtenäistä viisumia tai alueellisesti rajoitettua viisumia."
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4) Korvataan 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohta 
seuraavasti: 

"iv) on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivää kulu
van 180 päivän jakson aikana yhtenäisen viisumin tai 
alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella." 

5) Muutetaan asetuksen (EY) N:o 810/2009 liitteet VI, VII ja XI 
tämän asetuksen liitteen II mukaisesti. 

7 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2013. 

Sen 1 artiklan 5 kohdan a alakohdan i alakohtaa ja 5 kohdan b 
alakohtaa, 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 3 kohdan a alakohtaa sekä 
3, 4, 5 ja 6 artiklaa, liitteessä I olevaa 3 kohtaa ja liitettä II 
sovelletaan 18 päivänä lokakuuta 2013. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 
perussopimusten mukaisesti. 

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2013 

Euroopan parlamentin puolesta 
Puhemies 

M. SCHULZ 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

A. SHATTER
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LIITE I 

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 562/2006 liitteet seuraavasti: 

1) Muutetaan liite III seuraavasti: 

a) Korvataan B osa seuraavasti: 

"OSA B 1: 'viisumia ei vaadita'; 

OSA B 2: 'kaikki passit'. 

";
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b) Lisätään C osassa opasteiden "EU, ETA, CH" ja "KAIKKI PASSIT" väliin seuraavat opasteet: 

" 

".
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2) Korvataan liitteessä IV olevan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

"3. Kun maahan saapuu tai maasta poistuu kolmannen maan kansalaisia, joilta vaaditaan viisumi, leima merkitään 
yleensä viisumin sisältävän sivun viereiselle sivulle." 

3) Korvataan liitteessä V olevassa B osassa vakiolomakkeen "Vakiolomake rajalla pääsyn epäämistä varten" F kohta 
seuraavasti: 

"  F) Henkilö on jo oleskellut 90 päivää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella edeltävän 180 päivän jakson 
aikana". 

4) Muutetaan liite VI seuraavasti: 

a) muutetaan 1 kohta seuraavasti: 

i) lisätään 1.1 kohtaan kohta seuraavasti: 

"1.1.4 Jaetut rajanylityspaikat 

1.1.4.1 Jäsenvaltiot voivat tehdä tai pitää voimassa naapureinaan olevien kolmansien maiden kanssa kahden
välisiä sopimuksia sellaisten jaettujen rajanylityspaikkojen perustamisesta, joilla jäsenvaltion ja kolman
nen maan rajavartijat suorittavat kukin vuorollaan maahantulo- ja maastalähtötarkastuksia kansallisen 
oikeutensa mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella. Jaetut rajanylityspaikat voivat sijaita joko jäsen
valtion tai kolmannen maan alueella. 

1.1.4.2 Jäsenvaltion alueella sijaitsevat jaetut rajanylityspaikat: Jäsenvaltion alueella sijaitsevien jaettujen raja
nylityspaikkojen perustamisesta tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa on valtuutettava kolmannen 
maan rajavartijat suorittamaan tehtäviään jäsenvaltion alueella noudattaen seuraavia periaatteita: 

a) Kansainvälinen suojelu: Kansainvälistä suojelua jäsenvaltion alueella pyytävälle kolmannen maan 
kansalaiselle on annettava mahdollisuus käyttää asianomaisia jäsenvaltion menettelyjä unionin 
turvapaikkasäännöstön mukaisesti. 

b) Henkilön pidättäminen tai omaisuuden takavarikointi: Jos kolmannen maan rajavartijat saavat 
tietoonsa seikkoja, joiden nojalla on perusteltua pidättää henkilö tai ottaa hänet säilöön tai ta
kavarikoida omaisuutta, heidän on ilmoitettava näistä seikoista jäsenvaltion viranomaisille, ja näi
den on huolehdittava asianmukaisista jatkotoimista kansallisen, unionin ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti riippumatta kyseessä olevan henkilön kansalaisuudesta. 

c) Unionin alueelle tulevat, unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden 
piiriin kuuluvat henkilöt: Kolmannen maan rajavartijat eivät saa estää unionin lainsäädännön 
mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden pääsyä unionin 
alueelle. Jos on perusteltuja syitä evätä maastalähtö asianomaisesta kolmannesta maasta, kolman
nen maan rajavartijoiden on ilmoitettava nämä syyt jäsenvaltion viranomaisille, ja viimeksi mai
nittujen on huolehdittava asianmukaisista jatkotoimista kansallisen, unionin ja kansainvälisen oi
keuden mukaisesti. 

