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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 

 

og 

 

LÝÐVELDIÐ ÍSLAND OG 

 

KONUNGSRÍKIÐ NOREGUR, 

 

 

ÞAR EÐ frá því að Lúxemborgarsamningurinn á milli hinna þrettán aðildarríkja 

Evrópusambandsins, sem hafa undirritað Schengen-samningana, og Lýð-

veldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs var undirritaður 19. desember 

1996 hafa tvö síðarnefndu ríkin tekið þátt í umræðunum um beitingu, fram-

kvæmd og frekari þróun Schengen-samninganna og ákvæða sem tengjast 

þeim, 

 

ÞAR EÐ bókunin, sem fellir Schengen-gerðirnar inn í ramma Evrópusam-

bandsins og sett var í viðauka við sáttmálann um Evrópusambandið og stofn-

sáttmála Evrópubandalagsins með Amsterdam-sáttmálanum sem breytir sátt-

málanum um Evrópusambandið, stofnsáttmálum Evrópubandalaganna og til-

teknum gerðum sem tengjast þeim (hér á eftir nefnd „Schengen-bókunin“), 

hefur í för með sér að samstarf á milli aðildarríkja Evrópusambandsins, sem 

hafa undirritað Schengen-samningana, innan gildissviðs þeirra samninga og 

ákvæða sem tengjast þeim, mun fara fram innan stofnana- og lagaramma 

Evrópusambandsins og að virtum viðeigandi ákvæðum sáttmálans um 

Evrópusambandið og stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
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MINNAST ÞESS að markmið og tilgangur Lúxemborgarsamningsins er að 

halda því fyrirkomulagi sem fyrir er milli hinna fimm norrænu ríkja samkvæmt 

samningi um afnám vegabréfaskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna 

sem var undirritaður í Kaupmannahöfn 12. júlí 1957, þar sem Norræna vega-

bréfasambandinu var komið á fót, þegar þau norrænu ríki, sem eru aðilar að 

Evrópusambandinu, taka upp fyrirkomulagið um afnám eftirlits með fólki á 

innri landamærum sem kveðið er á um í Schengen-samningunum, 

 

HAFA Í HUGA ákvæðin sem mælt er fyrir um í Lúxemborgarsamningnum, 

 

VIÐURKENNA engu að síður að með því að fella Schengen-gerðirnar inn í 

ramma Evrópusambandsins er ákvarðanataka um frekari þróun ákvæða 

Schengen-gerðanna færð til Evrópusambandsins og þar með Evrópubanda-

lagsins, 

 

ÞAR EÐ það er vilji Evrópusambandsins, og þar með Evrópubandalagsins, 

skv. 1. mgr. 6. gr. Schengen-bókunarinnar að virða og þjóna markmiðum og 

tilgangi Lúxemborgarsamningsins með samningi sem, við gildistöku 

Amsterdam-sáttmálans, tengir Lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noreg fram-

kvæmd Schengen-gerðanna og frekari þróun þeirra á grundvelli 

Lúxemborgarsamningsins sem tryggir það sameiginlega markmið að þessi tvö 

ríki taki áfram þátt í þessu starfi, 
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ERU SANNFÆRÐ um nauðsyn þess að allir aðilar, sem beita ákvæðum 

Schengen-gerðanna og geta síðar þurft að hlíta því að ákvæðunum, eins og 

þau eru á hverjum tíma, verði beitt gagnvart þeim, Lýðveldið Ísland og 

Konungsríkið Noregur þar með talin, taki á viðeigandi hátt, á hvaða vettvangi 

sem er, þátt í umræðum um beitingu þeirra í reynd, framkvæmd þeirra og 

undirbúning að frekari þróun þeirra, 

 

ÁLÍTA að í því augnamiði sé nauðsynlegt að mynda skipulagseiningu utan 

stofnanaramma Evrópusambandsins sem tryggi þátttöku Lýðveldisins Íslands 

og Konungsríkisins Noregs í ferlinu við ákvarðanatöku á þessum sviðum og 

geri þeim kleift að taka þátt í þessu starfi í samsettri nefnd, og 

 

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTT UM EFTIRFARANDI: 

 

 

1. gr. 

 

Lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur, hér á eftir nefnd „Ísland“ og 

„Noregur“, skulu taka þátt í starfi Evrópubandalagsins og Evrópusambandsins 

á þeim sviðum sem ákvæðin, sem um getur í viðaukum A og B við þennan 

samning, ná yfir, eins og þau eru á hverjum tíma. 

 

 

Með þessum samningi skapast gagnkvæm réttindi og skyldur í samræmi við 

þá málsmeðferð sem hér er ákveðin. 
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2. gr. 

 

1. Ísland og Noregur skulu koma í framkvæmd og beita ákvæðum 

Schengen-gerðanna sem talin eru upp í viðauka A við þennan samning, á 

sama hátt og þau eiga við um aðildarríki Evrópusambandsins, hér á eftir 

nefnd „aðildarríkin“, sem taka þátt í hinu nánara samstarfi á grundvelli 

Schengen-bókunarinnar. 

 

2. Ísland og Noregur skulu koma í framkvæmd og beita ákvæðum gerða 

Evrópubandalagsins sem eru talin upp í viðauka B við þennan samning, að 

því marki sem þau hafa komið í staðinn fyrir samsvarandi ákvæði 

samningsins, sem undirritaður var í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd 

samkomulagsins um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landa-

mærum, eða ákvæði sem samþykkt eru samkvæmt honum.  

 

3. Ísland og Noregur skulu enn fremur samþykkja, koma í framkvæmd og 

beita gerðum og ráðstöfunum Evrópusambandsins sem breyta eða bætast við 

þau ákvæði sem um getur í viðaukum A og B og falla undir málsmeðferðina 

sem kveðið er á um í þessum samningi, sbr. þó 8. gr. 

 

 

3. gr. 

 

1. Hér með er komið á fót samsettri nefnd sem skipuð er fulltrúum ríkis-

stjórna Íslands og Noregs, og þeim sem sæti eiga í ráði Evrópusambandsins, 

hér á eftir nefnt „ráðið“, og í framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, hér á 

eftir nefnd „framkvæmdastjórnin“. 
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2. Samsetta nefndin skal samþykkja samhljóða reglur um málsmeðferð. 

 

3. Samsetta nefndin skal halda fundi að frumkvæði forseta hennar eða að 

ósk einhvers nefndarmanna. 

 

4. Með fyrirvara um 2. mgr. 4. gr. skal samsetta nefndin koma saman á 

vettvangi ráðherra, háttsettra embættismanna eða sérfræðinga, eftir því sem 

aðstæður krefjast. 

 

5. Embætti forseta samsettu nefndarinnar skal skipa: 

 

- á vettvangi sérfræðinga: fulltrúi Evrópusambandsins; 

 

- á vettvangi háttsettra embættismanna og ráðherra: til skiptis, til sex 

mánaða í senn, fulltrúi Evrópusambandsins og fulltrúi ríkisstjórnar Ís-

lands eða Noregs. 

 

 

4. gr. 

 

1. Samsetta nefndin skal, í samræmi við þennan samning, fjalla um öll 

málefni sem falla undir 2. gr. og tryggja að hvert það atriði, sem Ísland og 

Noregur láta sig varða, fái tilhlýðilega umfjöllun. 
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2. Á vettvangi ráðherra í samsettu nefndinni skulu fulltrúar Íslands og 

Noregs eiga þess kost: 

 

- að útskýra vandamál sem fyrir þeim verða að því er varðar tiltekna gerð 

eða ráðstöfun eða taka afstöðu til vandamála sem aðrar sendinefndir 

standa frammi fyrir; 

 

- að skýra frá sjónarmiðum sínum í sérhverju álitamáli er viðvíkur þróun 

eða framkvæmd ákvæða sem þá varða. 

