
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 

KONVENTIONEN OM TILLÄMPNING AV SCHENGENAVTALET OCH 

FÖRORDNINGEN (EG) NR 562/2006 NÄR DET GÄLLER VISERINGAR FÖR 

LÄNGRE VISTELSE (KOM 2009) 91 SLUTLIG) 

 

Allmänt  

Syftet med förslagen är att tredjelandsmedborgare som är lagligt bosatta i en medlemsstat på 

grundval av D-visering för längre vistelse utfärdad av den medlemsstat, lättare ska kunna röra 

sig inom Schengenområdet. 

 

Enligt de nuvarande Schengenreglerna får en tredjelandsmedborgare som innehar en nationell 

visering för en vistelse som överstiger tre månader, s.k. D-visering, endast vistas i den 

medlemsstat som utfärdat viseringen. Enligt artikel 18 i Schengenkonventionen, ändrad 

genom rådets förordning (EG) nr 1091/2001, får tredjelandsmedborgare transitera genom de 

andra medlemsstaterna endast för att nå den medlemsstat som utfärdat viseringen. 

 

Enligt nu gällande gemenskapslagstiftning får innehavare av D-viseringar alltså inte utan 

särskilt tillstånd resa till de andra medlemsstaterna under sin vistelse och inte heller transitera 

genom dem när de återvänder till sitt ursprungsland. Lydelsen i denna bestämmelse härrör 

från det förfarande som medlemsstaterna vid den tidpunkten tillämpade överlag och enligt 

vilket D-viseringar efter inresa till medlemsstaten omvandlades till uppehållstillstånd.  

 

Tredjelandsmedborgarna kunde sedan röra sig fritt inom Schengenområdet med detta 

uppehållstillstånd. När Schengenkonventionen ingicks ansåg medlemsstaterna således inte att 

det behövde fastställas regler vare sig för rörelsefrihet och returresa på grundval av en D-

visering eller för en andra transitering till den medlemsstat som hade utfärdat D-viseringen. 

 

Schengenkonventionen föreskriver endast likvärdighet mellan Schengenuppehållstillstånd och 

viseringar som gäller i Schengenområdet: tredjelandsmedborgare som har ett 

uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat och en giltig resehandling får röra sig fritt 

i de andra medlemsstaterna under högst tre månader av sin vistelse (artikel 21 i 

konventionen). 

 

I artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 562/2006 (kodex om Schengengränserna) föreskrivs också 

att tredjelandsmedborgare som innehar en giltig resehandling utfärdad av en medlemsstat får 

passera en annan medlemsstats yttre gränser utan visering för vistelser som inte överstiger tre 

månader. 

 

Problem vid tillämpningen  

Allt fler medlemsstater ersätter inte D-viseringar med uppehållstillstånd efter 

tredjelandsmedborgarnas inresa till deras territorium, eller gör detta med betydande 

förseningar. Detta har betydande negativa konsekvenser när det gäller möjligheten att röra sig 

i Schengenområdet. Dessa personer kan inte under sin vistelse på laglig väg resa till de andra 

medlemsstaterna för olika legitima ändamål (t.ex. affärer, konferenser, besök) och inte heller 

resa genom de andra medlemsstaterna när de återvänder till sitt ursprungsland. 

 

D+C-visering - rådets förordning (EG) nr 1091/2001  

År 2001 antogs rådets förordning (EG) nr 1091/2002 om D+C-visering, baserad på ett franskt 

initiativ. Om viseringen har utfärdats i enlighet med Schengenreglerna kan 



viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D-

viseringens giltighetstid. 

 

I praktiken har D+C-viseringar utfärdats i begränsad utsträckning, och denna typ av visering 

och förutsättningar för att bevilja sådana viseringar är inte ens kända vid alla medlemsstaters 

diplomatiska och konsulära beskickningar. I de medlemsstater där uppehållstillstånd kan 

beviljas av diplomatiska och konsulära beskickningar har D+C-viseringar i regel inte använts. 

 

När tre månader har förlöpt från den dag då D+C-viseringen började gälla, har innehavarna 

inte längre rätt att röra sig fritt inom Schengenstaternas territorium, om D+C-viseringen inte 

har ersatts med ett uppehållstillstånd, även om de fortfarande befinner sig lagligt i den 

medlemsstat som har utfärdat viseringen. 