1.1.4.3 Kolmannen maan alueella sijaitsevat jaetut rajanylityspaikat: Kolmannen maan alueella sijaitsevien 
jaettujen rajanylityspaikkojen perustamisesta tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa on valtuutettava 
jäsenvaltion rajavartijat suorittamaan tehtäviään kolmannessa maassa. Tätä asetusta sovellettaessa kat
sotaan jäsenvaltion rajavartijoiden kolmannen maan alueella sijaitsevalla jaetulla rajaylityspaikalla suo
rittamat tarkastukset suoritetuiksi asianomaisen jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltion rajavartijat suoritta
vat tehtävänsä asetuksen (EY) N:o 562/2006 mukaisesti ja seuraavia periaatteita noudattaen: 

a) Kansainvälinen suojelu: Kolmannen maan kansalaiselle, joka on läpäissyt kolmannen maan raja
vartijoiden maastalähtötarkastuksen ja joka sen jälkeen pyytää kolmannessa maassa olevilta jäsen
valtion rajavartijoilta kansainvälistä suojelua, on annettava mahdollisuus päästä jäsenvaltion asiaan
kuuluvien menettelyjen piiriin unionin turvapaikkasäännöstön mukaisesti. Kolmannen maan viran
omaisten on hyväksyttävä kyseisen henkilön siirtäminen jäsenvaltion alueelle.
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b) Henkilön pidättäminen tai omaisuuden takavarikointi: Jos jäsenvaltion rajavartijat saavat tietoonsa 
seikkoja, joiden nojalla on perusteltua pidättää henkilö tai ottaa hänet säilöön tai takavarikoida 
omaisuutta, heidän on toimittava kansallisen, unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kol
mannen maan viranomaisten on hyväksyttävä kyseisen henkilön tai omaisuuden siirtäminen jä
senvaltion alueelle. 

c) Tietotekniikkajärjestelmien käyttöoikeus: Jäsenvaltioiden rajavartijat voivat käyttää henkilötietoja 
käsitteleviä tietojärjestelmiä 7 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot saavat toteuttaa unionin oikeudessa 
edellytetyt tekniset ja organisaatioon liittyvät suojatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ta
hattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta tai tahattomalta katoamiselta, muuttumiselta, luvatto
malta paljastamiselta tai pääsyltä, mukaan lukien kolmannen maan viranomaisten pääsy. 

1.1.4.4 Asianomaisen jäsenvaltion on, ennen kuin se tekee naapurinaan sijaitsevan kolmannen maan kanssa 
jaettuja rajanylityspaikkoja koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muuttaa tällaista sopimusta, kuul
tava komissiota siitä, onko sopimus yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Aiemmista kahdenvälisistä 
sopimuksista on ilmoitettava komissiolle viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2014. 

Jos komissio katsoo, että sopimus ei ole yhteensopiva unionin oikeuden kanssa, se ilmoittaa tästä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet sopimuk
sen muuttamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa siten, että todettu yhteensopimattomuus poistuu."; 

ii) korvataan 1.2.1 ja 1.2.2 kohta seuraavasti: 

"1.2.1 Tarkastuksia on suoritettava ulkorajat ylittävissä junissa sekä junamatkustajille että rautatiehenkilökun
nalle, tavarajunat ja tyhjät junat mukaan luettuina. Jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä tai monen
välisiä sopimuksia siitä, miten nämä tarkastukset tehdään noudattaen 1.1.4 kohdassa vahvistettuja peri
aatteita. Tarkastukset on suoritettava jollakin seuraavista tavoista: 

— jäsenvaltion alueella sijaitsevalla ensimmäisellä määräasemalla tai viimeisellä lähtöasemalla, 

— junassa viimeisen kolmannen maan alueella sijaitsevan lähtöaseman ja ensimmäisen jäsenvaltion 
alueella sijaitsevan määräaseman välisen matkan tai päinvastaisen matkan aikana, 

— kolmannen maan alueella sijaitsevalla viimeisellä lähtöasemalla tai ensimmäisellä määräasemalla. 