 

3. Samsetta nefndin á vettvangi háttsettra embættismanna skal undirbúa 

fundi nefndarinnar á vettvangi ráðherra. 

 

4. Fulltrúar ríkisstjórna Íslands og Noregs skulu hafa rétt til að setja fram 

hugmyndir í samsettu nefndinni varðandi málefnin sem um getur í 1. gr. Að 

loknum umræðum er framkvæmdastjórninni eða sérhverju aðildarríki heimilt 

að taka þessar hugmyndir til umfjöllunar í því augnamiði að leggja fram tillögu 

um eða eiga frumkvæði að, í samræmi við reglur Evrópusambandsins, sam-

þykkt gerðar eða ráðstöfunar Evrópubandalagsins eða Evrópusambandsins. 

 

 

5. gr. 

 

Með fyrirvara um 4. gr. skal tilkynna samsettu nefndinni um allar gerðir eða 

ráðstafanir sem eru í undirbúningi í ráðinu og kunna að varða þennan 

samning. 
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6. gr. 

 

Þegar gerð eru drög að nýrri löggjöf á sviði sem fellur undir þennan samning 

skal framkvæmdastjórnin leita ráða með óformlegum hætti hjá sérfræðingum 

Íslands og Noregs á sama hátt og hún leitar ráða hjá sérfræðingum aðildar-

ríkjanna við gerð tillagna sinna. 

 

 

7. gr. 

 

Samningsaðilar eru sammála um að gera þurfi viðeigandi samkomulag um 

viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um 

hæli sem lögð er fram í einhverju af aðildarríkjunum eða á Íslandi eða í 

Noregi. Þetta samkomulag þarf að vera frágengið þegar ákvæðin, sem um 

getur í viðauka A og viðauka B, svo og ákvæði sem þegar hafa verið sam-

þykkt skv. 3. mgr. 2. gr., koma til framkvæmda gagnvart Íslandi og Noregi í 

samræmi við 4. mgr. 15. gr. 

 

 

8. gr. 

 

1.  Samþykkt nýrra gerða eða ráðstafana, sem tengjast þeim málefnum 

sem um getur í 2. gr., skal alfarið vera í höndum þar til bærra stofnana 

Evrópusambandsins. Með fyrirvara um 2. mgr. skulu þessar gerðir eða ráð-

stafanir öðlast gildi samtímis að því er Evrópusambandið og hlutaðeigandi 

aðildarríki þess varðar og að því er Ísland og Noreg varðar, nema skýrt sé 

kveðið á um annað í þessum gerðum eða ráðstöfunum. Taka skal, að því er 

þetta varðar, tilhlýðilegt tillit til þess tíma sem Ísland og Noregur greina sam-

settu nefndinni frá að þau þurfi til að uppfylla stjórnskipuleg skilyrði sín. 
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2. 

a) Ráðið skal tilkynna Íslandi og Noregi án tafar um samþykkt gerða eða 

ráðstafana sem um getur í 1. mgr. og farið hefur verið með samkvæmt 

þeim málsmeðferðarreglum sem settar eru í þessum samningi. Ísland 

og Noregur skulu, hvort í sínu lagi, ákveða hvort þau samþykkja efni 

þeirra og taka þær upp í landsrétt sinn. Þessar ákvarðanir skulu til-

kynntar ráðinu og framkvæmdastjórninni innan þrjátíu daga frá sam-

þykkt viðkomandi gerða eða ráðstafana. 

 

b) Ef efni slíkrar gerðar eða ráðstöfunar getur ekki orðið bindandi fyrir Ís-

land fyrr en stjórnskipuleg skilyrði hafa verið uppfyllt skal Ísland gera 

ráðinu og framkvæmdastjórninni grein fyrir því þegar Ísland sendir til-

kynningu sína. Þegar öll stjórnskipuleg skilyrði hafa verið uppfyllt skal 

Ísland þegar í stað gera ráðinu og framkvæmdastjórninni skriflega grein 

fyrir því og upplýsa þetta eigi síðar en fjórum vikum fyrir daginn sem 

mælt er fyrir um að gerðin eða ráðstöfunin öðlist gildi að því er Ísland 

varðar, eins og ákveðið hefur verið skv. 1. mgr. 

 

c) Ef efni slíkrar gerðar eða ráðstöfunar getur ekki orðið bindandi fyrir 

Noreg fyrr en stjórnskipuleg skilyrði hafa verið uppfyllt skal Noregur 

gera ráðinu og framkvæmdastjórninni grein fyrir því þegar Noregur 

sendir tilkynningu sína. Þegar öll stjórnskipuleg skilyrði hafa verið upp-

fyllt skal Noregur þegar í stað gera ráðinu og framkvæmdastjórninni 

skriflega grein fyrir því og eigi síðar en sex mánuðum frá því að til-

kynning ráðsins berst. Frá þeim degi sem mælt er fyrir um að gerðin 

eða ráðstöfunin öðlist gildi að því er Noreg varðar og þar til upplýst 

hefur verið að stjórnskipuleg skilyrði hafi verið uppfyllt skal Noregur, 

eftir því sem unnt er, beita efni gerðarinnar eða ráðstöfunarinnar til 

bráðabirgða. 
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3. Samþykki Íslands og Noregs á efni gerða og ráðstafana, sem um getur 

í 2. mgr., skapar réttindi og skyldur milli Íslands og Noregs svo og milli Íslands 

og Noregs annars vegar og Evrópubandalagsins og þeirra aðildarríkja þess, 

sem eru bundin af viðkomandi gerðum og ráðstöfunum, hins vegar. 

 

4. Í þeim tilvikum þegar 

 

a) annaðhvort Ísland eða Noregur tilkynnir þá ákvörðun sína að 

samþykkja ekki efni gerðar eða ráðstöfunar sem um getur í 2. mgr. og 

farið hefur verið með samkvæmt þeim málsmeðferðarreglum sem 

settar eru í þessum samningi; eða 

 

b) annaðhvort Ísland eða Noregur sendir ekki tilkynningu innan þeirra 

þrjátíu daga tímamarka sem sett eru í a-lið 2. mgr.; eða 

 

c) Ísland sendir ekki tilkynningu fyrir fjögurra vikna tímamörkin sem sett 

eru í b-lið 2. mgr. fyrir þann dag sem mælt er fyrir um að viðkomandi 

gerð eða ráðstöfun öðlist gildi að því er Ísland varðar; eða 

 

d) Noregur sendir ekki tilkynningu innan þeirra sex mánaða tímamarka 

sem sett eru í c-lið 2. mgr. eða gerir ekki ráðstafanir til beitingar til 

bráðabirgða, eins og gert er ráð fyrir í sama lið, frá þeim degi að telja 

sem mælt er fyrir um að viðkomandi gerð eða ráðstöfun öðlist gildi að 

því er Noreg varðar; 
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telst samningi þessum slitið að því er varðar Ísland eða Noreg, eftir því 

sem við á, nema samsetta nefndin, að lokinni ítarlegri könnun á leiðum 

til að halda samningnum áfram, ákveði annað innan níutíu daga. Slit 

þessa samnings öðlast gildi þremur mánuðum eftir að níutíu daga 

tímabilinu lýkur. 

 

 

9. gr. 

