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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o določitvi 
pogojev za dostop do drugih informacijskih 
sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx 
[ECRIS-TCN]

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o določitvi 
pogojev za dostop do drugih informacijskih 
sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1862, Uredbe (EU) 2019/816 in 
Uredbe (EU) 2019/818

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta uredba določa, kako izvajati to 
interoperabilnost in pogoje za vpogled v 
podatke, shranjene v drugih informacijskih 
sistemih EU, in podatke Europola po 
avtomatiziranem postopku ETIAS za 
namene prepoznavanja zadetkov. Zato je 

(4) Ta uredba določa, kako izvajati to 
interoperabilnost in pogoje za vpogled v 
podatke, shranjene v drugih informacijskih 
sistemih EU, in podatke Europola po 
avtomatiziranem postopku ETIAS za 
namene prepoznavanja zadetkov. Zato je 
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treba spremeniti uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) 2018/1862 (SIS 
Policija)26 in (EU) yyyy/xxxx (ECRIS-
TCN)27, da bi centralni sistem ETIAS 
lahko povezali z drugimi informacijskimi 
sistemi EU in podatki Europola ter določili 
podatke, ki se bodo pošiljali v te 
informacijske sisteme EU in podatke 
Europola ter iz njih.

treba spremeniti uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) 2018/1862 (SIS 
Policija)26, (EU) 2019/816 (ECRIS-
TCN)27 in (EU) 2019/818 
(interoperabilnost – policija)27a, da bi 
centralni sistem ETIAS lahko povezali z 
drugimi informacijskimi sistemi EU in 
podatki Europola ter določili podatke, ki se 
bodo pošiljali v te informacijske sisteme 
EU in podatke Europola ter iz njih.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju policijskega sodelovanja 
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, o spremembi in razveljavitvi 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa 
Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 
7.12.2018, str. 56).

26 26 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju policijskega sodelovanja 
in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, o spremembi in razveljavitvi 
Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa 
Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 
7.12.2018, str. 56).

27 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

27 Uredba (EU) 2019/816 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 
o vzpostavitvi centraliziranega sistema za 
določitev držav članic, ki imajo 
informacije o obsodbah državljanov 
tretjih držav in oseb brez državljanstva 
(sistem ECRIS-TCN) z namenom 
dopolnitve evropskega informacijskega 
sistema kazenskih evidenc ter o 
spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL 
L 135, 22.5.2019, str. 1).
27a Uredba (EU) 2019/818 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja, 
azila ter migracij in spremembi uredb 
(EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 
2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

Predlog spremembe 3
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 
alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo v prihodnosti 
mogoče razširiti na skupno odložišče 
podatkov o identiteti. Podobno bi bilo 
orodje, ki bi bilo potrebno, da bi sistemu 
ETIAS omogočalo primerjavo podatkov s 
podatki posameznih drugih sistemov z eno 
samo poizvedbo, treba razviti tako, da bi 
lahko v prihodnosti postalo evropski 
iskalni portal.

(6) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 
ETIAS, kot je določeno v členu 6(3) 
Uredbe (EU) 2018/1240, ponovno 
uporabiti komponente strojne in 
programske opreme, razvite za sistem 
vstopa/izstopa (SVI), pri razvoju skupnega 
odložišča podatkov o identiteti. To 
odložišče, ki se uporablja za hrambo 
alfanumeričnih podatkov o identiteti tako 
prosilcev ETIAS kot državljanov tretjih 
držav, registriranih v SVI, bi bilo treba 
razviti tako, da bi ga bilo mogoče razširiti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski iskalni portal (ESP), 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/817 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, bo 
omogočil primerjavo podatkov, 
shranjenih v sistemu ETIAS, s podatki, 
shranjenimi v vseh drugih informacijskih 
sistemih EU, z eno samo poizvedbo.
______________
1a. Uredba (EU) 2019/817 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
meja in vizumov ter spremembi uredb 
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(ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 
2004/512/ES in Sklepa Sveta 
2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 
27).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev popolnega doseganja 
ciljev ETIAS je treba poleg nadaljnje 
okrepitve ciljev schengenskega 
informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novo kategorijo razpisa ukrepa, ki 
je bila uvedena po nedavni reviziji SIS, tj. 
razpis ukrepa za osebe, pri katerih je treba 
izvesti poizvedovalne kontrole.

