
Hjälper nationella 
brottsbekämpande 
och administrativa 

myndigheter att 
bättre skydda 

Schengenområdet, 
bekämpa brott och hitta 

försvunna människor.

Har du frågor om EU?
Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att 
få svar på dina frågor om Europeiska unionen.

Gratis telefonnummer (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte 00 800-nummer 
eller avgi  sbelägger dem.
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Mer information om SIS II och dina rättigheter  nns 
på följande webbsida:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Vad är Schengenområdet?
Schengenområdet är en stor del av den europeiska kontinenten 
där man har tagit bort kontrollerna vid de gemensamma inre 
gränserna. De deltagande länderna har gemensamma regler för 
kontroller vid Schengenområdets yttre gränser, vid utfärdande 
av visering och vid samarbete mellan polisen och rättsväsendet 
i brottmål (på webbsidan som nämns längst ned i broschyren 
� nns en förteckning över Schengenländerna).

Vad är Schengens 
informationssystem?
Schengens informationssystem (och andra generationen av 
systemet – SIS II) har en central roll i Schengensamarbetet. Tack 
vare det informationssystemet kan nationella gränskontroll-, 
tull- och polismyndigheter, som är ansvariga för kontroller vid 
Schengenområdets yttre gränser och inom Schengenområdet, 
sprida registreringar om eftersökta eller försvunna personer och 
föremål, t.ex. stulna fordon och ID-handlingar. SIS II kommer 
därför även i fortsättningen att vara viktigt för att kompensera 
för de avska ade inre gränskontrollerna och för att främja den 
fria rörligheten för personer inom Schengenområdet.

I SIS II � nns uppgifter om personer som inte får resa in i eller 
vistas i Schengenområdet, eller om personer som är efterlysta 
för brott. I SIS II � nns också uppgifter om försvunna personer, 
särskilt barn och andra sårbara personer som behöver skyddas. 
Uppgifter om vissa föremål registreras också i SIS II, till exempel 
om bilar, vapen, båtar och ID-handlingar som har förkommit, 
stulits eller använts i brottslig verksamhet.

En tull- eller polismyndighet eller en rättslig eller en behörig 
administrativ myndighet i ett land kan föra in en registrering 
som beskriver den person eller det föremål som eftersöks. En 
registrering kan föras in av följande skäl:

•  För att neka inresa för personer som inte har rätt att resa in 
i eller vistas i Schengenområdet.

•  För att hitta och gripa en person som är föremål för en 
europeisk arresteringsorder.

•  För att bidra till att hitta enskilda som eftersöks av rättsliga 
eller brottsbekämpande myndigheter. 

•  För att hitta och skydda en försvunnen person.
•  För att hitta egendom som stulits eller förkommit.

I SIS II lagras uppgifter som är nödvändiga för att identi� era en 
person (t.ex. foto och � ngeravtryck) och relevanta uppgifter om 
registreringen (t.ex. vilken åtgärd som ska vidtas). 

Vilka myndigheter kommer åt 
uppgifterna i SIS II?
Endast nationella brottsbekämpande, rättsliga och administrativa 
myndigheter har åtkomst till SIS II. Myndigheterna har endast 
rätt att få åtkomst till de uppgifter i SIS II som de speci� kt 
behöver för att utföra sina uppgifter. De europeiska organen 
Europol och Eurojust har begränsade åtkomsträttigheter för att 
utföra vissa typer av sökningar.

Hur säkerställs skyddet av 
personuppgifter?
Myndigheterna i alla länder som använder SIS II måste 
kontrollera kvaliteten på de uppgifter som de för in i systemet. 
I Schengenområdet � nns det strikta krav på dataskydd. Om en 
enskilds personuppgifter lagras har den personen rätt att begära 
åtkomst till uppgifterna för att kontrollera att de är korrekta och 
att registreringen inte strider mot lagstiftningen. I annat fall 
har den enskilde rätt att begära att uppgifterna korrigeras eller 
raderas.

Åtkomst kan endast nekas om det kan skada verkställigheten 
av rättsliga uppdrag som en registrering avser, eller om någon 
annan persons rätt och frihet måste skyddas. 

Vad händer om mitt namn 
missbrukas av någon som är 
involverad i brottslighet eller reser 
in i Schengenområdet olagligen?
Ibland används en falsk identitet när brott begås eller vid försök 
att resa in i eller vistas i Schengenområdet. Vid sådant missbruk 
används ofta förkomna eller stulna identitetshandlingar. 
Om en registrering i en sådan situation förs in i SIS II kan det 
leda till problem för den oskyldiga person som drabbats av 
identitetsstöld. Men det � nns detaljerande förfaranden som ska 
skydda dessa oskyldiga personers intressen (se nedan).

Hur ansöker jag om åtkomst, 
korrigering och radering om mina 
personuppgifter har missbrukats?
Om du tror att dina personuppgifter har missbrukats, eller 
behöver korrigeras eller raderas, så kan du begära åtkomst 
till uppgifterna i vilket Schengenland som helst genom att 
kontakta den behöriga myndigheten (vanligtvis den nationella 
dataskyddsmyndigheten eller den myndighet som är ansvarig 
för kvaliteten på de nationella uppgifter som förs in i SIS II). Om 
du be� nner dig utanför Schengenområdet kan du kontakta 
ett Schengenlands konsulat i det land där du för närvarande är 
bosatt. Du underrättas om uppföljningen av din begäran inom 
högst tre månader.

Mer information om SIS II och dina rättigheter  nns 
på följande webbsida:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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