 

Viseringstyp D+C avlägsnas från gemenskapslagstiftningen i samband med ikraftträdandet av 

den gemensamma viseringskodex som nu behandlas av Europeiska unionens råd och 

Europaparlamentet. Avskaffandet av denna typ av visering har samband bl.a. med frågor om 

den rättsliga grunden. 

 

Andra problem vid tillämpningen  

Personer som vistas i en medlemsstat med D-visering och som enligt rådets förordning (EG) 

nr 539/2001 ska ha en Schengenvisering för kortare vistelse, ska i den medlemsstat där de är 

bosatta ansöka om en separat C-visering för kortare vistelse för att kunna resa till en annan 

medlemsstat. 

 

I praktiken vägrar emellertid vissa medlemsstater att utfärda Schengenviseringar till personer 

som redan vistas i Schengenområdet. Dessa personer anses inte kunna ansöka om ytterligare 

Schengenvisering för kortare vistelse under dessa sex månader, eftersom de redan har vistats i 

Schengenområdet i tre månader på grundval av D- eller D+C-viseringen. Med samma 

argument kan de nekas rätten att resa genom de andra medlemsstaterna när de återvänder till 

sina ursprungsländer, eftersom perioden på tre månader (90 dagar) som är tillåten under en 

vistelse på sex månader redan har löpt ut. 

 

Prioritering av uppehållstillstånd  

I sina förslag poängterar kommissionen att medlemsstaterna även efter de föreslagna 

ändringarna ska vara skyldiga att utfärda uppehållstillstånd.  Syftet är inte att låta 

tredjelandsmedborgare vistas en längre tid i landet på grund av D-viseringen i fråga. 

Medlemsstaterna är i alla fall skyldiga att utfärda uppehållstillstånd för vissa kategorier av 

tredjelandsmedborgare i enlighet med EG-direktiv, exempelvis för studerande (2004/114/EG), 

forskare (2005/71/EG), familjemedlemmar (2003/86/EG).  I direktivet 2004/38/EG föreskrivs 

dessutom om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och 

uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt 

bosatta tredjelandsmedborgares ställning är också relevant. I direktiven finns också tidsfrister 

för att bevilja tillstånd. Kommissionens förslag påverkar inte tillämpningen av nämnda 

direktiv. Det är dock svårt att bedöma i hur stor utsträckning medlemsstaterna kommer att 

använda D-viseringar i stället för uppehållstillstånd. 

 

Säkerhetsaspekter  

Enligt artikel 25 i Schengenkonventionen ska medlemsstater som beslutar om utfärdande av 

uppehållstillstånd för en tredjelandsmedborgare konsultera Schengens informationssystem. 

Om tredjelandsmedborgaren är registrerad på spärrlista ska medlemsstaten först rådgöra med 



den medlemsstat som verkställt registreringen och ta hänsyn till denna stats intressen. 

Uppehållstillstånd ska då endast beviljas om tungt vägande skäl föreligger, framför allt 

humanitära skäl eller internationella förpliktelser. Enligt förslaget ska samma förfarande 

enligt kommissionens förslag tillämpas när medlemsstaterna överväger att utfärda en visering 

för längre vistelse, s.k. D-visering, till en tredjelandsmedborgare eller när medlemsstaterna 

upptäcker att en tredjelandsmedborgare med en giltig visering för längre vistelse är registrerad 

på spärrlista. 

 

Genom att konsultera Schengens informationssystem får man samma möjlighet att kontrollera 

personer som ansöker om viseringar för längre vistelse som gäller för innehavare av 

uppehållstillstånd som utfärdats av en medlemsstat. Den fria rörlighet i de andra 

medlemsstaterna som denna persongrupp åtnjuter, kommer därför inte att medföra någon 

extra säkerhetsrisk för medlemsstaterna jämfört med den fria rörlighet som innehavare av 

Schengenuppehållstillstånd eller viseringar för kortare vistelse åtnjuter. 

 

Enligt förslaget ska medlemsstaterna utfärda viseringar för längre vistelse i enlighet med den 

enhetliga modellen för viseringar för kortare vistelse som har högre säkerhetsnivå. Modellen 

fastställs i rådets förordning (EG) nr 1638/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning 

av visumhandlingar.  I denna modell ingår inga biometriska kännetecken, eftersom 

kännetecknen ska registreras i VIS-systemet när det gäller de handlingar som modellen 

huvudsakligen används för, dvs. Schengenviseringar. Med tanke på säkerhet är den största 

bristen i kommissionens förslag att biometriska kännetecken inte införs i D-viseringar. 

