Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold
Herved offentliggøres ændringer til Justitsministeriets oversigt over udlændinge, som pr. 1. januar 2014 er fritaget for pas og visum, jf. § 5, stk. 4
og § 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 427 af 29. april 2014 om udlændinges
adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen), oversigt over pas og
anden rejselegitimation, der efter justitsministerens bestemmelse er godkendt som rejselegitimation, jf. udlændingebekendtgørelsens § 4, stk. 4,
samt oversigt over godkendte grænseovergangssteder, jf. udlændingebekendtgørelsens § 10, stk. 14.1
I Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december
2013 foretages følgende ændringer:
I pkt. IV, afsnit 2, indsættes efter ”Makedonien (FYROM)”:
”Moldova”
I pkt. IV indsættes efter afsnit 9 som nye afsnit:
»10. Indehavere af søfartsbøger (landlovsret)
Besætningsmedlemmer, der er i besiddelse af søfartsbog, identitetsdokument udstedt i henhold til ILO-konvention nr. 108 af 1958 eller
ILO-konvention nr. 185 fra 20032 eller anden gyldig rejselegitimation, og som er opført på vedkommendes skibs besætningsliste, kan
efter reglerne i udlændingebekendtgørelsens § 12, stk. 3, opholde sig
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Oversigt over godkendte grænseovergangssteder på Færøerne og i Grønland, jf. kundgørelsens pkt. VII, 3-6, offentliggøres i henhold til § 38, stk. 3, i Anordning nr. 182 af 22.
marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven og i henhold til § 38, stk. 3,
i Anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven.
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Det bemærkes, at Danmark ikke har ratificeret ILO-konvention nr. 185 af 2003.
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i nærområdet til anløbshavnen, så længe skibet befinder sig dér, dog
ikke ud over 90 dage.
11. Indehavere af ILO-identitetsdokumenter (visumfri transit)
Besætningsmedlemmer, der er i besiddelse af identitetsdokumenter
udstedt i henhold til ILO-konvention nr. 108 fra 1958 eller ILOkonvention nr. 185 fra 20033 samt gyldigt nationalitetspas, kan uden
visum indrejse i Danmark med henblik på påmønstring, afmønstring
eller ommønstring forud for udrejse af Schengenområdet. De pågældende kan opholde sig her i landet i op til 5 dage uden visum. Det er
en forudsætning for visumfritagelsen, at skibsføreren i rimelig tid –
som udgangspunkt senest 24 timer før indrejsen – sender en fortegnelse over besætningsmedlemmerne til politiet med henblik på tilrettelæggelse af eventuel indrejsekontrol.
Det er en betingelse for visumfritagelsen, at udlændingen opfylder
de grundlæggende indrejsebetingelser, der fremgår af udlændingebekendtgørelsens § 10, stk. 5, nr. 1 og 3-5. Politiet kan forbyde bestemte besætningsmedlemmer at forlade skibet.
Visumfritagelsen gælder alene for Danmark.
Visumfritagelsen gælder ikke for udlændinge, som er omfattet af
krav om forudgående høring efter visumkodeksens artikel 22, og
som på den baggrund er opført på listen over høringspligtige nationaliteter/persongrupper i Visumhåndbogen, bilag 16.«
Afsnit 10-24 bliver herefter afsnit 12-26.
I pkt. VI ændres ”Somalia og Sri Lanka” til:
”Somalia, Sri Lanka og Syrien”.
Justitsministeriet, den 29. april 2014

Karen Hækkerup
/ Rasmus Kieffer-Kristensen
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