(8) Za zagotovitev popolnega doseganja 
ciljev ETIAS je treba poleg nadaljnje 
okrepitve ciljev schengenskega 
informacijskega sistema (SIS) v področje 
uporabe avtomatiziranih preverjanj 
vključiti novi kategoriji razpisa ukrepa, ki 
sta bili uvedeni po nedavni reviziji SIS, in 
sicer razpis ukrepa za osebe, pri katerih je 
treba izvesti poizvedovalne kontrole, in 
razpis ukrepa za državljane tretjih držav, 
ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2018/xxxx 
Evropskega parlamenta in Sveta29 [ECRIS-
TCN] ter namero, izraženo v Uredbi (EU) 
2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2019/816 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
namero, izraženo v Uredbi (EU) 
2018/1240, bi moral imeti sistem ETIAS 
možnost preverjanja ujemanja med podatki 
iz dosjejev prosilcev v ETIAS in podatki iz 
evropskega informacijskega sistema 
kazenskih evidenc za državljane tretjih 
držav (ECRIS-TCN) v skupnem odložišču 
podatkov o identiteti (CIR) glede tega, 
katere države članice imajo informacije o 
obsodbah državljanov tretjih držav in oseb 
brez državljanstva zaradi terorističnega 
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kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja.

kaznivega dejanja v preteklih 20 letih ali 
drugega hudega kaznivega dejanja iz 
Priloge k Uredbi (EU) 2018/1240 v 
preteklih 10 letih, če se ta kazniva dejanja 
po nacionalnem pravu kaznujejo z 
zaporno kaznijo ali odvzemom prostosti z 
najvišjo zagroženo kaznijo najmanj treh 
let.

__________________ __________________
29 Uredba (EU) yyyy/xxxx Evropskega 
parlamenta in Sveta … (UL L , , str. ).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice že zbirajo in 
obdelujejo podatke o državljanih tretjih 
držav in osebah brez državljanstva za 
namene uredbe o sistemu ECRIS-TCN. 
Državam članicam s to uredbo ne bi smeli 
nalagati obveznosti, da podatke o 
državljanih tretjih držav ali osebah brez 
državljanstva, ki so jih že zbrale v skladu z 
uredbo o sistemu ECRIS-TCN, 
spremenijo ali razširijo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Uredbi Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) 2018/1862 (SIS Policija) in 
(EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN] bi bilo zato 
treba spremeniti.

(22) Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) 2018/1862 (SIS Policija), (EU) 
2019/816 (ECRIS-TCN) in (EU) 2019/818 
(interoperabilnost – policija) bi bilo zato 
treba spremeniti.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 44 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ročna obdelava prošenj ETIAS s 
strani nacionalnih enot ETIAS v skladu s 
členom 8 Uredbe (EU) 2018/1240.

(f) ročna obdelava prošenj ETIAS s 
strani nacionalnih enot ETIAS v skladu s 
členom 8 Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih v skladu s členom 
11(8) navedene uredbe. Za ta dostop in 
iskanje se uporablja člen 50(4) do (8) te 
uredbe.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS, potrdi ujemanje 
podatkov, zabeleženih v dosjejih prosilcev 
v ETIAS, z razpisom ukrepa v SIS, se 
uporabijo členi 23, 24 in 26 Uredbe (EU) 

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS v skladu s členom 
22 in členom23(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, potrdi ujemanje podatkov, 
zabeleženih v dosjejih prosilcev v ETIAS, 
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2018/1240. z razpisom ukrepa v SIS ali kadar ostajajo 
dvomi, se uporabijo členi 23, 24 in 26 
Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z orodjem iz člena 11 Uredbe (EU) 
2018/1240, da se omogoči avtomatizirana 
obdelava iz navedenega člena.

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se centralni sistem SIS poveže 
z evropskim iskalnim portalom, da se 
omogoči avtomatizirana obdelava iz člena 
11.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(a), (d) in (m)(i) ter člena 23 Uredbe 
(EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja orodje iz člena 11 navedene 
uredbe za primerjavo podatkov iz člena 
11(5) Uredbe (EU) 2018/1240 s podatki v 
SIS v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe.