1.2.2 Kolmansista maista saapuvien junien reitin varrella olevat jäsenvaltiot voivat suurnopeusmatkustajaju
nien liikennöinnin helpottamiseksi yhteisellä sopimuksella asianomaisten kolmansien maiden kanssa 
tämän lisäksi ja 1.1.4 kohdassa vahvistettuja periaatteita noudattaen päättää, että kolmansista maista 
saapuvissa junissa oleville henkilöille suoritetaan maahantulotarkastus jollakin seuraavista tavoista: 

— kolmannen maan asemilla, joilla nämä henkilöt nousevat junaan, 

— asemilla, joilla nämä henkilöt poistuvat junasta jäsenvaltioiden alueella, 

— junassa kolmannen maan alueella ja jäsenvaltioiden alueella olevien asemien välisen matkan aikana 
edellyttäen, että nämä henkilöt eivät poistu junasta."; 

b) korvataan 3.1 kohta seuraavasti: 

"3.1 Meriliikenteen yleiset tarkastusmenettelyt 

3.1.1 Alusten tarkastukset suoritetaan tulo- tai lähtösatamassa tai tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa, joka 
sijaitsee aluksen välittömässä läheisyydessä, tai aluksessa Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopi
muksessa määritellyillä aluevesillä. Jäsenvaltiot voivat tehdä sopimuksia, joiden mukaan tarkastuksia voi
daan suorittaa 1.1.4 kohdassa vahvistettuja periaatteita noudattaen myös merimatkan aikana tai kolmannen 
maan alueella laivan saapumisen tai lähdön yhteydessä.
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3.1.2 Aluksen päällikön, aluksen omistajan asiamiehen tai päällikön asianmukaisesti valtuuttaman tai kyseisen 
viranomaisen hyväksymällä tavalla tunnustetun muun henkilön, jäljempänä molemmissa tapauksissa 'aluk
sen päällikkö', on laadittava miehistöstä ja mahdollisista matkustajista luettelo, jossa on annettava Kansain
välisen meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen (FAL-sopimus) sisältyvissä lomakkeissa 5 
(miehistöluettelo) ja 6 (matkustajaluettelo) vaaditut tiedot sekä mahdollisen viisumin tai oleskeluluvan 
numero 

— viimeistään 24 tuntia ennen satamaan saapumista, tai 

— viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia, tai 

— jos seuraavaa käyntisatamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tämä tieto on 
saatavilla. 

Aluksen päällikön on toimitettava luettelo tai luettelot rajavartijoille tai, jos kansallisessa lainsäädännössä 
niin säädetään, muille asiaankuuluville viranomaisille, joiden on viipymättä toimitettava luettelo(t) edelleen 
rajavartijoille. 

3.1.3 Rajavartijoiden tai 3.1.2. kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on palautettava aluksen päällikölle vastaan
ottovahvistus (allekirjoitettu jäljennös luettelo(i)sta tai sähköinen vastaanottotodistus), joka hänen on pyyn
nöstä esitettävä sinä aikana, jona alus on satamassa. 

3.1.4 Aluksen päällikön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista miehistön kokoonpa
nossa tai matkustajien määrässä tapahtuneista muutoksista. 

Aluksen päällikön on lisäksi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille viipymättä ja 3.1.2 kohdassa sää
detyn määräajan kuluessa, aluksella olevista salamatkustajista. Salamatkustajat ovat kuitenkin edelleen 
aluksen päällikön vastuulla. 

