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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 19. jaanuaril 2012. aastal
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri
(viisaeeskiri)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1
ning arvestades järgmist:
(1)

Õiguskindluse ja läbipaistvuse tagamiseks on vaja täpsustada lennujaamade
rahvusvaheliste alade transiidieeskirju.

(2)

Kolmandate riikide kodanikud, kellelt nõutakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 810/2009 (millega kehtestatakse
ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri))2 artikli 3 lõigetele 1 ja 2 lennujaama transiidiviisat,
on kõnealusest nõudest vabastatud, kui neil on liikmesriigi, Kanada, Jaapani või
Ameerika Ühendriikide kehtiv viisa või liikmesriigi, Andorra, Kanada, Jaapani, San
Marino või Ameerika Ühendriikide kehtiv elamisluba. Tuleks täpsustada, et nimetatud
erandit kohaldatakse ka juhul, kui isikul on sellise liikmesriigi väljastatud kehtiv viisa
või elamisluba, kes ei osale määruse (EÜ) nr 810/2009 vastuvõtmisel või kes ei kohalda
Schengeni acquis’ sätteid veel täies mahus.
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(3)

Kehtiva viisa omaniku suhtes tuleks erandit kohaldada juhul, kui ta reisib viisa
väljastanud riiki või muusse kolmandasse riiki ja kui ta saabub pärast viisa kasutamist
tagasi riigist, kes viisa väljastas.

(4)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt täpsustada lennujaamade rahvusvaheliste
alade transiidieeskirju, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda
parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(5)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi
vahelise lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises,
kohaldamises ja edasiarendamises)1 tähenduses, mis kuuluvad nimetatud lepingu
teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ2
artikli 1 punktis B osutatud valdkonda.

(6)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise,
kohaldamise ja edasiarendamisega)3 tähenduses, mis kuuluvad otsuse
1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse
vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ4 artikliga 3.
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(7)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis’ sätete
edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja
Liechtensteini Vürstiriigi vahel allakirjutatud protokolli (mis käsitleb Liechtensteini
Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni
vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’
rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega)1 tähenduses, mis kuuluvad otsuse
1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse
vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/350/EL2 artikliga 3.

(8)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22
(Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse
vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev
määrus põhineb Schengeni acquis’l, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 4
kohaselt kuue kuu jooksul pärast nõukogu poolt otsuse tegemist käesoleva määruse üle,
kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(9)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles
Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ
(Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates
Schengeni acquis’ sätetes)3; seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse
vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(10)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles
Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ
(Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes)4; seetõttu ei osale
Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.
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(11)

Küprose puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l või on muul
viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 1 tähenduses.

(12)

Bulgaaria ja Rumeenia puhul on käesolev määrus akt, mis põhineb Schengeni acquis’l
või on muul viisil sellega seotud 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 1 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 3 lõike 5 punktid b ja c asendatakse järgmisega:
„b)

kolmandate riikide kodanikud, kellel on sellise liikmesriigi kehtiv elamisluba, kes ei
osale käesoleva määruse vastuvõtmisel või kes ei kohalda Schengeni acquis’ sätteid
veel täies mahus, või kellel on üks V lisas loetletud Andorra, Kanada, Jaapani, San
Marino või Ameerika Ühendriikide kehtivatest elamislubadest, mis tagab nende
tingimusteta tagasivõtmise;

c)

kolmandate riikide kodanikud, kellel on sellise liikmesriigi, kes ei osale käesoleva
määruse vastuvõtmisel või kes ei kohalda Schengeni acquis’ sätteid veel täies mahus,
Kanada, Jaapani või Ameerika Ühendriikide kehtiv viisa, kui nad reisivad viisa
väljastanud riiki või muusse kolmandasse riiki või kui nad saabuvad pärast viisa
kasutamist tagasi riigist, kes viisa väljastas;”.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas
aluslepingutega.
...,

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja
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