3. Za namene preverjanj iz točk (a), (d) 
in (m)(i) člena 20(2), člena 23(1), točke 
(c)(ii) člena 24(6) ter točke (b) člena 54(1) 
Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem 
ETIAS uporablja evropski iskalni portal za 
primerjavo podatkov iz člena 11(5) Uredbe 
(EU) 2018/1240 s podatki v SIS v skladu s 
členom 11(8) navedene uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1862
Člen 50b – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se v SIS vnese nov razpis ukrepa iz 
člena 41(3) Uredbe (EU) 2018/1240 o 
potnih listinah, ki so prijavljene kot 
izgubljene, ukradene, odtujene ali 
razveljavljene, SIS z uporabo 
avtomatizirane obdelave in orodja iz člena 
11 navedene uredbe posreduje informacije 
o tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu 
ETIAS, da ta preveri, ali se ta novi razpis 
ukrepa ujema s katero od obstoječih 
potovalnih odobritev.

Kadar se v SIS vnese nov razpis ukrepa iz 
člena 41(3) Uredbe (EU) 2018/1240 o 
potnih listinah, ki so prijavljene kot 
izgubljene, ukradene, odtujene ali 
razveljavljene, SIS z uporabo 
avtomatizirane obdelave in evropskega 
iskalnega portala posreduje informacije o 
tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu 
ETIAS, da ta preveri, ali se ta novi razpis 
ukrepa ujema s katero od obstoječih 
potovalnih odobritev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe Uredbe (EU) yyyy/xxxx 
[ECRIS-TCN]

Spremembe Uredbe (EU) 2019/816

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba (EU) yyyy/xxxx (uredba o sistemu 
ECRIS-TCN) se spremeni44 45:

Uredba (EU) 2019/816 (uredba o sistemu 
ECRIS-TCN) se spremeni44 45:

_________________ _________________
44 Te spremembe upoštevajo predlog 
Komisije COM(2017) 344 final.

44 Te spremembe upoštevajo predlog 
Komisije COM(2017)0344.

45 Pri številčenju se upoštevajo spremembe 
te uredbe iz predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za interoperabilnost informacijskih 
sistemov EU (policijsko in pravosodno 
sodelovanje, azil ter migracije), 
COM(2018) 480 final.

45 Pri številčenju se upoštevajo spremembe 
te uredbe iz predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira 
za interoperabilnost informacijskih 
sistemov EU (policijsko in pravosodno 
sodelovanje, azil ter migracije), 
COM(2018)0480.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2019/816
Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(d) pogoje, pod katerimi se podatki iz 
sistema ECRIS-TCN lahko uporabijo za 
namene upravljanja meja v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta*.

„(d) pogoje, pod katerimi lahko centralna 
enota ETIAS podatke o državljanih tretjih 
držav ali osebah brez državljanstva iz 
sistema ECRIS-TCN uporabi za namene 
podpiranja cilja iz točke (a) člena 4 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta* v zvezi z 
ugotavljanjem, ali prisotnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavlja tveganje za varnost.

_________________ _________________

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 
2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za 
potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS) ter spremembi uredb (EU) 
št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 
2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

* Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 
2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za 
potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS) ter spremembi uredb (EU) 
št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 
2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 
2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve držav članic, 
v katerih so bile take obsodbe izrečene, in 
za namene upravljanja meja [ter za 
prispevanje k olajševanju in podpiranju 
pravilne identifikacije oseb].