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa säädetään, alukselle jääville henkilöille ei tehdä järjestelmällisesti 
rajatarkastuksia. Rajavartijoiden on kuitenkin tarkastettava alus ja alukseen jäävät henkilöt vain, kun 
tämä on perusteltua sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin 
perusteella. 

3.1.5 Aluksen päällikön on ilmoitettava aluksen lähdöstä toimivaltaisille viranomaisille hyvissä ajoin asianomai
sessa satamassa voimassa olevien määräysten mukaisesti."; 

c) muutetaan 3.2 kohta seuraavasti: 

i) korvataan 3.2.1 kohta seuraavasti: 

"3.2.1 Risteilyaluksen päällikön on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle risteilyreitti ja -ohjelma heti, kun 
ne on vahvistettu, ja viimeistään 3.1.2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa."; 

ii) korvataan 3.2.2 kohdan toinen alakohta seuraavasti: 

"Näiden alusten miehistölle ja matkustajille on kuitenkin tehtävä tarkastukset vain, kun tämä on perusteltua 
sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella."; 

iii) korvataan 3.2.3 kohdan a ja b alakohdassa viittaus "3.2.4 kohdassa" viittauksella "3.1.2 kohdassa"; 

iv) korvataan 3.2.3 kohdan e alakohdan toinen alakohta seuraavasti: 

"Näiden alusten miehistölle ja matkustajille on kuitenkin tehtävä tarkastukset vain, kun tämä on perusteltua 
sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella."; 

v) kumotaan 3.2.4 kohta;
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vi) kumotaan 3.2.9. kohdan toinen alakohta; 

vii) lisätään 3.2.10 kohtaan alakohta seuraavasti: 

"i) Edellä olevaa 3.1.2 kohtaa (matkustaja- ja miehistöluettelon toimittamista koskeva vaatimus) ei sovelleta. Jos 
aluksella olevista henkilöistä on laadittava luettelo yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä 
matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/41/EY (*) mukaisesti, aluksen päällikön on toimitettava jäsenvaltioiden alueella olevan tulosa
taman toimivaltaisille viranomaisille jäljennös tästä luettelosta viimeistään 30 minuuttia kolmannen maan 
satamasta lähdön jälkeen. 

___________ 
(*) EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35."; 

viii) lisätään kohta seuraavasti: 

"3.2.11 Jos kolmannesta maasta tuleva lautta, joka pysähtyy useammin kuin kerran jäsenvaltioiden alueella, ottaa 
matkustajia vain jäljellä olevaa kyseisen alueen kautta kulkevaa matkaa varten, näille matkustajille on 
tehtävä maastalähtötarkastus lähtösatamassa ja maahantulotarkastus tulosatamassa. 

Ne henkilöt, jotka ovat olleet lautalla jo ennen pysähdyksiä eivätkä ole nousseet lauttaan jäsenvaltioiden 
alueella, tarkastetaan tulosatamassa. Päinvastaista menettelyä sovelletaan silloin, kun määränpäänä on 
kolmas maa."; 

ix) lisätään otsikoitu kohta seuraavasti: 

" J ä s e n v a l t i o i d e n v ä l i n e n r a h t i l i i k e n n e 

3.2.12 Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, rajatarkastuksia ei tehdä samojen kahden tai useamman 
sataman, jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella, väliselle rahtiliikenteelle, jossa ei käydä jäsenvaltioiden 
alueen ulkopuolella sijaitsevassa satamassa ja joka muodostuu tavaroiden kuljetuksesta. 

Näiden alusten miehistölle ja matkustajille on kuitenkin tehtävä tarkastukset vain, kun ne ovat perus
teltuja sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella." 