 

Förslagens innehåll  

Förslagen utvidgar principen om likvärdighet mellan uppehållstillstånd och viseringar för 

kortare vistelse att även omfatta D-viseringar. D-viseringar skulle således fungera på samma 

sätt som ett uppehållstillstånd när det gäller fri rörlighet inom Schengenområdet, dvs. tre 

månader under en vistelse på sex månader. 

 

Eftersom olika beslutsprocesser gäller för de rättsliga grunderna har kommissionen utarbetat 

två olika förslag. 

 

A. I kommissionens förslag KOM(2009) 90 slutlig föreslås att Schengenkonventionen ändras 

när det gäller viseringar för längre vistelse (innehållet i artikel 18 ska ändras) och registrering 

på spärrlista i Schengens informationssystem (en ny punkt 3 ska införas i artikel 25). Den 

rättsliga grunden för förslaget är artikel 62.2 a och 62.3 i EG-fördraget. Efter att ha hört 

Europaparlamentet ska rådet godkänna förslaget enhälligt. 

 

B: I kommissionens förslag KOM(2009) 91 slutlig föreslås en ändring av artikel 5.1 b i 

förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex 

om Schengengränserna) när det gäller villkoren för tredjelandsmedborgares inresa. Dessutom 

föreslås att en ny punkt 2 a införs i artikel 21 i Schengenkonventionen varvid den fria 

rörligheten på tre månader under en period av sex månader skulle även omfatta D-viseringar. 

Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 63.3 a i EG-fördraget. Ändringen ska antas 

genom medbeslutandeförfarande. 

 

Förslagens konsekvenser för Finland  

Finland har åtminstone inte för närvarande för avsikt att införa D-viseringar för längre 

vistelse. Enligt rådande praxis i Finland beviljas Schengenviseringar för en vistelse på tre 

månader och nationella uppehållstillstånd för en vistelse som överstiger tre månader. 



Uppehållstillstånd ska i princip sökas hos en finsk beskickning före ankomsten till landet. 

Många EU-medlemsstater (Frankrike, Tyskland, Italien) har ändå infört D-viseringar för 

längre vistelse, och enligt den information som Finland har fått har de inte för avsikt att 

avskaffa dessa. Kommissionens förslag är nödvändiga från många medlemsstaters och 

kommissionens synpunkt. Förslaget har sådana konsekvenser för Finland att en person som 

innehar en D-visering får lagligen vistas i Schengenstaterna, därmed också i Finland, i tre 

månader under en period av sex månader, Det är önskvärt att de som åtnjuter den fria 

rörligheten inom Schengen har legala dokument även om kontrollerna vid de inre gränserna 

har avskaffats. 

 

För Finlands del är det största problemet och den största motstridigheten att biometriska 

kännetecken enligt förslaget inte ska införas i D-viseringar. Enligt kommissionens förslag ska 

D-viseringar utfärdas på ett visumklistermärke som ska följa den enhetliga modellen (EG:s 

förordning (EG) nr 1683/95). Visumklistermärket i sig innehåller inga biometriska 

kännetecken, utan en ansiktsbild och tio fingeravtryck registreras i VIS-systemet 

(informationssystemet för viseringar). VIS-systemet baserar sig på rådets beslut 

(2004/512/EG) av den 8 juni 2004 om inrättande av informationssystemet för viseringar 

(VIS). D-viseringarna hör inte till VIS-systemets tillämpningsområde och det är inte möjligt 

att registrera information om D-viseringar i systemet i fråga. 

 

Vad gäller uppehållstillstånd, har man beslutat att övergå från klistermärken till 

uppehållstillstånd i form av kort. I chipet på kortet kommer man att lagra två biometriska 

kännetecken, en ansiktsbild och två fingeravtryck i enlighet med EU-förordning 380/2008. 