Ta uredba se uporablja za obdelavo 
informacij o identiteti državljanov tretjih 
držav, ki so bili obsojeni v državah 
članicah, za namene določitve države 
članice oziroma držav članic, v katerih so 
bile te obsodbe izrečene.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba tudi omogoča in podpira 
pravilno identifikacijo oseb v skladu s to 
uredbo in Uredbo (EU) 2019/818.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba podpira tudi cilj iz točke (a) 
člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 v zvezi z 
ugotavljanjem, ali bi prisotnost prosilcev 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2019/816
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo točke (ii) člena 5(1)(b) se določbe 
te uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.“;

Z izjemo določb, ki se nanašajo na točko 
(a) člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 in 
točko (ii) člena 5(1)(b), se določbe te 
uredbe, ki se uporabljajo za državljane 
tretjih držav, uporabljajo tudi za državljane 
Unije, ki imajo tudi državljanstvo tretje 
države in so bili obsojeni v državah 
članicah.“;
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka (f) se nadomesti z naslednjim: (a) točka (6) se nadomesti z naslednjim:

„(f) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje 
organe in organe Unije (Eurojust, Europol, 
Evropsko javno tožilstvo, centralna enota 
ETIAS, ustanovljena v okviru Evropske 
agencije za mejno in obalno stražo), ki so 
pristojni za dostop do sistema ECRIS-TCN 
ali poizvedovanje v njem v skladu s to 
uredbo;“;

„(6) ‚pristojni organi‘ pomeni osrednje 
organe in Eurojust, Europol, Evropsko 
javno tožilstvo ter centralno enoto ETIAS, 
ustanovljeno v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ki so pristojni za dostop 
do sistema ECRIS-TCN ali poizvedovanje 
v njem v skladu s to uredbo; “;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 3 – točki t in u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodata se naslednji točki: črtano
„(t) ‚teroristično kaznivo dejanje‘ 
pomeni kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta*;
(u) ‚hudo kaznivo dejanje‘ pomeni 
kaznivo dejanje, ki ustreza ali je 
enakovredno kateremu od kaznivih dejanj 
iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ**, če se po nacionalnem 
pravu kaznuje z zaporno kaznijo ali 
ukrepom odvzema prostosti z najvišjo 
zagroženo kaznijo najmanj treh let.
_____________
* Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
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Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).
** Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 
za prijetje in postopkih predaje med 
državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, 
str. 1).“;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) po potrebi oznako, da je bila zadevna 
oseba obsojena zaradi terorističnega 
kaznivega dejanja ali drugega hudega 
kaznivega dejanja, v teh primerih pa tudi 
oznako države članice izreka obsodbe.“;

(c) po potrebi oznako za namene 
Uredbe (ES) št. Uredbe (EU) 2018/1240, 
da je bil zadevni državljan tretje države 
obsojen zaradi terorističnega kaznivega 
dejanja v zadnjih dvajsetih letih ali 
drugega kaznivega dejanja iz Priloge k 
Uredbi (EU) 2018/1240 v zadnjih desetih 
letih, če je zanje po nacionalnem pravu 
predpisana najvišja kazen zapora ali 
ukrep, vezan na odvzem prostosti, 
najmanj treh let, in v teh primerih oznako 
držav članic izreka obsodbe.“;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. [CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva, spol, vrsto in številko potnih 

1a. CIR vsebuje podatke iz točk (b) in 
(c) odstavka 1 in iz odstavka 2 ter 
naslednje podatke iz točke (a) odstavka 1: 
priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj 
rojstva (mesto in država), državljanstvo ali 
državljanstva, spol; prejšnja imena, če je 
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listin osebe ter ime organa izdajatelja in 
prejšnja imena, psevdonime in/ali druga 
imena, če je to ustrezno, ter v primerih iz 
točke (c) odstavka 1 oznako države članice 
izreka obsodbe. Ostali podatki ECRIS-
TCN se hranijo v osrednjem sistemu 
ECRIS-TCN.]“;

to ustrezno, psevdonime in/ali druga 
imena, če so na voljo, vrsto in številko 
potnih listin osebe, ime organa izdajatelja 
ter v primerih iz točke (c) odstavka 1 
oznako države članice izreka obsodbe. 
Ostali podatki ECRIS-TCN se hranijo v 
osrednjem sistemu ECRIS-TCN.;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:
„6a. Zaznamki in oznaka držav članic 
izreka obsodbe iz točke (c) odstavka 1 tega 
člena so dostopni in se lahko iščejo le 
prek sistema ETIAS za namene preverjanj 
v skladu s členoma 7a te uredbe v 
povezavi s točko (n) člena 20(2) Uredbe 
(EU) 2018/1240, kadar se pri 
avtomatizirani obdelavi iz člena 11 
najdejo zadetki.
Ne glede na prvi pododstavek zaznamki in 
oznaka držav članic izreka obsodbe iz 
točke (c) odstavka 1 niso vidne drugim 
organom, razen osrednjemu organu 
države članice izreka obsodbe, ki je 
ustvaril zapis z zaznamkom.“

