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Ehdotus asetukseksi
–

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

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

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

ASETUS (EU) 2021/...,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

asetusten (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan 

matkustustieto- ja -lupajärjestelmän tarkoituksia varten

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

87 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot 
symbolilla ▌.
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kansallisille parlamenteille,

▌

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 
neuvoston päätös, tehty ... .
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/12402 perustettiin 

Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä, jäljempänä ’ETIAS’, joka koskee niitä 

kolmansien maiden kansalaisia, jotka on vapautettu vaatimuksesta, jonka mukaan 

heillä on oltava viisumi unionin ulkorajojen ylittämistä varten. Kyseisessä 

asetuksessa vahvistettiin ETIAS:n mukaisen matkustusluvan myöntämisen tai 

epäämisen edellytykset ja menettelyt.

(2) ETIAS:n avulla voidaan harkita, aiheuttaisiko näiden kolmansien maiden 

kansalaisten oleskelu jäsenvaltioiden alueella turvallisuusriskin, laittoman 

maahanmuuton riskin tai suuren epidemiariskin.

(3) Jotta hakemustiedostojen käsittely ETIAS-keskusjärjestelmässä olisi mahdollista 

asetuksessa (EU) 2018/1240 tarkoitetulla tavalla, on tarpeen toteuttaa 

yhteentoimivuus yhtäältä ETIAS-tietojärjestelmän ja toisaalta 

rajanylitystietojärjestelmän, jäljempänä ’EES’, viisumitietojärjestelmän, 

jäljempänä ’VIS’, Schengenin tietojärjestelmän, jäljempänä ’SIS’, Eurodac-

järjestelmän ja kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen 

rikosrekisteritietojärjestelmän, jäljempänä ’ECRIS-TCN’, jäljempänä yhdessä 

’muut EU:n tietojärjestelmät’, sekä mainitussa asetuksessa määriteltyjen 

Europolin tietojen, jäljempänä ’Europolin tiedot’, välillä. ▌

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä 
syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) 
perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, 
(EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1).
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(4) Tässä asetuksessa yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2021 

…/…3 ja (EU) 2021/…4  kanssa säädetään säännöistä, jotka koskevat yhtäältä 

ETIAS-tietojärjestelmän ja toisaalta muiden EU:n tietojärjestelmien ja Europolin 

tietojen yhteentoimivuuden toteuttamista ja edellytyksiä, joiden täyttyessä muihin 

EU:n tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja ja Europolin tietoja voidaan katsoa 

osumien löytämiseksi automaattisesti. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksia (EU) 2018/1862 ▌5 ja (EU) 2019/8186, jotta 

voidaan liittää ETIAS-keskusjärjestelmä muihin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin 

tietoihin sekä määrittää, mitä tietoja näiden EU:n tietojärjestelmien ja Europolin 

tietojen välillä lähetetään.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/…, annettu… päivänä …kuuta 
…., asetusten (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan 
matkustustieto- ja lupajärjestelmän tarkoituksia varten (EUVL L …).

 Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE 16/21 (2019/0001B(COD)) olevan 
asetuksen numero ja lisätään alaviitteeseen asetuksen numero, päivämäärä ja EUVL-
viite.

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/…, annettu… päivänä …kuuta 
…., asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, 
(EU) 2018/1861 ja (EU) 2019/817 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse edellytysten 
vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan matkustustieto- ja -
lupajärjestelmän tarkoituksia varten (EUVL L …).

 Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE 17/21 (2019/0002(COD)) olevan 
asetuksen numero ja lisätään alaviitteeseen asetuksen numero, päivämäärä ja EUVL-
viite.

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä 
marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja 
käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, 
neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 
2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/818, annettu 20 päivänä 
toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista 
yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n 
tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 
ja (EU) 2019/816 muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 85).
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(5) Eurodac-järjestelmän yhteensovittamisen toteuttamisen osalta tarvittavat muut 

muutokset hyväksytään asetuksen (EU) 2018/1240 ▌mukaisesti sitten, kun 

uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/20137 

hyväksytään.

▌

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/8178 ja asetuksella 

(EU) 2019/818 perustettu eurooppalainen hakuportaali (ESP) mahdollistaa sen, 

että ETIAS:iin tallennettuja tietoja ja muihin EU:n tietojärjestelmiin tallennettuja 

tietoja koskevia kyselyjä voidaan tehdä rinnakkain.

(7) Olisi vahvistettava tekniset järjestelyt, joiden mukaisesti ETIAS voi tarkistaa 

säännöllisesti ja automaattisesti muista EU:n tietojärjestelmistä, täyttyvätkö 

asetuksessa (EU) 2018/1240 vahvistetut hakemustiedostojen säilyttämistä koskevat 

edellytykset edelleen.