Uppehållstillstånd utfärdas enligt den enhetliga modellen men de kan ännu utfärdas antingen i 

form av klistermärken eller kort (EU-förordning 1030/2002). Medlemsstaterna har redan 

börjat utfärda nationella biometriska pass försedda med chips som innehåller innehavarens 

ansiktsbild. Senast i juni 2009 börjar man spara fingeravtryck på passens chips. Mot denna 

bakgrund är det problematiskt om medlemsstaterna även i fortsättningen utfärdar sådana 

dokument som de av kommissionen föreslagna D-viseringarna som inte innehåller 

biometriska kännetecken.  Enligt kommissionens förslag ska eventuella beslut om användning 

av D-viseringar fattas nationellt av varje medlemsstat. Efter det att förslaget antagits kan 

Finland sålunda inte påverka den utsträckning i vilken D-viseringar används. Kommissionens 

förslag i sin nuvarande form skulle för sin del urvattna strävan till att införa säkra dokument 

inom EU. 

 

Konsekvenser för lagstiftningen i Finland  

Förslagen har inte några konsekvenser för den nationella lagstiftningen i Finland och de ger 

inte anledning till några ändringar i lagstiftningen. Det är fråga om ändring av direkt 

tillämplig lagstiftning, Schengenkonventionen och kodexen om Schengengränserna (EU-

förordning). 

 

Enligt 40 § 1 mom. 5 punkten i den gällande utlänningslagen har en person som har en 

nationell visering utfärdad av en Schengenstat rätt att vistas i landet i tre månader räknat från 

viseringens första giltighetsdag (detta gäller både normala Schengenviseringar och D+C-

viseringar). Om detta föreskrivs i artikel 18 i Schengenkonventionen, sådan den lyder ändrad i 

rådets förordning nr 1091/2001 av den 28 maj 2001 om fri rörlighet med en visering för 

längre vistelse. Till denna del kräver kommissionens förslag inte några ändringar i 

utlänningslagen. I fortsättningen innebär ändringen att den rätt till vistelse i landet som den 

nationella viseringen ger också gäller i de situationer där det endast är fråga om en D-visering. 

 



Ekonomiska konsekvenser  

Finland ska inte införa nationella D-viseringar för längre vistelse. Ändringsförslagen har inte 

några ekonomiska konsekvenser. 

 

Statsrådets ståndpunkt  

Enligt statsrådets uppfattning är kommissionens förslag nödvändiga från vissa medlemsstaters 

och kommissionens synpunkt och därför kan man i princip förhålla sig positivt till dessa. 

Situationer där personer som i och för sig vistas lagligen inom Schengenområdet inte kan röra 

sig fritt inom området utan inre gränser eller resa via en annan Schengenstat tillbaka till sitt 

ursprungsland är inte önskvärda och man ska sträva till att hitta en lösning till problemet. 

Enligt statsrådets uppfattning är det önskvärt att personer som rör sig fritt inom 

Schengenområdet utan inre gränser har allmänt godkända lagliga dokument som berättigar till 

resa och vistelse i en annan Schengenstat. Statsrådet stödjer kommissionens ståndpunkt om att 

medlemsstaterna i princip borde utfärda uppehållstillstånd enligt den enhetliga modellen för 

dessa personer som vistas i landet med D-viseringar. 

 

Enligt statsrådets ståndpunkt skulle det vara viktigt att införa biometriska kännetecken i D-

viseringar. För närvarande förbereder sig Finland och övriga medlemsstater att införa 

biometriska kännetecken i nationella pass, visum och uppehållstillstånd. Förberedelserna 

utgör en utmaning för informationsteknologin och är dessutom dyra. Det är viktigt att det inte 

är möjligt att passera Schengenområdets inre gräns med dokument som inte är försedda med 

biometriska kännetecken eller utan att dessa kännetecken registreras i en gemensam databas 

(VIS). Få tredjeländer utfärdar dokument som är försedda med biometriska kännetecken, och 

det är inte alltid möjligt att läsa dessa uppgifter i ett chips vid Schengens yttre gräns. 

 

En lösning till problemet kunde vara att utfärda D-viseringar på ett uppehållstillståndskort 

som följer den enhetliga modellen och lagra biometriska kännetecken på kortets chips. 

Kännetecknen på chipset skulle läsas av vid ankomsten till den yttre gränsen. Detta förutsätter 

ändå att största delen av medlemsstaterna ändrar sin praxis när det gäller att utfärda 

uppehållstillstånd och sänder de färdiga uppehållstillståndskorten till sina beskickningar där 

de kan avhämtas före inresan i området. Det kan antas att medlemsstaterna inte är beredda att 

ändra sin praxis till att överensstämma med detta. 

 