 

1. Til að ná því markmiði samningsaðila að ná eins samræmdri beitingu 

og túlkun og unnt er á ákvæðunum sem um getur í 2. gr. skal samsetta 

nefndin fylgjast stöðugt með dómaframkvæmd dómstóls Evrópubanda-

laganna, hér á eftir nefndur „dómstóllinn“, og einnig dómaframkvæmd þar til 

bærra dómstóla Íslands og Noregs varðandi slík ákvæði. Í þessu augnamiði 

skal koma á sérstöku fyrirkomulagi til að tryggja reglubundna og gagnkvæma 

miðlun þessarar dómaframkvæmdar. 

 

2. Með fyrirvara um samþykkt nauðsynlegra breytinga á samþykktum 

dómstólsins skulu Ísland og Noregur eiga rétt á að leggja greinargerð eða 

skriflegar athugasemdir fyrir dómstólinn í málum sem dómstóll aðildarríkis 

hefur vísað til hans til að fá forúrskurð um túlkun ákvæðis sem um getur í 

2. gr. 
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10. gr. 

 

1. Ísland og Noregur skulu árlega gefa samsettu nefndinni skýrslu þar 

sem fram kemur hvernig stjórnvöld þeirra og dómstólar hafa beitt og túlkað 

ákvæðin sem um getur í 2.  gr. og, ef við á, eins og dómstóllinn hefur túlkað 

þau. 

 

2. Ef samsetta nefndin hefur ekki getað tryggt samræmda beitingu og 

túlkun innan tveggja mánaða frá því að athygli hennar er vakin á verulegum 

mun á dómaframkvæmd dómstólsins og dómstóla Íslands eða Noregs eða 

verulegum mun á beitingu yfirvalda viðkomandi aðildarríkja annars vegar og 

Íslands eða Noregs hins vegar, að því er varðar ákvæðin sem um getur í 

2. gr., skal málsmeðferð skv. 11. gr. koma til framkvæmda. 

 

 

11. gr. 

 

1.  Rísi ágreiningur um beitingu þessa samnings, eða komi þær aðstæður 

upp sem kveðið er á um í 2. mgr. 10. gr., skal setja málið opinberlega á dag-

skrá fundar samsettu nefndarinnar á vettvangi ráðherra sem ágreiningsmál. 

 

2.  Samsetta nefndin skal hafa níutíu daga til að leysa ágreininginn frá 

þeim degi að telja sem dagskráin, sem ágreiningsmálið hefur verið sett á, er 

samþykkt. 
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3.  Geti samsetta nefndin ekki leyst ágreininginn á því níutíu daga tímabili 

sem gert er ráð fyrir í 2. mgr. skal bætt við þrjátíu dögum til að finna endan-

lega lausn. 

 

Fáist engin endanleg lausn telst samningnum slitið að því er varðar Ísland eða 

Noreg, eftir því hvort ríkið ágreiningurinn varðar. Samningsslitin öðlast gildi 

sex mánuðum eftir að þrjátíu daga fresturinn rennur út. 

 

 

12. gr. 

 

1.  Ísland og Noregur skulu á hverju ári leggja til fjárlaga Evrópubanda-

laganna vegna rekstrarkostnaðar við beitingu þessa samnings fjárhæð sem 

nemur: 

 

- 0,1% fyrir Ísland 

 

- 4,995% fyrir Noreg 

 

af 300 000 000 BEF (eða samsvarandi fjárhæð í evrum) með fyrirvara um ár-

lega aðlögun með tilliti til verðbólgu í Evrópusambandinu. 
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Ef til þess er ætlast að hlutaðeigandi aðildarríki greiði rekstrarkostnað við 

beitingu samningsins beint, en leggi ekki til fjárlaga Evrópubandalaganna 

vegna hans, skal hlutur Íslands og Noregs í kostnaðinum vera í samræmi við 

hundraðshluta vergrar þjóðarframleiðslu þessara landa af vergri þjóðarfram-

leiðslu allra þátttökuríkjanna. 

 

Ef rekstrarkostnaður er greiddur með framlagi til fjárlaga Evrópubandalagsins 

skal hlutur Íslands og Noregs í honum greiðast með árlegum framlögum inn á 

téð fjárlög í samræmi við hundraðshluta vergrar þjóðarframleiðslu þessara 

landa af vergri þjóðarframleiðslu allra þátttökuríkjanna. 

 

2.  Ísland og Noregur skulu eiga rétt á að fá afhent skjöl sem fram-

kvæmdastjórnin eða ráðið láta gera í tengslum við þennan samning og fá 

túlkun á fundum samsettu nefndarinnar á opinbert tungumál stofnana Evrópu-

bandalaganna að eigin vali. Ísland eða Noregur skal þó bera kostnað við 

þýðingu og túlkun úr og á íslensku eða norsku, eftir því sem við á. 

 

 

13. gr. 

 

1.  Samningur þessi skal engin áhrif hafa á samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið eða aðra samninga sem Evrópubandalagið og Ísland og/eða 

Noregur hafa gert með sér. 
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2.  Samningur þessi skal engin áhrif hafa á samninga sem gerðir verða 

milli Íslands og/eða Noregs og Evrópubandalagsins eða á grundvelli 24. og 

38. greinar sáttmálans um Evrópusambandið. 

 

3.  Samningur þessi skal engin áhrif hafa á samstarfið innan ramma 

Norræna vegabréfasambandsins, að því marki sem samstarfið er ekki and-

stætt eða til fyrirstöðu þessum samningi og þeim gerðum og ráðstöfunum 

sem byggjast á honum. 

 

 

14. gr. 

 

Samningur þessi tekur ekki til Svalbarða (Spitzbergen). 

 

 

15. gr. 

 

1. Samningur þessi öðlast gildi þegar liðinn er einn mánuður frá þeim degi 

er vörsluaðili hans, sem er framkvæmdastjóri ráðsins, hefur sannreynt að 

samningsaðilar fullnægja öllum formlegum skilyrðum fyrir því að þeir lýsi sig, 

sjálfir eða aðrir fyrir þeirra hönd, samþykka því að vera bundnir af honum. 

 

2. Ákvæðum 1., 3., 4. og 5. gr. og fyrsta málsliðar a-liðar 2. mgr. 8. gr. 

skal beitt til bráðabirgða frá undirritun þessa samnings. 
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3. Að því er varðar gerðir eða ráðstafanir sem eru samþykktar eftir undir-

ritun þessa samnings en fyrir gildistöku hans skal þrjátíu daga tímabilið, sem 

um getur í síðasta málslið a-liðar 2. mgr. 8. gr., hefjast á þeim degi sem þessi 

samningur öðlast gildi.  

 

4. Ákvæðin, sem um getur í viðauka A og viðauka B, og ákvæði sem 

þegar hafa verið samþykkt skv. 3. mgr. 2. gr., skulu koma til framkvæmda 

gagnvart Íslandi og Noregi á þeim degi sem ráðið ákveður með samhljóða 

samþykki fulltrúa þeirra aðildarríkja sem taka þátt í hinu nánara samstarfi á 

grundvelli Schengen-bókunarinnar, að höfðu samráði við samsettu nefndina í 

samræmi við 4. gr. þessa samnings og þegar það hefur gengið úr skugga um 

að Ísland og Noregur hafi fullnægt skilyrðum fyrir framkvæmd viðkomandi 

ákvæða og að eftirlit á ytri landamærum þeirra sé skilvirkt. 

 

5. Við það að ákvæðin, sem um getur í 4. mgr., koma til framkvæmda 

skapast réttindi og skyldur milli Íslands og Noregs svo og milli Íslands og 

Noregs annars vegar og Evrópubandalagsins og þeirra aðildarríkja þess, þar 

sem þessi ákvæði eru einnig komin til framkvæmda, hins vegar.  