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) v členu 7 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:

(5) v členu 7 se odstavek 7 nadomesti z 
naslednjim:

„5. V primeru zadetka osrednji sistem „7. V primeru zadetka osrednji sistem 
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[ali CIR] samodejno zagotovi pristojnemu 
organu informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami iz 
člena 5(1) in morebitnimi ustreznimi 
informacijami o identiteti. Take 
informacije o identiteti se uporabljajo samo 
za namene preverjanja identitete zadevnega 
državljana tretje države. Rezultat iskanja v 
osrednjem sistemu se lahko uporabi samo 
za namene vložitve zahtevka v skladu s 
členom 6 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ 
ali zahtevka iz člena 16(4) te uredbe ali za 
namene upravljanja meja [ter za 
olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].“;

[ali CIR] pristojnemu organu samodejno 
zagotovi informacije o državah članicah, ki 
imajo informacije iz kazenskih evidenc o 
državljanu tretje države, skupaj s 
povezanimi referenčnimi številkami in 
morebitnimi ustreznimi informacijami o 
identiteti. Take informacije o identiteti se 
uporabljajo samo za namene preverjanja 
identitete zadevnega državljana tretje 
države. Rezultat iskanja v osrednjem 
sistemu se lahko uporabi samo za namene 
vložitve zahtevka v skladu s členom 6 
Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ ali 
zahtevka iz člena 17(3) te uredbe ali za 
namene olajševanja in podpiranja 
pravilne identifikacije oseb in za namene 
podpiranja cilja iz točke (a) člena 4 
Uredbe (EU) 2018/1240 o ugotavljanju, 
ali bi prisotnost prosilca ETIAS na 
ozemlju držav članic predstavljala 
tveganje za varnost.“;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, 
ustanovljena v okviru Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo v skladu s 
členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240, ima za 
namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v [CIR] in iskanja po njih. Vendar pa 
ima dostop samo do podatkovnih zapisov, 
ki jim je dodana oznaka v skladu s členom 
5(1)(c) te uredbe.

1. Centralna enota ETIAS ima v skladu 
s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1240 za 
namene opravljanja nalog, ki so ji 
dodeljene z Uredbo (EU) 2018/1240, 
pravico do dostopa do podatkov ECRIS-
TCN v CIR in iskanja po njih. Vendar pa 
ima v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe dostop samo do podatkovnih 
zapisov, ki jim je dodana oznaka v skladu s 
členom 5(1)(c) te uredbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
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Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. [CIR] se poveže z orodjem iz člena 
11 Uredbe (EU) 2018/1240, da se omogoči 
avtomatizirana obdelava iz navedenega 
člena.

2. CIR se poveže z evropskim iskalnim 
portalom, da se omogoči avtomatizirana 
obdelava iz člena 11 Uredbe (EU) 
2018/1240. .

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2019/816
Člen 7a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene preverjanj iz člena 20(2)(n) 
Uredbe (EU) 2018/1240 centralni sistem 
ETIAS uporablja orodje iz člena 11 
Uredbe (EU) 2018/1240 za primerjavo 
podatkov v ETIAS s podatki, označenimi v 
ECRIS-TCN [v CIR] v skladu s členom 
5(1)(c) te uredbe, in sicer v skladu s 
členom 11(8) Uredbe (EU) 2018/1240 in z 
uporabo korelacij iz tabele v Prilogi II.“;

Za namene preverjanj iz točke (n) člena 
20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni 
sistem ETIAS uporablja evropski iskalni 
portal za primerjavo podatkov v ETIAS s 
podatki, označenimi v ECRIS-TCN [v 
CIR] v skladu s točko (c) člena 5(1) te 
uredbe, in sicer v skladu s členom 11(8) 
Uredbe (EU) 2018/1240 in z uporabo 
korelacij iz tabele v Prilogi II.“;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (EU) 2019/816
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema [in 
CIR] izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi prstnimi odtisi, podobami 
obraza ali oznakami iz člena 5(1)(c). 
Kadar se iz nacionalne kazenske evidence 
izbrišejo podatki, ki se nanašajo na 
obsodbo zaradi terorističnega kaznivega 