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten 
kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon 
jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun 
asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin 
lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/817, annettu 20 päivänä 
toukokuuta 2019, kehyksen vahvistamisesta ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien 
EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 
2008/633/YOS muuttamisesta (EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27).
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(8) ETIAS-matkustuslupa on mahdollista kumota sen jälkeen kun SIS-järjestelmään on 

tallennettu uusi kuulutus, joka koskee maahantulon ja maassa oleskelun epäämistä tai 

kadonneeksi, varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettua 

matkustusasiakirjaa. Jotta SIS-järjestelmä ilmoittaisi tällaisista uusista kuulutuksista 

ETIAS-keskusjärjestelmään automaattisesti, SIS-järjestelmän ja ETIAS:n välille olisi 

luotava automatisoitu prosessi.

▌
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(9) Ne edellytykset, mukaan lukien pääsyoikeudet, joiden mukaisesti ETIAS-

keskusyksikkö ja kansalliset ETIAS-yksiköt voivat katsoa muihin EU:n 

tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja ETIAS:n tarkoituksia varten, olisi suojattava 

selkein ja täsmällisin säännöin, jotka koskevat ETIAS-keskusyksikön ja kansallisten 

ETIAS-yksiköiden pääsyä muihin EU:n tietojärjestelmiin tallennettuihin tietoihin, 

kyselyn tyyppejä ja tietoluokkia, ja kaikki nämä toimet olisi rajoitettava siihen, mikä 

on ehdottoman välttämätöntä niiden tehtävien suorittamiseksi. ETIAS-

hakemustiedostoihin tallennettujen tietojen olisi myös oltava ainoastaan taustalla 

olevia tietojärjestelmiä käyttävien jäsenvaltioiden nähtävissä niiden osallistumista 

koskevien järjestelyjen mukaisesti.

(10) Asetuksen (EU) 2018/1240 ▌mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 

(EU) 2018/17269 perustetun vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-

alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin 

viraston (eu-LISA) olisi vastattava ETIAS-tietojärjestelmän suunnittelu- ja 

kehitysvaiheesta.

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä 
marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin 
virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 
2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta 
(EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99).
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(11) Tällä asetuksella ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2004/38/EY10 soveltamista.

(12) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta 

tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 

olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen 

hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä 

asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun 

pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on 

hyväksynyt tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista 

lainsäädäntöään. ▌

▌

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) 
N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77).
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(13) Irlanti osallistuu tähän asetukseen, siltä osin kuin sen säännökset koskevat 

SIS-järjestelmää, sellaisena kuin siitä on säädetty asetuksessa (EU) 2018/1862, 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin 

säännöstöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 19 olevan 5 artiklan 1 kohdan sekä 

neuvoston päätöksen 2002/192/EY11 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ▌. Lisäksi 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 

2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei 

sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, siltä osin kuin sen säännökset koskevat 

Europolia, Eurodac-järjestelmää ja ECRIS-TCN-järjestelmää, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

▌

11 Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin 
pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 
64, 7.3.2002, s. 20).
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(14) Kyproksen osalta tämä asetus ▌on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 

2 kohdassa ja Kroatian osalta vuoden 2011 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös. 

Kroatian osalta tätä asetusta on luettava yhdessä neuvoston päätöksen (EU) 

2017/73312 kanssa ▌. 

(15) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella ▌kehitetään niitä Schengenin säännöstön 

määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan 

ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen 

osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 

kehittämiseen13 ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY14 1 artiklan 

G kohdassa tarkoitettuun alaan. 

12 Neuvoston päätös (EU) 2017/733, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, Schengenin 
tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta 
Kroatian tasavallassa (EUVL L 108, 26.4.2017, s. 31).

13 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
14 Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan 

unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden 
kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista 
soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=OJ:L:1999:176:TOC
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(16) Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, 

joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 

välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön 

täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen15 ja jotka kuuluvat neuvoston 

päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston 

päätöksen 2008/149/YOS16 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan. 

15 EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.
16 Neuvoston päätös 2008/149/YOS, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan 

unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton 
osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 
kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta 
(EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=OJ:L:2008:053:TOC
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(17) Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön 

määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin 

valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin 

ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin 

valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin 

säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen17 ja jotka kuuluvat 

neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa, luettuna yhdessä 

neuvoston päätöksen 2011/349/EU18 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(18) ▌Asetukset (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/818 olisi sen vuoksi muutettava tämän 

mukaisesti. 

17 EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.
18 Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, 

Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön 
ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton 
osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja 
kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan 
unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja 
poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/AUTO/?uri=OJ:L:2011:160:TOC
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(19) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli 

muuttaa asetuksia (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/818 ETIAS-keskusjärjestelmän 

liittämiseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin ja Europolin tietoihin sekä sen 

määrittämiseksi, mitä tietoja kyseisten EU:n tietojärjestelmien ja Europolin 

tietojen välillä lähetetään, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten takia 

saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on 

tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(20) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) 2018/172519 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
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1 artikla

Asetuksen (EU) 2018/1862 ▌muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2018/1862 seuraavasti:

1) Lisätään artikla seuraavasti:

”18 b artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien rekisteröinti yhteentoimivuuden toteuttamiseksi 

ETIAS:n kanssa

Jokaisesta SIS-järjestelmässä ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmässä 

(ETIAS) tämän asetuksen 50 b artiklan nojalla toteutetusta 

tietojenkäsittelytapahtumasta on säilytettävä lokitiedot tämän asetuksen 18 artiklan ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) ▌2018/1240* 69 artiklan 

mukaisesti.