 

 

16. gr. 

 

Ísland eða Noregur geta sagt samningi þessum upp og unnt er að segja 

honum upp með ákvörðun ráðsins með samhljóða samþykki fulltrúa þeirra 

aðildarríkja sem taka þátt í hinu nánara samstarfi á grundvelli Schengen-

bókunarinnar. Tilkynna ber um uppsögnina til vörsluaðila. Hún öðlast gildi 

þegar liðnir eru sex mánuðir frá því að tilkynningin berst. 
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17. gr. 

 

Segi Ísland eða Noregur þessum samningi upp eða verði honum slitið gagn-

vart Íslandi eða Noregi skulu þeir samningsaðilar, sem eru áfram bundnir af 

honum, og viðkomandi ríki, sem hefur sagt samningnum upp eða samnings-

slitin eiga við um, semja um lyktir málsins. Reynist ekki unnt að ná samkomu-

lagi skal ráðið taka ákvörðun, að höfðu samráði við þann þátttökuaðila að 

samningnum sem áfram er bundinn af samningnum, um nauðsynlegar ráð-

stafanir. Samningsaðilinn er þó einungis bundinn af slíkum ráðstöfunum hafi 

hann samþykkt þær. 

 

 

18. gr. 

 

Samningur þessi kemur í stað samstarfssamningsins milli Konungsríkisins 

Belgíu, Lýðveldisins Frakklands, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Stórher-

togadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, 

Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýð-

veldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands og 

Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og 

Schengen-samningnum, og Lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs 

um afnám eftirlits með fólki á sameiginlegum landamærum sem var undir-

ritaður í Lúxemborg 19. desember 1996. 
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Gjört í Brussel 18. maí 1999 í einu frumriti á dönsku, ensku, finnsku, frönsku, 

grísku, hollensku, írsku, ítölsku, portúgölsku, spænsku, sænsku, þýsku, 

íslensku og norsku og eru allir textarnir jafngildir en frumritið verður afhent til 

vörslu í skjalasafni aðalskrifstofu Evrópusambandsins. 
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Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs 
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VIÐAUKI A 

 

(1. mgr. 2. gr.) 

 

Fyrsti hluti þessa viðauka vísar til Schengen-samkomulagsins frá 1985 og 

Schengen-samningsins frá 1990 um framkvæmd Schengen-samkomulagsins. 

2. hluti vísar til aðildarskjalanna og 3. hluti til viðeigandi afleiddra Schengen-gerða. 

 

 

1. hluti  

 

 

Ákvæði samkomulagsins, sem var undirritað í Schengen 14. júní 1985, á milli ríkis-

stjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýska-

lands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra. 

 

 

Öll ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Schengen 19. júní 1990, á milli 

Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, 

Stórhertogadæmisins Lúxemborgar og Konungsríkisins Hollands, um framkvæmd 

Schengen-samkomulagsins frá 14. júní 1985 með eftirfarandi undantekningum: 

4. mgr. 2. gr., 

4. gr., að því er tekur til eftirlits með farangri, 

2. mgr. 10. gr., 

2. mgr. 19. gr., 

28. til 38. gr. og skilgreiningar sem tengjast þeim, 

60. gr., 

70. gr., 

74. gr., 

77. til 91. gr., að því marki sem þær falla undir tilskipun ráðsins 91/477/EBE um eftir-

lit með skotvopnakaupum og skotvopnaeign, 

120. til 125. gr., 

131. til 133. gr., 



 21 

 

 

134. gr., 

139. til 142. gr., 

lokagerð: 2. yfirlýsing, 

lokagerð: 4., 5. og 6. yfirlýsing, 

bókun, 

sameiginleg yfirlýsing, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 
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2. hluti  

 

Ákvæði samninga og bókana um aðild Lýðveldisins Ítalíu (undirrituð í París 

27. nóvember 1990), Konungsríkisins Spánar og Lýðveldisins Portúgals (undirrituð í 

Bonn 25. júní 1991), Lýðveldisins Grikklands (undirrituð í Madríd 6. nóvember 1992), 

Lýðveldisins Austurríkis (undirrituð í Brussel 28. apríl 1995) og Konungsríkisins 

Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins Svíþjóðar (undirrituð í 

Lúxemborg 19. desember 1996) að Schengen-samkomulaginu og Schengen-

samningnum með eftirfarandi undantekningum: 

 

1. Bókunin, sem var undirrituð í París 27. nóvember 1990, um aðild ríkisstjórnar 

Lýðveldisins Ítalíu að samkomulaginu milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-

efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins 

Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum 

þeirra sem var undirritað í Schengen 14. júní 1985. 

 

2. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í París 27. nóvember 

1990, um aðild Lýðveldisins Ítalíu að samningnum, sem var undirritaður í 

Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 

14. júní 1985 milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands, lokagerð hans 

og tengdar yfirlýsingar: 

1. gr., 

5. og 6. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. og 3. yfirlýsing í II. hluta, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 

 

3. Bókunin, sem var undirrituð í Bonn 25. júní 1991, um aðild ríkisstjórnar 

Konungsríkisins Spánar að samkomulaginu, sem var undirritað í Schengen 

14. júní 1985, milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í 

áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum þeirra, eins og því var breytt 

með bókuninni um aðild ríkisstjórnar Lýðveldisins Ítalíu sem var undirrituð í 

París 27. nóvember 1990, og meðfylgjandi yfirlýsingar. 



 23 

 

 

4. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Bonn 25. júní 1991, 

um aðild Konungsríkisins Spánar að samningnum, sem var undirritaður í 

Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 

14. júní 1985 milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands, sem Lýð-

veldið Ítalía hefur gerst aðili að með samningnum sem var undirritaður í París 

27. nóvember 1990, lokagerð hans og tengdar yfirlýsingar: 

1. gr., 

5. og 6. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. og 3. yfirlýsing í II. hluta, 

3. og 4. yfirlýsing í III. hluta, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 

 

5. Bókunin, sem var undirrituð í Bonn 25. júní 1991, um aðild ríkisstjórnar Lýð-

veldisins Portúgals að samkomulaginu, sem var undirritað í Schengen 

14. júní 1985, milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í 

áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum þeirra, eins og því var breytt 

með bókuninni um aðild ríkisstjórnar Lýðveldisins Ítalíu sem var undirrituð í 

París 27. nóvember 1990, og meðfylgjandi yfirlýsingar. 

 

6. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Bonn 25. júní 1991, 

um aðild Lýðveldisins Portúgals að samningnum, sem var undirritaður í 

Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 

14. júní 1985 milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands, sem Lýð-

veldið Ítalía hefur gerst aðili að með samningnum sem var undirritaður í París 

27. nóvember 1990, lokagerð hans og tengdar yfirlýsingar: 

1. gr., 

7. og 8. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. og 3. yfirlýsing í II. hluta, 

2., 3., 4. og 5. yfirlýsing í III. hluta, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra.  
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7. Bókunin, sem var undirrituð í Madríd 6. nóvember 1992, um aðild ríkisstjórnar 

Lýðveldisins Grikklands að samkomulaginu, sem var undirritað í Schengen 

14. júní 1985, milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í 

áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum þeirra, eins og því var breytt 

með bókuninni um aðild ríkisstjórnar Lýðveldisins Ítalíu sem var undirrituð í 

París 27. nóvember 1990, og bókununum um aðild ríkisstjórna Konungs-

ríkisins Spánar og Lýðveldisins Portúgals sem voru undirritaðar í Bonn 

25. júní 1991, og meðfylgjandi yfirlýsing. 