„2. Po izteku obdobja hrambe iz 
odstavka 1 osrednji organ države članice 
izreka obsodbe iz osrednjega sistema in 
CIR izbriše podatkovni zapis, vključno z 
morebitnimi podatki o prstnih odtisih, 
podobami obraza ali oznakami iz točke (c) 
člena 5(1). Izbris se po možnosti izvede 
samodejno, v vsakem primeru pa 
najpozneje v enem mesecu po izteku 
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dejanja ali drugega hudega kaznivega 
dejanja iz člena 5(1)(c), informacije o 
drugih obsodbah iste osebe pa se 
ohranijo, se iz podatkovnega zapisa 
odstrani le oznaka iz člena 5(1)(c). Ta 
izbris se opravi samodejno, kadar je 
mogoče, v vsakem primeru pa najpozneje v 
enem mesecu po izteku obdobja hrambe.“;

obdobja hrambe.

Če se iztek obdobja hrambe nanaša na 
oznake iz točke (c) člena 5(1), osrednji 
organ države članice izreka obsodbe 
oznake izbriše iz osrednjega sistema in 
CIR. Izbris se izvede samodejno.“;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) v členu 22 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

(8) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

„1. Podatki v osrednjem sistemu [in v 
CIR] se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, in za namene upravljanja meja [ter 
za olajševanje in podpiranje pravilne 
identifikacije oseb, evidentiranih v 
sistemu ECRIS-TCN].“;

„1. Podatki v osrednjem sistemu in v 
CIR se obdelujejo le za namene določitve 
držav članic, ki imajo informacije iz 
kazenskih evidenc državljanov tretjih 
držav, ter za namene olajševanja in 
podpiranja pravilne identifikacije oseb in 
za namene podpiranja cilja iz točke (a) 
člena 4 Uredbe (EU) 2018/1240 o 
ugotavljanju, ali bi prisotnost prosilca 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost.“;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) v členu 30(4) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

(9) v členu 32(3) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) 2019/816
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke, ki ne 
omogočajo identifikacije posameznikov, v 
zvezi z evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s členom 
5(1)(c).

Agencija eu-LISA vsak mesec predloži 
Komisiji statistične podatke v zvezi z 
evidentiranjem, shranjevanjem in 
izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc 
prek sistema ECRIS-TCN in referenčne 
programske opreme sistema ECRIS, 
vključno s podatkovnimi zapisi, ki 
vsebujejo oznako v skladu s točko (c) 
člena 5(1). Agencija eu-LISA poskrbi, da 
na podlagi teh statističnih podatkov ni 
mogoče identificirati posameznikov. 
Komisiji na zahtevo predloži tudi 
statistične podatke o posebnih vidikih v 
zvezi z izvajanjem te uredbe.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2019/816
Člen 29a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a Člen 31a
Vodenje dnevnikov za namene ETIAS Vodenje dnevnikov za namene 

interoperabilnosti z ETIAS

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2019/816
Člen 29a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za uporabo iz člena 7a te uredbe se v 
skladu s členom 69 Uredbe (EU) 
2018/1240 vodijo dnevniki vseh postopkov 
obdelave podatkov ECRIS-TCN, ki se 
izvedejo v okviru [CIR] in ETIAS.“;

Za uporabo iz člena 7a te uredbe se v 
skladu s členom 69 Uredbe (EU) 
2018/1240 vodijo dnevniki vseh postopkov 
obdelave podatkov ECRIS-TCN, ki se 
izvedejo v okviru CIR in ETIAS.“;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 36 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 36 se doda odstavek 8a:
„8a. Komisija eno leto po začetku 
delovanja sistema ECRIS-TNC oceni, ali 
je bilo iskanje v sistemu ECRIS-TCN prek 
sistema ETIAS potrebno za podpiranje 
cilja iz točke (a) člena 4 Uredbe (EU) 
2018/1240 v zvezi z ugotavljanjem, ali bi 
prisotnost prosilca ETIAS na ozemlju 
držav članic predstavljala tveganje za 
varnost. Komisija oceno posreduje 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov in Agenciji Evropske unije za 
temeljne pravice.“

