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Τροπολογία 42
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

Έκθεση A9-0254/2020
Jeroen Lenaers
Επακόλουθες τροποποιήσεις του ETIAS: αστυνομική και δικαστική συνεργασία
(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001A(COD))

Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

▌για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/818 όσον αφορά 

τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ 

για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως ▌το άρθρο 

87 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι 
διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
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Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

▌

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία1,

1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ...
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης 

Ταξιδιού (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να 

διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Με τον εν 

λόγω κανονισμό καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έκδοση 

άδειας ταξιδιού ή την απόρριψη της αίτησης έκδοσής της στο πλαίσιο του ETIAS.

(2) Το ETIAS παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης του κατά πόσο η παρουσία των εν λόγω 

υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών ενέχει κίνδυνο για την 

ασφάλεια, κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή υψηλό επιδημικό κίνδυνο.

(3) Για να είναι δυνατή η επεξεργασία των φακέλων αιτήσεων από το κεντρικό 

σύστημα ETIAS όπως αναφέρεται στον ▌κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, χρειάζεται 

διαλειτουργικότητα μεταξύ αφενός του Συστήματος Πληροφοριών ETIAS, του 

Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ), του Συστήματος Πληροφοριών για τις 

Θεωρήσεις (VIS), του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του Eurodac και 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – Υπήκοοι τρίτων 

χωρών (ECRIS-TCN) («άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ») και αφετέρου 

των δεδομένων της Ευρωπόλ, όπως ορίζονται στον ▌εν λόγω κανονισμό 

(«δεδομένα της Ευρωπόλ»). ▌

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και 
Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 
2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).
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(4) Ο παρών κανονισμός, μαζί με τους κανονισμούς (EΕ) 2021/…3+ και (EΕ) 

2021/…4++ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,καθορίζει τους 

κανόνες εφαρμογής της διαλειτουργικότητας μεταξύ αφενός του Συστήματος 

Πληροφοριών ETIAS και άλλων συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και των 

δεδομένων της Ευρωπόλ αφετέρου και τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και σε 

δεδομένα της Ευρωπόλ από το ETIAS με σκοπό τον αυτόματο εντοπισμό θετικών 

αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανονισμοί (ΕΕ) 

2018/1862 ▌5 και (ΕΕ) 2019/8186 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, προκειμένου να συνδεθεί το κεντρικό σύστημα ETIAS με τα άλλα 

συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και με τα δεδομένα της Ευρωπόλ και να 

3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/.... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/816, και (ΕΕ) 2019/818 και για τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ 
για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης 
Ταξιδιού (ΕΕ L …).

+ EE: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο 
έγγραφο PE 16/21 (2019/0001B(COD)) και να συμπληρωθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, 
οι συντάκτες, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ στην υποσημείωση.

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/.... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για την τροποποίηση των κανονισμών ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 
2018/1240, (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861 και (ΕΕ) 2019/817 για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους 
σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού 
(ΕΕ L …).

++ EE: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο 
έγγραφο PE 17/21 (2019/0002(COD)) και να συμπληρωθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, οι 
συντάκτες, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ στην υποσημείωση.

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και 
της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση 
της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56).

6 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 της 
22.5.2019, σ. 85).
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προσδιοριστούν τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται μεταξύ των εν λόγω συστημάτων 

πληροφοριών της ΕΕ και των δεδομένων της Ευρωπόλ.
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(5) Όσον αφορά την διαλειτουργικότητα με το Eurodac, σύμφωνα με ▌τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2018/1240, όταν εγκριθεί η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου7, θα πρέπει να 

εγκριθούν οι αναγκαίες επακόλουθες τροποποιήσεις.

▌

(6) Η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8, θα επιτρέψει την 

παράλληλη αναζήτηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο ETIAS και 

των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα άλλα σχετικά συστήματα 

πληροφοριών της ΕΕ.

(7) Θα πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν στο ETIAS 

να επαληθεύει τακτικά και αυτόματα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ ότι 

εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση των φακέλων 

αιτήσεων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240.

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και 
σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι 
αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του 
νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την 
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ 
Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 
29.6.2013, σ. 1).