 

8. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Madríd 6. nóvem ber 

1992, um aðild Lýðveldisins Grikklands að samningnum, sem var undirritaður 

í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 

14. júní 1985 milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands, sem Lýð-

veldið Ítalía hefur gerst aðili að með samningnum sem var undirritaður í París 

27. nóvember 1990, og einnig Konungsríkið Spánn og Lýðveldið Portúgal 

með samningunum sem voru undirritaðir í Bonn 25. júní 1991, lokagerð hans 

og tengdar yfirlýsingar: 

1. gr., 

6. og 7. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2., 3. og 4. yfirlýsing í II. hluta, 

1. og 3. yfirlýsing í III. hluta, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 

 

9. Bókunin, sem var undirrituð í Brussel 28. apríl 1995, um aðild ríkisstjórnar 

Lýðveldisins Austurríkis að samkomulaginu, sem var undirritað í Schengen 

14. júní 1985, milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í 

áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum þeirra, eins og því var breytt 

með bókununum um aðild ríkisstjórnar Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins 

Spánar og Lýðveldisins Portúgals, og Lýðveldisins Grikklands sem voru 

undirritaðar 27. nóvember 1990, 25. júní 1991 og 6. nóvember 1992. 
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10. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Brussel 28. apríl 

1995, um aðild Lýðveldisins Austurríkis að samningnum, sem var undirritaður 

í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 

14. júní 1985 milli ríkisstjórna aðildarríkja Benelúx-efnahagssambandsins, 

Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands og Lýðveldið 

Ítalía, Konungsríkið Spánn og Lýðveldið Portúgal, og Lýðveldið Grikkland 

hafa gerst aðilar að með samningunum sem voru undirritaðir 27. nóvember 

1990, 25. júní 1991 og 6. nóvember 1992, og lokagerð hans: 

1. gr., 

5. og 6. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. yfirlýsing í II. hluta, 

III. hluti. 

 

11. Bókunin, sem var undirrituð í Lúxemborg 19. desember 1996, um aðild ríkis-

stjórnar Konungsríkisins Danmerkur að samkomulaginu, sem var undirritað í 

Schengen 14. júní 1985, um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra, og tengdar yfirlýsingar. 

 

12. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Lúxemborg 19. des-

ember 1996, um aðild Konungsríkisins Danmerkur að samningnum, sem var 

undirritaður í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-samkomu-

lagsins frá 14. júní 1985 um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra, lokagerð hans og tengdar yfirlýsingar: 

1. gr., 

7. og 8. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. yfirlýsing í II. hluta, 

III. hluti, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 

 

13. Bókunin, sem var undirrituð í Lúxemborg 19. desember 1996, um aðild ríkis-

stjórnar Lýðveldisins Finnlands að samkomulaginu, sem var undirritað í 

Schengen 14. júní 1985, um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra, og tengdar yfirlýsingar. 
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14. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Lúxemborg 

19. desember 1996, um aðild Lýðveldisins Finnlands að samningnum, sem 

var undirritaður í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-sam-

komulagsins frá 14. júní 1985 um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra, lokagerð hans og tengd yfirlýsing: 

1. gr., 

6. og 7. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. yfirlýsing í II. hluta, 

III. hluti, að undanskilinni yfirlýsingunni um Álandseyjar, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 

 

15. Bókunin, sem var undirrituð í Lúxemborg 19. desember 1996, um aðild ríkis-

stjórnar Konungsríkisins Svíþjóðar að samkomulaginu, sem var undirritað í 

Schengen 14. júní 1985, um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum 

landamærum þeirra, og tengd yfirlýsing. 

 

16. Eftirfarandi ákvæði samningsins, sem var undirritaður í Lúxemborg 

19. desember 1996, um aðild Konungsríkisins Svíþjóðar að samningnum, 

sem var undirritaður í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd Schengen-

samkomulagsins frá 14. júní 1985 um afnám í áföngum á eftirliti á sameigin-

legum landamærum þeirra, lokagerð hans og tengd yfirlýsing: 

1. gr., 

6. og 7. gr., 

I. hluti lokagerðar, 

2. yfirlýsing í II. hluta, 

III. hluti, 

yfirlýsing ráðherra og aðstoðarráðherra. 
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3. hluti  
 
A. EFTIRFARANDI ÁKVARÐANIR FRAMKVÆMDANEFNDARINNAR: 

 
 

Ákvörðun Efni 

SCH/Com-ex (93) 10 
14. 12. 1993 

Staðfesting á yfirlýsingum ráðherranna og aðstoðarráðherranna frá 19. júní 1992 og 30. 
júní 1993 um að samningurinn komi til framkvæmda 

SCH/Com-ex (93) 14 
14. 12. 1993 

Bætt samvinna í framkvæmd á milli dómsmálayfirvalda í baráttunni gegn ólöglegum 
fíkniefnaviðskiptum 

SCH/Com-ex (93) 16 
14. 12. 1993 

Fjárhagsreglugerð um kostnað við uppsetningu og rekstur miðlæga Schengen-
upplýsingakerfisins (C.SIS) 

SCH/Com-ex (93) 21 
14. 12. 1993 

Framlenging samræmdrar vegabréfsáritunar 

SCH/Com-ex (93) 22, endursk.  
14. 12. 1993 

Tiltekin skjöl eru trúnaðarmál 

SCH/Com-ex (93) 24 
14. 12. 1993 

Sameiginleg málsmeðferð við ógildingu, afturköllun eða styttingu á gildistíma 
samræmdrar vegabréfsáritunar 

SCH/Com-ex (94) 1, 2. endursk. 
26. 4. 1994 

Aðlögunarráðstafanir sem miða að því að afnema tálma og takmarkanir á umferð um 
landamærastöðvar á vegum við innri landamæri 

SCH/Com-ex (94) 2 
26. 4. 1994 

Útgáfa samræmdra vegabréfsáritana á landamærunum 

SCH/Com-ex (94) 15, endursk. 
21. 11. 1994 

Samráð með tölvusamskiptum við miðlægu yfirvöldin, sem um getur í 2. mgr. 17. gr. 
framkvæmdarsamningsins, tekið upp 
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SCH/Com-ex (94) 16, endursk. 
21. 11. 1994 

Öflun sameiginlegra komu- og brottfararstimpla  

SCH/Com-ex (94) 17, 4. endursk. 
22. 12. 1994 

Upptaka og framkvæmd Schengen-kerfisins í flughöfnum og á flugvöllum 

SCH/Com-ex (94) 25 
22. 12. 1994 

Skipst á tölulegum upplýsingum um útgáfu vegabréfsáritana 

SCH/Com-ex (94) 28, endursk.  
22. 12. 1994 

Vottorð, sem um getur í 75. gr., um að handhafi megi hafa með sér lyf og/eða geðvirk 
efni  

SCH/Com-ex (94) 29, 2. endursk. 
22. 12. 1994 

Samningurinn um framkvæmd Schengen-samkomulagsins frá 19. júní 1990 kemur til 
framkvæmda 

SCH/Com-ex (95) PV 1, endursk.  
(8. liður) 

Sameiginleg stefna í málum er varða vegabréfsáritanir 

SCH/Com-ex (95) 20, 2. endursk.  
20. 12. 1995 

Samþykkt skjals SCH/I (95) 40, 6. endurskoðun, um málsmeðferð við beitingu 2. mgr. 
2. gr. samningsins um framkvæmd Schengen-samkomulagsins 
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SCH/Com-ex (95) 21 
20. 12. 1995 

Schengen-ríkin skiptast á sem skjótastan hátt á tölulegum og efnislegum upplýsingum 
sem benda til misbrests á starfinu á ytri landamærunum 