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)
Uredba (EU) 2019/816
Člen 36 – odstavek 10 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) v členu 36(10) se doda 
naslednja točka:
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„(aa) v kolikšni meri je bilo na 
podlagi ustreznih statističnih podatkov in 
dodatnih informacij držav članic iskanje v 
sistemu ECRIS-TCN prek sistema ETIAS 
potrebno v podporo cilju iz točke (a) člena 
4 Uredbe (EU) 2018/1240 v zvezi z 
ugotavljanjem, ali bi prisotnost prosilca 
ETIAS na ozemlju držav članic 
predstavljala tveganje za varnost;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11
Uredba (EU) 2019/816
Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Podatki iz člena 17(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, ki jih pošilja centralni sistem 
ETIAS

Ustrezni podatki ECRIS-TCN iz člena 5(1) te 
uredbe v [CIR], na podlagi katerih bi bilo 
treba preveriti podatke ETIAS

priimek priimek

priimek ob rojstvu prejšnja imena

ime oziroma imena ime ali imena

druga imena (psevdonim oziroma 
psevdonimi, umetniško ime oziroma 
imena, običajno ime oziroma imena)

psevdonimi in/ali druga imena

datum rojstva datum rojstva

kraj rojstva kraj rojstva (mesto in država)

država rojstva kraj rojstva (mesto in država)

spol spol

sedanje državljanstvo državljanstvo ali državljanstva

morebitna druga državljanstva državljanstvo ali državljanstva

vrsta potne listine vrsta identifikacijskih dokumentov osebe

številka potne listine številka identifikacijskih dokumentov osebe

država izdaje potne listine ime organa izdajatelja

Predlog spremembe

Podatki iz člena 17(2) Uredbe (EU) 
2018/1240, ki jih pošilja centralni sistem 

Ustrezni podatki ECRIS-TCN iz člena 5(1) te 
uredbe v CIR, na podlagi katerih je treba 
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ETIAS preveriti podatke v sistemu ETIAS

priimek priimek

priimek ob rojstvu prejšnja imena

ime oziroma imena ime ali imena

druga imena (psevdonim oziroma 
psevdonimi, umetniško ime oziroma 
imena, običajno ime oziroma imena)

psevdonimi in/ali druga imena

datum rojstva datum rojstva

kraj rojstva kraj rojstva (mesto in država)

država rojstva kraj rojstva (mesto in država)

spol spol

sedanje državljanstvo državljanstvo ali državljanstva

morebitna druga državljanstva državljanstvo ali državljanstva

vrsta potne listine vrsta potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe

številka potne listine številka potne listine ali identifikacijskega 
dokumenta osebe

država izdaje potne listine ime organa izdajatelja
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Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Spremembe Uredbe (EU) 2019/818 

(interoperabilnost – policija)
Uredba (EU) 2019/818 se spremeni:
(1) v členu 18 se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. CIR za namene člena 20 Uredbe 
(EU) 2018/1240 hrani tudi podatke iz 
točke (c) člena 5(1) Uredbe (EU) 
2019/816, ki so logično ločeni od podatkov 
iz odstavka 1 tega člena. Podatki iz točke 
(c) člena 5(1) Uredbe (EU) 2019/816 so 
dostopni le na način iz člena 5(6a) 
navedene uredbe.“
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(2) v členu 68(1) se vstavi naslednji 
odstavek:
„1a. Ko so izpolnjeni pogoji iz člena 88 
Uredbe (EU) 2018/1240, začne Evropski 
iskalni portal brez poseganja v odstavek 1 
delovati za namene avtomatizirane 
obdelave iz člena 20, člena 23, točke (c)(ii) 
člena 24(6), člena 41 in točke (b) člena 
54(1) uredbe (EU) 2018/1240. Njegovo 
delovanje je omejeno na navedene 
namene.“.
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od datuma, določenega v 
skladu z drugim odstavkom člena 96 
Uredbe (EU) 2018/1240.

črtano