5) Muutetaan liite VII seuraavasti: 

a) korvataan 3 kohdan 3.1 ja 3.2 kohta seuraavasti: 

"Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia merenkulkijoiden, joilla on henkilöllisyys
todistusta koskevien Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen N:o 108 (1958) tai N:o 185 (2003), Kan
sainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen (FAL-sopimus) ja asiaa koskevien kansallisten 
säännösten mukaisesti myönnetty merimieskirja tai merenkulkijain henkilöllisyystodistus, tulla jäsenvaltioiden alu
eelle käymällä maissa sen sataman sijaintipaikkakunnalla, jossa heidän aluksensa poikkeaa, tai lähipaikkakunnalla 
oleskelua varten, tai poistua jäsenvaltion alueelta palatakseen alukselleen, ilmoittautumatta rajanylityspaikalla edel
lyttäen, että heidät on merkitty sen aluksen miehistöluetteloon, jolla he palvelevat, ja että luettelo on tätä ennen 
toimitettu toimivaltaisten viranomaisten tarkastettavaksi. 

Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskiarviointien perusteella rajavartijoiden on 
kuitenkin tehtävä merimiehille 7 artiklan mukainen tarkastus ennen kuin nämä menevät maihin."; 

b) lisätään 6 kohtaan kohdat seuraavasti: 

"6.4 Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, joita konsultoidaan alaikäisiä koskevissa asioissa, ja 
ilmoitettava niistä komissiolle. Komissio antaa jäsenvaltioiden saataville luettelon näistä kansallisista yhteys
pisteistä.
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6.5 Jos johonkin 6.1–6.3 kohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin liittyy epäilyjä, rajavartijoiden on käytettävä luet
teloa kansallisista yhteyspisteistä, joita konsultoidaan alaikäisiä koskevissa asioissa."; 

c) lisätään kohdat seuraavasti: 

"7. Pelastuspalvelut, poliisi, palolaitos ja rajavartijat 

Pelastuspalvelujen, poliisin ja palolaitoksen hätätehtävissä toimivien työntekijöiden sekä työtehtävissään rajan 
ylittävien rajavartijoiden maahantuloa ja maastalähtöä koskevista järjestelyistä säädetään kansallisessa lainsää
dännössä. Jäsenvaltiot voivat tehdä kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia näihin ryhmiin kuu
luvien henkilöiden maahantulosta ja maastalähdöstä. Näissä järjestelyissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa voi
daan määrätä poikkeuksista 4, 5 ja 7 artiklaan. 

8. Offshore-työntekijät 

Poiketen siitä, mitä 4 ja 7 artiklassa säädetään, 2 artiklan 18 a alakohdassa määriteltyjä offshore-työntekijöitä, 
jotka palaavat säännöllisesti jäsenvaltioiden alueelle meri- tai ilmateitse oleskelematta kolmannen maan alueella, 
ei tarkasteta järjestelmällisesti. 

Suoritettavien tarkastusten tiheyden määrittämiseksi on kuitenkin otettava huomioon arvio laittomaan maa
hanmuuttoon liittyvistä riskeistä erityisesti, jos offshore-työskentelypaikka on kolmannen maan rannikon 
välittömässä läheisyydessä." 

6) Muutetaan liitteessä VIII esitetty vakiolomake seuraavasti: 

a) ilmaus "maahantuloleiman" ilmauksella "maahantulo- tai maastapoistumisleiman"; 

b) korvataan sana "alueelle" ilmauksella "alueelle tai lähteneen sen alueelta".
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LIITE II 

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 810/2009 liitteet seuraavasti: 

1) Korvataan liitteessä VI olevan vakiolomakkeen "Vakiolomake viisumin epäämisestä, mitätöimisestä tai peruuttamisesta 
ilmoittamista ja perustelemista varten" 4 kohta seuraavasti: 

"4.  hakija on jo oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivän ajan kuluvan 180 päivän jakson aikana yhtenäisen 
viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin perusteella". 

2) Korvataan liitteessä VII olevan 4 kohdan neljäs alakohta seuraavasti: 

"Kun viisumi on voimassa yli kuusi kuukautta, oleskelujen kesto on 90 päivää kutakin 180 päivän jaksoa kohden." 

3) Korvataan liitteessä XI oleva 5 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

"2. Viisumi myönnetään yhtenäisenä viisumina useita maahantulokertoja varten, ja se oikeuttaa haltijansa enintään 
90 päivän oleskeluun olympia- ja/tai paralympiakisojen keston aikana."
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