SCH/Com-ex (96) 13, endursk. 
27. 6. 1996 

Meginreglur um útgáfu Schengen-vegabréfsáritana í samræmi við a-lið 1. mgr. 30. gr. 
samningsins um framkvæmd Schengen-samkomulagsins 

SCH/Com-ex (96) 27 
19. 12. 1996 

Útgáfa vegabréfsáritana á landamærum til sjómanna við gegnumferð 

SCH/Com-ex (97) 2, 2. endursk. 
25. 4. 1997 

Tilhögun útboðs á forkönnun vegna Schengen-upplýsingakerfisins (SIS) II 

SCH/Com-ex (97) 6, 2. endursk. 
24. 6. 1997 

Schengen-handbókin um lögreglusamvinnu í málefnum er varða allsherjarreglu og 
almannaöryggi 

SCH/Com-ex (97) 18 
7. 10. 1997 

Framlög Noregs og Íslands vegna rekstrarkostnaðar miðlæga Schengen-upplýsinga-
kerfisins (C.SIS) 

SCH/Com-ex (97) 24  
7. 10. 1997 

Framtíð Schengen-upplýsingakerfisins (SIS) 

SCH/Com-ex (97) 29, 2. endursk. 
7. 10. 1997 

Samningurinn um framkvæmd Schengen-samkomulagsins kemur til framkvæmda í 
Grikklandi 

SCH/Com-ex (97) 32  
15. 12. 1997 

Samræming stefnu í málum er varða vegabréfsáritanir 

SCH/Com-ex (97) 34, endursk. 
15. 12. 1997 

Framkvæmd sameiginlegrar aðgerðar um samræmt eyðublað fyrir dvalarleyfi 

SCH/Com-ex (97) 35 
15. 12. 1997 

Breyting á fjárhagsreglugerðum um miðlæga Schengen-upplýsingakerfið (C.SIS) 



 30 

 
SCH/Com-ex (97) 39, endursk. 
15. 12. 1997 

Leiðbeinandi meginreglur um sönnunargögn og vísbendingar innan ramma  samninga 
á milli Schengen-ríkjanna um endurviðtöku 

SCH/Com-ex (98) 1, 2. endursk. 
21. 4. 1998 

Skýrsla um störf átakshópsins 

SCH/Com-ex (98) 10  
21. 4. 1998 

Samstarf milli samningsaðilanna í málum er varða endursendingu útlendinga flugleiðis 

SCH/Com-ex (98) 11  
21. 4. 1998  

Miðlæga Schengen-upplýsingakerfið (C.SIS) með 15/18 tengingar 

SCH/Com-ex (98) 12 
21. 4. 1998 

Staðbundin skipti á tölulegum upplýsingum um vegabréfsáritanir 

SCH/Com-ex (98) 17 
23. 6. 1998 

Tiltekin skjöl eru trúnaðarmál 
 

SCH/Com-ex (98) 18, endursk. 
23. 6. 1998 

Fyrirhugaðar ráðstafanir varðandi lönd sem valda erfiðleikum með tilliti til útgáfu skjala 
sem krafist er til að flytja ríkisborgara þeirra frá yfirráðasvæði Schengen 
ENDURVIÐTAKA – VEGABRÉFSÁRITANIR 

SCH/Com-ex (98) 19 
23. 6. 1998 

Mónakó 
VEGABRÉFSÁRITANIR – YTRI LANDAMÆRI – SCHENGEN-UPPLÝSINGAKERFIÐ 

SCH/Com-ex (98) 21 
23. 6. 1998 

Stimplun vegabréfa umsækjenda um vegabréfsáritun 
VEGABRÉFSÁRITANIR 

SCH/Com-ex (98) 26, lokaútg. 
16. 9. 1998 

Fastanefnd um Schengen-framkvæmdarsamninginn komið á fót 
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SCH/Com-ex (98) 29, endursk. 
23. 6. 1998 

Heildarákvæði sem tekur til allra tæknilegra Schengen-gerða 

SCH/Com-ex (98) 35, 2. endursk. 
16. 9. 1998 

Sameiginlega handbókin send til ríkja sem sótt hafa um aðild að Evrópusambandinu 

SCH/Com-ex (98) 37, 2. lokaútg. Aðgerðaáætlun í baráttunni gegn ólöglegum innflytjendum 

SCH/Com-ex (98) 43, endursk. 
16. 9. 1998 

Sérstök nefnd um Grikkland 

SCH/Com-ex (98) 49, 3. endursk. 
16. 12. 1998 

Samningurinn um framkvæmd Schengen-samkomulagsins kemur til framkvæmda í 
Grikklandi 

SCH/Com-ex (98) 51, 3. endursk. 
16. 12. 1998 

Lögreglusamvinna yfir landamæri á sviði afbrotavarna og uppljóstrana afbrota 
samkvæmt beiðni  

SCH/Com-ex (98) 52 
16. 12. 1998 

Handbók um lögreglusamvinnu yfir landamæri 

SCH/Com-ex (98) 53, 2. endursk. Samræmd stefna varðandi vegabréfsáritanir – gráu skrárnar felldar niður 

SCH/Com-ex (98) 56 
16. 12. 1998 

Handbók um skilríki sem bera mega vegabréfsáritun  

SCH/Com-ex (98) 57 
16. 12. 1998 

Samræmt eyðublað fyrir heimboð, staðfestingu á gistingu og viðurkenningu á 
skuldbindingum um framfærslu tekið upp 

SCH/Com-ex (98) 59, endursk. 
16. 12. 1998 

Kerfisbundin þjónusta skjalaráðgjafa 

SCH/Com-ex (99) 1, 2. endursk. 
28. 4. 1999 

Staðan í fíkniefnamálum 

SCH/Com-ex (99) 3 
28. 4. 1999 

Fjárhagsáætlun fyrir þjónustuborð fyrir árið 1999 

SCH/Com-ex (99) 4 
28. 4. 1999 

Kostnaður við uppsetningu miðlæga Schengen-upplýsingakerfisins (C.SIS) 

SCH/Com-ex (99) 5 
28. 4. 1999 

SIRENE-handbókin 

SCH/Com-ex (99) 6 
28. 4. 1999 

Staðan í fjarskiptamálum 
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SCH/Com-ex (99) 7, 2. endursk. 
28. 4. 1999 

Samskiptafulltrúar 

SCH/Com-ex (99) 8, 2. endursk. 
28. 4. 1999 

Greiðslur til upplýsingagjafa 

SCH/Com-ex (99) 10 
28. 4. 1999 

Ólögleg viðskipti með skotvopn 

SCH/Com-ex (99) 11, 2. endursk. 
28. 4. 1999 

Ákvörðun sem tengist samningnum um samvinnu um málsmeðferð vegna 
umferðarlagabrota  

SCH/Com-ex (99) 13 
28. 4. 1999 

Afturköllun á gömlum útgáfum og samþykkt á nýjum útgáfum Sameiginlegu 
handbókarinnar og Sameiginlegu fyrirmælanna til sendiráða og ræðisskrifstofa 

SCH/Com-ex (99) 14 
28. 4. 1999 

Handbók um skilríki sem bera mega vegabréfsáritun  

SCH/Com-ex (99) 18 
28. 4. 1999 

Bætt lögreglusamvinna að því er varðar afbrotavarnir og uppljóstranir afbrota 
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B. EFTIRFARANDI YFIRLÝSINGAR FRAMKVÆMDANEFNDARINNAR: 
 