8 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, 
(ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27).
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(8) Η άδεια ταξιδιού ETIAS μπορεί να ανακληθεί μετά την καταχώριση στο SIS νέων 

καταχωρίσεων σχετικά με την άρνηση εισόδου και παραμονής ή σχετικά με τη 

δήλωση ταξιδιωτικού εγγράφου ως απολεσθέντος, κλαπέντος, υπεξαιρεθέντος ή 

ακυρωθέντος. Προκειμένου το κεντρικό σύστημα ETIAS να ενημερώνεται 

αυτομάτως από το SIS σχετικά με τέτοιου είδους νέες καταχωρίσεις, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταξύ του SIS και του ETIAS.

▌
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(9) Οι προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης, υπό τις 

οποίες η κεντρική μονάδα ETIAS και οι εθνικές μονάδες ETIAS μπορούν να 

πραγματοποιούν αναζητήσεις σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλα 

διασφαλίζονται με σαφείς και ακριβείς κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση της 

κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS στα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, το είδος των ερωτημάτων 

και τις κατηγορίες των δεδομένων, ενώ όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

περιορίζονται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων των 

εν λόγω μονάδων. Στο ίδιο πνεύμα, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον 

φάκελο αίτησης ETIAS θα πρέπει να είναι ορατά μόνο για τα κράτη μέλη τα οποία 

χειρίζονται τα υποκείμενα συστήματα πληροφοριών σύμφωνα με τις λεπτομέρειες 

της συμμετοχής τους.

(10) Δυνάμει ▌του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης («eu-LISA»), που ιδρύθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, 

πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος 

πληροφοριών ETIAS.

9 Κανονισμός (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99).
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(11) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10.

(12) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της 

Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη 

θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται 

στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το 

κεκτημένο Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν 

λόγω πρωτοκόλλου ▌, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει επί του 

παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο. ▌

▌

10 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την 
κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 
75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 
30.4.2004, σ. 77).
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(13) Στο μέτρο που οι διατάξεις του αφορούν το SIS, όπως διέπεται από τον κανονισμό 

(ΕΕ) 2018/1862, η Ιρλανδία συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του 

Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της 

απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου ▌11. Επιπλέον, στο μέτρο που οι διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού αφορούν την Ευρωπόλ, το Eurodac και το ECRIS‑TCN, 

▌σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει 

στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε 

υπόκειται στην εφαρμογή του.

▌

11 Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το 
αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου 
του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).
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(14) Όσον αφορά την Κύπρο και την Κροατία, ▌ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που 

βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που συνδέεται με αυτό, κατά την έννοια του 

άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 

παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011 αντίστοιχα. Όσον αφορά την 

Κροατία, ο παρών κανονισμός πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την απόφαση 

(ΕΕ) 2017/733 του Συμβουλίου12 ▌. 

(15) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός ▌αποτελεί 

ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της 

συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη 

Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση 

των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του 

κεκτημένου του Σένγκεν13, οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο 

αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου14. 

12 Απόφαση (ΕΕ) 2017/733 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2017, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (ΕΕ L 108 της 26.4.2017, σ. 31).

13 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
14 Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες 

λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για 
τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη 
του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:1999:176:TOC
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(16) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός ▌αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 

του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη 

θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν15, οι 

οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Ζ 

της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 

2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου16. 

15 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
16 Απόφαση 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για την 

υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την 
υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 
της 27.2.2008, σ. 50).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2008:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2008:053:TOC
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(17) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των 

διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής 

Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 

Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση 

της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την 

ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν17, οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα 

που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Z της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με 

το άρθρο 3 της απόφασης 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου18.

(18) Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/1862 ▌και (ΕΕ) 2019/818 θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως.