_____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä 

syyskuuta 2018, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) 

perustamisesta ja asetusten (EU) No 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 

2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta (EUVL L 236, 

19.9.2018, s. 1).”
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2) Lisätään 44 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h) ETIAS-hakemusten manuaaliseen käsittelyyn kansallisessa ETIAS-yksikössä 

asetuksen (EU) 2018/1240 8 artiklan nojalla.”

3) Lisätään artikla seuraavasti:

”49 a artikla

ETIAS-keskusyksikön oikeus käyttää SIS-tietoja

1. Asetuksen (EU) 2018/1240 7 artiklan mukaisesti osaksi Euroopan raja- ja 

merivartiovirastoa perustetulla ETIAS-keskusyksiköllä on sille kyseisellä 

asetuksella annettujen tehtävien suorittamiseksi oikeus päästä SIS-tietoihin ja 

tehdä niihin hakuja kyseisen asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti. 

Tällaiseen pääsyyn ja hakuun sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan 4–

8 kohtaa.
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2. Jos ETIAS-keskusyksikön asetuksen (EU) 2018/1240 22 artiklan ja 

23 artiklan 2 kohdan mukaisesti suorittamassa tarkistuksessa varmistuu, että 

ETIAS-hakemustiedostoon kirjatut tiedot vastaavat SIS-järjestelmässä olevaa 

kuulutusta, tai jos tällaisen tarkistuksen jälkeen on edelleen epäilyjä, 

sovelletaan kyseisen asetuksen 23, 24 ja 26 artiklaa.”

4) Lisätään artikla seuraavasti:

”50 b artikla

Yhteentoimivuus ETIAS:n kanssa

1. Asetuksen (EU) 2018/1240 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätystä 

ETIAS:n käyttöönottopäivästä lähtien SIS-keskusjärjestelmä liitetään ESP:hen 

kyseisen asetuksen 20 ja 23 artiklan, 24 artiklan 6 kohdan c alakohdan 

ii alakohdan, 41 artiklan ja 54 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten 

automaattisten tarkistusten ja kyseisen asetuksen 22, 23 ja 26 artiklassa 

säädettyjen myöhempien tarkistusten mahdollistamiseksi. 

2. Asetuksen (EU) 2018/1240 20 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdassa ja m 

alakohdan i alakohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkistusten 

tekemiseksi kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa määritelty 

ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä kyseisen asetuksen 11 artiklan 

5 kohdassa tarkoitettujen tietojen vertaamiseksi SIS-tietoihin kyseisen 

asetuksen 11 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

3. Asetuksen (EU) 2018/1240 24 artiklan 6 kohdan c alakohdan ii alakohdassa 

ja 54 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tarkistusten tekemiseksi 

ETIAS-keskusjärjestelmä käyttää ESP:tä tarkistaakseen säännöllisesti, onko 

SIS-järjestelmästä poistettu sinne tallennettu tämän asetuksen 38 artiklan 

2 kohdan k ja l alakohdassa tarkoitettu blankoasiakirjoja tai 

henkilöasiakirjoja koskeva kuulutus, joka johti matkustusluvan epäämiseen, 

mitätöimiseen tai kumoamiseen.
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4. Jos SIS-järjestelmään on tallennettu uusi kuulutus, joka koskee kadonneeksi, 

varastetuksi, kavalletuksi tai mitätöidyksi ilmoitettua matkustusasiakirjaa, SIS-

keskusjärjestelmä siirtää tiedot tästä kuulutuksesta asetuksen (EU) 2018/1240 

41 artiklan 3 kohdan mukaisesti ETIAS-keskusjärjestelmään käyttäen 

automatisoitua käsittelyä ja ESP:tä, jotta kyseinen järjestelmä voi tarkistaa, 

vastaako tämä uusi kuulutus voimassa olevaa matkustuslupaa.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2019/818 muuttaminen 

Lisätään asetuksen (EU) 2019/818 68 artiklaan kohta seuraavasti:

”1 b. ESP otetaan käyttöön ainoastaan asetuksen (EU) 2018/1240 20 ja 23 artiklan, 

24 artiklan 6 kohdan c alakohdan ii alakohdan, 41 artiklan ja 54 artiklan 1 

kohdan b alakohdan mukaisten automaattisten tarkistusten tekemiseksi sitten, kun 

kyseisen asetuksen 88 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.”
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3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

▌

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 

perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Or. en