Yfirlýsing Efni 

SCH/Com-ex (96) 5. yfirl. 
18. 4. 1996 

Skilgreining á hugtakinu „útlendingur“ frá þriðja landi  

SCH/Com-ex (96) 6. yfirl., 2. endursk. 
26. 6. 1996 

Yfirlýsing um framsal 

SCH/Com-ex (97) 13. yfirl., 2. endursk. 
18. 4. 1996 

Brottnám ólögráða barna 

SCH/Com-ex (99) 2. yfirl., endursk. 
28. 4. 1999 

Uppbygging Schengen-upplýsingakerfisins (SIS) 

 
 
 
 
C. EFTIRFARANDI ÁKVARÐANIR MIÐHÓPSINS: 
 

Ákvörðun Efni 

SCH/C (98) 117 
27. 10. 1998 

Aðgerðaáætlun í baráttunni gegn ólöglegum innflytjendum 

SCH/C (99) 25 
22. 3. 1999 

Almennar meginreglur um greiðslur til upplýsingagjafa og flugumanna 
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VIÐAUKI B 
 

(2. mgr. 2. gr.) 1 
 
 
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 574/1999 frá 12. mars 1999 þar sem tiltekin eru þau 
þriðju lönd sem um gildir að ríkisborgarar þeirra verða að hafa vegabréfsáritanir undir 
höndum þegar þeir fara yfir ytri landamæri aðildarríkjanna (Stjtíð. EB L 72/2 frá 18. 3. 
1999)2; 
 
 
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1683/95 frá 29. maí 1995 þar sem mælt er fyrir um sam-
eiginlegt eyðublað um vegabréfsáritanir (Stjtíð. EB L 164/1 frá 14. 7. 1995) og 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. febrúar 1996 þar sem mælt er fyrir um 
frekari tækniforskriftir fyrir samræmt eyðublað um vegabréfsáritanir (ekki birt); 
 
 
Tilskipun ráðsins nr. 91/477/EBE frá 18. júní 1991 um eftirlit með skotvopnakaupum 
og skotvopnaeign (Stjtíð. EB L 256/51 frá 13. 9. 1991) og tilmæli framkvæmda-
stjórnarinnar 93/216/EBE frá 25. febrúar 1993 um evrópska skotvopnaleyfið (Stjtíð. 
EB L 93/39 frá 17. 4. 1993) eins og þeim var breytt með tilmælum framkvæmda-
stjórnarinnar 96/129/EB frá 12. janúar 1996 (Stjtíð. EB L 30/47 frá 8. 2. 1996).  
 

                                                 
1  Sjá einnig yfirlýsingu ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar er varðar ákvörðun 95/46/EB 
sem er samþykkt um leið og þessi samningur er gerður. 
2  Með fyrirvara um tengsl hennar við ákvæði, þar sem tiltekin eru þriðju lönd sem um gildir að 
ríkisborgarar þeirra verða að hafa vegabréfsáritanir undir höndum eða eru undanþegnir slíkum 
kvöðum, sem hafa verið samþykkt innan ramma Schengen-samstarfsins og verður beitt áfram 
þegar Schengen-gerðirnar verða felldar undir ramma Evrópusambandsins og fjallað er um 
innan viðauka A. 
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Samningsaðilar hafa samþykkt þessa lokagerð sem hefur að geyma eftirfar-

andi yfirlýsingar: 

 

 

1. Yfirlýsing Íslands og Noregs um 2. mgr. 4. gr.: 

 

Að því er varðar fundi samsettu nefndarinnar á vettvangi ráðherra líta Ís-

land og Noregur svo á að þau skuli sjálf meta hvort líta beri á tiltekin atriði 

sem „vandamál sem fyrir þeim verða“ (fyrsti undirliður ákvæðisins) eða at-

riði sem „varða“ þau (annar undirliður ákvæðisins) og hvort nauðsyn beri til 

að fjallað sé um málið á vettvangi ráðherra. Í samræmi við sameiginlega 

hagsmuni samningsaðila er gert ráð fyrir því að slík „vandamál“ og álitamál 

sem „varða“ þau komi allajafna upp í hinu reglulega samstarfi með 

einhverjum þeim hætti er leiði til þess að þau verði sett á dagskrá funda 

samsettu nefndarinnar á vettvangi ráðherra. Engu að síður leggja Ísland og 

Noregur áherslu á rétt nefndarmanna til að óska eftir fundi í samsettu 

nefndinni á hvaða vettvangi sem er í samræmi við 3. mgr. 3. gr. 

samningsins. 

 

 

2. Yfirlýsing Íslands og Noregs um 4. mgr. 8. gr.: 

 

Í þeim tilvikum að aðstæður skapast sem gerð er grein fyrir í a-, b-, c- eða 

d-lið 4. mgr. 8. gr. munu Ísland og Noregur nýta sér heimildina sem kveðið 

er á um í 3. mgr. 3. gr. til að óska eftir fundi í samsettu nefndinni á 

vettvangi ráðherra svo að leita megi leiða til að halda samningnum áfram. 
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3. Yfirlýsing Íslands og Noregs um framsal: 

 

1. Ekki skal bera fyrir sig fyrirvara, sem settir hafa verið skv. 13. gr. 

Evrópusamningsins um varnir gegn hryðjuverkum er lagður var fram til 

undirritunar í Strassborg 27. janúar 1977, í framsalsmálum er tengjast 

aðildarríkjum Evrópusambandsins sem ábyrgjast sams konar málsmeð-

ferð.  

 

2. Ekki skal bera fyrir sig yfirlýsingar, sem gerðar hafa verið skv. 1. mgr. 

6. gr. Evrópusamningsins um framsal sakamanna er lagður var fram til 

undirritunar í París 13. desember 1957, sem ástæðu þess að synja um 

framsal á þeim sem þar eru búsettir en hafa ríkisfang annarra ríkja en 

Norðurlanda til aðildarríkja Evrópusambandsins sem ábyrgjast sams 

konar málsmeðferð.  

 

 

4.  Sameiginleg yfirlýsing um samráð þjóðþinga: 

 

Evrópusambandið, Ísland og Noregur telja við hæfi að umræða um mál-

efni sem falla undir þennan samning fari fram á fundum þingmanna 

Evrópuþingsins og íslenskra þingmanna annars vegar og þingmanna 

Evrópuþingsins og norskra þingmanna hins vegar. 

 

 

5. Yfirlýsing ráðs Evrópusambandsins, samþykkt samhljóða af þeim sem 

sæti eiga í ráðinu og um getur í 1.  mgr. 6. gr. Schengen-bókunarinnar, um 

ákvarðanir sem samsettu nefndinni ber að taka:  

 

„Það er skilningur ráðsins að ákvarðanir, sem samsettu nefndinni ber að 

taka samkvæmt samningnum, skuli samþykktar samhljóða af fulltrúum 

þeirra sem sæti eiga í ráðinu og um getur í 1. mgr. 6. gr. Schengen-

bókunarinnar og fulltrúum ríkisstjórna Íslands og Noregs, nema kveðið sé 

á um annað í reglum um málsmeðferð eða í samningi þeim sem gerður 

verður skv. 2. mgr. 6. gr. Schengen-bókunarinnar.“ 
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6. Yfirlýsing framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um aðgengi  að 

tillögum: 

 

Þegar framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna sendir ráði Evrópusam-

bandsins og Evrópuþinginu tillögur sínar er varða þennan samning skal 

hún senda Íslandi og Noregi afrit af þeim. 
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Gjört í Brussel 18. maí 1999. 
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Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs 
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SAMNINGUR 

Í FORMI BRÉFASKIPTA 

MILLI RÁÐS EVRÓPUSAMBANDSINS 

OG LÝÐVELDISINS ÍSLANDS OG KONUNGSRÍKISINS NOREGS 

UM NEFNDIR SEM AÐSTOÐA FRAMKVÆMDASTJÓRN 

EVRÓPUBANDALAGANNA 

VIÐ AÐ BEITA FRAMKVÆMDAVALDI SÍNU 
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A. Bréf frá bandalaginu 
 
 
Herra, 
 
 
Ráðið vísar til samningaviðræðna um samninginn um þátttöku Lýðveldisins Ís-
lands og Konungsríkisins Noregs í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-
gerðanna og hefur tekið fullt tillit til óskar Íslands og Noregs um að taka fullan 
þátt í starfi nefndanna, sem aðstoða framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna 
við að beita framkvæmdavaldi sínu, á grundvelli þátttöku þeirra í 
ákvarðanatöku á sviðum sem falla undir samninginn og til að stuðla að góðri 
framkvæmd samningsins. 
 