17 ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
18 Απόφαση 2011/349/ΕE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ 

ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν 
στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του 
κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά ιδίως τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά 
θέματα και την αστυνομική συνεργασία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2011:160:TOC
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(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/818 προκειμένου να συνδεθεί το 

κεντρικό σύστημα ETIAS με τα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και με τα 

δεδομένα της Ευρωπόλ, και ο καθορισμός των προϋποθέσεων ανταλλαγής των 

δεδομένων μεταξύ των εν λόγω συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ και των 

δεδομένων της Ευρωπόλ, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα 

κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα 

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 

όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(20) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα 

με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 
1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
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Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 ▌

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 τροποποιείται ως εξής:

1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 18β

Τήρηση αρχείων καταγραφής για τους σκοπούς της διαλειτουργικότητας με το 

ETIAS

Για κάθε πράξη επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται στο πλαίσιο του SIS και 

του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) 

σύμφωνα με το άρθρο 50β του παρόντος κανονισμού τηρούνται αρχεία καταγραφής 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 69 του κανονισμού 

(ΕΕ) ▌ 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

_____________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και 
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 
515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 
19.9.2018, σ. 1).».
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2) Στο άρθρο 44 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«η) τη χειροκίνητη επεξεργασία των αιτήσεων ETIAS από την εθνική μονάδα 

ETIAS, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.».

3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 49α

Πρόσβαση της κεντρικής μονάδας ETIAS σε δεδομένα του SIS

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240, η κεντρική μονάδα ETIAS, η οποία συστάθηκε 

στους κόλπους του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού έχει δικαίωμα 

πρόσβασης και αναζήτησης στα δεδομένα στο SIS σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού. Για την εν λόγω πρόσβαση και 

αναζήτηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφοι 4 έως 8 του 

παρόντος κανονισμού.
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2. Εάν από επαλήθευση που πραγματοποιεί η κεντρική μονάδα ETIAS σύμφωνα 

με το άρθρο 22 και το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1240 επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία των δεδομένων που έχουν 

καταχωριστεί στον φάκελο της αίτησης ETIAS με καταχώριση στο SIS ή εάν 

και μετά την επαλήθευση εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 23, 24 και 26 του εν λόγω κανονισμού.».

4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 50β

Διαλειτουργικότητα με το ETIAS

1. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ETIAS, όπως 

προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1240, το κεντρικό SIS είναι συνδεδεμένο με την ESP, προκειμένου να 

καταστούν δυνατές οι αυτόματες επαληθεύσεις δυνάμει του άρθρου 20, του 

άρθρου 23, του άρθρου 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), του άρθρου 41 

και του άρθρου 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και οι 

μεταγενέστερες επαληθεύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23 και 26 του 

εν λόγω κανονισμού. 
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2. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α), στοιχείο δ) και στοιχείο ιγ) σημείο i) και 

στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό 

σύστημα ETIAS, που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 25) του εν 

λόγω κανονισμού, χρησιμοποιεί την ESP για την αντιπαραβολή των 

δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του εν λόγω 

κανονισμού με τα δεδομένα στο SIS, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 8 

του εν λόγω κανονισμού.

3. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii) και στο άρθρο 54 παράγραφος 

1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS 

χρησιμοποιεί την ESP για να επαληθεύει τακτικά αν έχει διαγραφεί 

καταχώριση για λευκά επίσημα έγγραφα ή για έγγραφα ταυτότητας που έχει 

καταχωριστεί στο SIS, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 

στοιχεία ια) και ιβ) του παρόντος κανονισμού, η οποία οδήγησε στην 

απόρριψη, την ακύρωση ή την ανάκληση άδειας ταξιδιού.
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4. Όταν εισάγεται στο SIS νέα καταχώριση ▌σχετικά με ταξιδιωτικό έγγραφο 

που έχει δηλωθεί ως κλαπέν, απολεσθέν, υπεξαιρεθέν ή ακυρωθέν, το 

κεντρικό σύστημα SIS διαβιβάζει, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 

του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 

καταχώριση, χρησιμοποιώντας την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την 

ESP, στο κεντρικό σύστημα ETIAS, προκειμένου να επαληθευτεί στο εν λόγω 

σύστημα εάν αυτή η νέα καταχώριση αντιστοιχεί σε έγκυρη άδεια ταξιδιού.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 τροποποιείται δια της προσθήκης της εξής παραγράφου στο 

άρθρο 68:

«1β. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ESP αρχίζει να 

λειτουργεί, για τους σκοπούς των αυτοματοποιημένων επαληθεύσεων δυνάμει του 

άρθρου 20, του άρθρου 23, του άρθρου 24 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο ii), 

του άρθρου 41 και του άρθρου 54 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1240 μόνον, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 

88 του εν λόγω κανονισμού.».
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Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▌

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη 

μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Or. en