 
Ráðið tekur mið af því að síðar, þegar slíkri málsmeðferð verður beitt á þeim 
sviðum sem falla undir samninginn, verði vissulega nauðsynlegt að Ísland og 
Noregur taki þátt í starfi þessara nefnda, einnig til að tryggja að viðkomandi 
gerðir eða ráðstafanir hafi fengið málsmeðferð samkvæmt samningnum og 
þar með orðið bindandi gagnvart Íslandi og Noregi.  
 
 
Því lýsir Evrópubandalagið sig reiðubúið, jafnskjótt og þörf krefur, til 
samningaviðræðna um viðeigandi fyrirkomulag á þátttöku Íslands og Noregs í 
starfi þessara nefnda. 
 
 
Ég væri yður þakklátur ef þér vilduð tilkynna mér hvort ríkisstjórn yðar 
samþykkir framangreint. 
 
Ég votta yður virðingu mína, 
 
 
 
        Fyrir hönd 
       ráðs Evrópusambandsins  
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Gjört í Brussel 18. maí 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins 
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B. Bréf frá Íslandi 
 
 
Mér veitist sá heiður að staðfesta að ég hef móttekið svohljóðandi bréf frá 
yður, dagsett í dag: 
 
„Ráðið vísar til samningaviðræðna um samninginn um þátttöku Lýðveldisins 
Íslands og Konungsríkisins Noregs í framkvæmd, beitingu og þróun 
Schengen-gerðanna og hefur tekið fullt tillit til óskar Íslands og Noregs um að 
taka fullan þátt í starfi nefndanna, sem aðstoða framkvæmdastjórn Evrópu-
bandalaganna við að beita framkvæmdavaldi sínu, á grundvelli þátttöku þeirra 
í ákvarðanatöku á sviðum sem falla undir samninginn og til að stuðla að góðri 
framkvæmd samningsins. 
 
 
Ráðið tekur mið af því að síðar, þegar slíkri málsmeðferð verður beitt á þeim 
sviðum sem falla undir samninginn, verði vissulega nauðsynlegt að Ísland og 
Noregur taki þátt í starfi þessara nefnda, einnig til að tryggja að viðkomandi 
gerðir eða ráðstafanir hafi fengið málsmeðferð samkvæmt samningnum og 
þar með orðið bindandi gagnvart Íslandi og Noregi.  
 
 
Því lýsir Evrópubandalagið sig reiðubúið, jafnskjótt og þörf krefur, til 
samningaviðræðna um viðeigandi fyrirkomulag á þátttöku Íslands og Noregs í 
starfi þessara nefnda. 
 
 
Ég væri yður þakklátur ef þér vilduð tilkynna mér hvort ríkisstjórn yðar 
samþykkir framangreint.“ 
 
 
Ég get tilkynnt yður að ríkisstjórn mín samþykkir efni bréfs yðar. 
 
Ég votta yður virðingu mína, 
 
 
       Fyrir hönd ríkisstjórnar 
       Lýðveldisins Íslands 
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Gjört í Brussel 18. maí 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands 
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A. Bréf frá bandalaginu 
 
 
Herra, 
 
 
Ráðið vísar til samningaviðræðna um samninginn um þátttöku Lýðveldisins Ís-
lands og Konungsríkisins Noregs í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-
gerðanna og hefur tekið fullt tillit til óskar Íslands og Noregs um að taka fullan 
þátt í starfi nefndanna, sem aðstoða framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna 
við að beita framkvæmdavaldi sínu, á grundvelli þátttöku þeirra í 
ákvarðanatöku á sviðum sem falla undir samninginn og til að stuðla að góðri 
framkvæmd samningsins. 
 
 
Ráðið tekur mið af því að síðar, þegar slíkri málsmeðferð verður beitt á þeim 
sviðum sem falla undir samninginn, verði vissulega nauðsynlegt að Ísland og 
Noregur taki þátt í starfi þessara nefnda, einnig til að tryggja að viðkomandi 
gerðir eða ráðstafanir hafi fengið málsmeðferð samkvæmt samningnum og 
þar með orðið bindandi gagnvart Íslandi og Noregi.  
 
 
Því lýsir Evrópubandalagið sig reiðubúið, jafnskjótt og þörf krefur, til 
samningaviðræðna um viðeigandi fyrirkomulag á þátttöku Íslands og Noregs í 
starfi þessara nefnda. 
 
 
Ég væri yður þakklátur ef þér vilduð tilkynna mér hvort ríkisstjórn yðar 
samþykkir framangreint. 
 
Ég votta yður virðingu mína, 
 
 
 
        Fyrir hönd 
       ráðs Evrópusambandsins  
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Gjört í Brussel 18. maí 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins 
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B. Bréf frá Noregi 
 
 
Mér veitist sá heiður að staðfesta að ég hef móttekið svohljóðandi bréf frá 
yður, dagsett í dag: 
 
 
„Ráðið vísar til samningaviðræðna um samninginn um þátttöku Lýðveldisins 
Íslands og Konungsríkisins Noregs í framkvæmd, beitingu og þróun 
Schengen-gerðanna og hefur tekið fullt tillit til óskar Íslands og Noregs um að 
taka fullan þátt í starfi nefndanna, sem aðstoða framkvæmdastjórn Evrópu-
bandalaganna við að beita framkvæmdavaldi sínu, á grundvelli þátttöku þeirra 
í ákvarðanatöku á sviðum sem falla undir samninginn og til að stuðla að góðri 
framkvæmd samningsins. 
 
 
Ráðið tekur mið af því að síðar, þegar slíkri málsmeðferð verður beitt á þeim 
sviðum sem falla undir samninginn, verði vissulega nauðsynlegt að Ísland og 
Noregur taki þátt í starfi þessara nefnda, einnig til að tryggja að viðkomandi 
gerðir eða ráðstafanir hafi fengið málsmeðferð samkvæmt samningnum og 
þar með orðið bindandi gagnvart Íslandi og Noregi.  
 
 
Því lýsir Evrópubandalagið sig reiðubúið, jafnskjótt og þörf krefur, til 
samningaviðræðna um viðeigandi fyrirkomulag á þátttöku Íslands og Noregs í 
starfi þessara nefnda. 
 
 
Ég væri yður þakklátur ef þér vilduð tilkynna mér hvort ríkisstjórn yðar sam-
þykkir framangreint.“ 
 
 
Ég get tilkynnt yður að ríkisstjórn mín samþykkir efni bréfs yðar. 
 
Ég votta yður virðingu mína, 
 
 
       Fyrir hönd ríkisstjórnar 
       Konungsríkisins Noregs 
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Gjört í Brussel 18. maí 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs 
 
 
 
 
 
 


