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_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse af betingelserne for adgang 
til andre EU-informationssystemer med 
henblik på ETIAS og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1240, forordning 
(EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 
2017/2226 og forordning (EU) 2018/1861

om fastsættelse af betingelserne for adgang 
til andre EU-informationssystemer med 
henblik på ETIAS og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1240, forordning 
(EF) nr. 767/2008, forordning (EU) 
2017/2226, forordning (EU) 2018/1861 og 
forordning (EU) 2019/817

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Af effektivitetshensyn og for at (5) Af effektivitetshensyn og for at 
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mindske omkostningerne bør ETIAS som 
fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240 genbruge de hardware- og 
softwarekomponenter, der blev udviklet 
med henblik på ind- og udrejsesystemet i 
forbindelse med udviklingen af et fælles 
identitetsregister. Dette register, der skal 
anvendes til lagring af alfanumeriske 
identitetsoplysninger vedrørende både 
ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
ind- og udrejsesystemet, bør udvikles på en 
sådan måde, at det kan udvides og blive det 
fremtidige fælles identitetsregister. På 
samme måde bør det værktøj, der skal 
indføres for at gøre det muligt via ETIAS 
at sammenligne data heri med data i 
ethvert andet system, der konsulteres via 
en enkelt søgning, udvikles på en sådan 
måde, at det vil kunne blive den 
fremtidige europæiske søgeportal.

mindske omkostningerne bør ETIAS som 
fastsat i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240 genbruge de hardware- og 
softwarekomponenter, der blev udviklet 
med henblik på ind- og udrejsesystemet i 
forbindelse med udviklingen af et fælles 
identitetsregister. Dette register, der 
anvendes til lagring af alfanumeriske 
identitetsoplysninger vedrørende både 
ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der registreres i 
ind- og udrejsesystemet, bør udvikles på en 
sådan måde, at det kan udvides og blive det 
fremtidige fælles identitetsregister.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Den europæiske søgeportal (ESP), 
der blev oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2019/8171a, vil 
gøre det muligt at sammenligne de data, 
der lagres i ETIAS, med de data, der 
lagres i ethvert andet EU-
informationssystem, ved hjælp af en 
enkelt forespørgsel.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/817 af 20. maj 2019 
om fastsættelse af en ramme for 
interoperabilitet mellem EU-
informationssystemer vedrørende grænser 
og visum og om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
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2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets 
beslutning 2004/512/EF og Rådets 
afgørelser 2008/633/RIA og 2008/633/RIA 
(EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at målene for ETIAS 
fuldt ud nås, og for yderligere at fremme 
målene for Schengeninformationssystemet 
("SIS") er det nødvendigt at medtage en ny 
kategori af indberetninger, der blev indført 
ved den nylige ændring af SIS, nemlig 
indberetninger om personer, der er 
genstand for undersøgelseskontrol, i 
anvendelsesområdet for den automatiske 
kontrol.

(7) For at sikre, at målene for ETIAS 
fuldt ud nås, og for yderligere at fremme 
målene for Schengeninformationssystemet 
("SIS") er det nødvendigt at medtage nye 
kategorier af indberetninger, der blev 
indført ved den nylige ændring af SIS, 
nemlig indberetninger om personer, der er 
genstand for undersøgelseskontrol, og 
indberetninger om 
tredjelandsstatsborgere, der er genstand 
for en afgørelse om tilbagesendelse, i 
anvendelsesområdet for den automatiske 
kontrol.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Betingelserne for, hvordan den 
centrale ETIAS-enhed og de nationale 
ETIAS-enheder søger i oplysninger, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer 
med henblik på ETIAS, bør sikres ved 
hjælp af klare og præcise regler vedrørende 
den centrale ETIAS-enheds og de nationale 
ETIAS-enheders adgang til data, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer, 
typen af søgninger og kategorierne af data, 
som alt sammen bør begrænses til det, der 
er strengt nødvendigt for, at de kan udføre 
deres opgaver. På samme måde bør 
oplysninger, der er lagret i en ETIAS-

(10) Adgangsrettighederne og 
betingelserne for, hvordan den centrale 
ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-
enheder søger i oplysninger, der er lagret i 
andre EU-informationssystemer med 
henblik på ETIAS, bør sikres ved hjælp af 
klare og præcise regler vedrørende den 
centrale ETIAS-enheds og de nationale 
ETIAS-enheders adgang til data, der er 
lagret i andre EU-informationssystemer, 
typen af søgninger og kategorierne af data, 
som alt sammen bør begrænses til det, der 
er strengt nødvendigt for, at de kan udføre 
deres opgaver. På samme måde bør 
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ansøgningsmappe, kun være synlige for de 
medlemsstater, der i overensstemmelse 
med betingelserne for deres deltagelse 
driver de bagved liggende 
informationssystemer. For eksempel udgør 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende Schengeninformationssystemet 
og visuminformationssystemet 
bestemmelser, der bygger på alle 
bestemmelser i Schengenreglerne, for 
hvilke Rådets afgørelser35 om anvendelsen 
af Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet og 
visuminformationssystemet er relevante.

oplysninger, der er lagret i en ETIAS-
ansøgningsmappe, kun være synlige for de 
medlemsstater, der i overensstemmelse 
med betingelserne for deres deltagelse 
driver de bagvedliggende 
informationssystemer. For eksempel udgør 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende Schengeninformationssystemet 
og visuminformationssystemet 
bestemmelser, der bygger på alle 
bestemmelser i Schengenreglerne, for 
hvilke Rådets afgørelser35 om anvendelsen 
af Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet og 
visuminformationssystemet er relevante.

__________________ __________________
35 Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. 
juni 2010 om anvendelse af 
Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17). Rådets 
afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 
om anvendelsen af bestemmelserne i 
Schengenreglerne for så vidt angår 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Kroatien (EUT L 108 af 
26.4.2017, s. 31). Rådets afgørelse (EU) 
2017/1908 af 12. oktober 2017 om 
anvendelse af visse bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
visuminformationssystemet i Republikken 
Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 
19.10.2017, s. 39). Rådets afgørelse (EU) 
2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse 
af de resterende bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

35 Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. 
juni 2010 om anvendelse af 
Schengenreglernes bestemmelser om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17). Rådets 
afgørelse (EU) 2017/733 af 25. april 2017 
om anvendelsen af bestemmelserne i 
Schengenreglerne for så vidt angår 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Kroatien (EUT L 108 af 
26.4.2017, s. 31). Rådets afgørelse (EU) 
2017/1908 af 12. oktober 2017 om 
anvendelse af visse bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
visuminformationssystemet i Republikken 
Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 
19.10.2017, s. 39-43). Rådets afgørelse 
(EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om 
anvendelse af de resterende bestemmelser i 
Schengenreglerne om 
Schengeninformationssystemet i 
Republikken Bulgarien og Rumænien 
(EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (ny)
Forordning (EU) 2018/1240
Betragtning 24 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Følgende tilføjes som betragtning 
24a:
(24a) For at sammenligningen af 
personoplysninger i ansøgninger om 
rejsetilladelse, jf. forordning (EU) 
2018/1240, med oplysningerne i et 
register, en mappe eller en indberetning i 
et EU-informationssystem eller en EU-
database, i Europoloplysninger eller i 
INTERPOL's databaser kan være 
nøjagtige og pålidelige, er det afgørende 
at sikre, at de oplysninger, der anvendes i 
og efterspørges gennem ETIAS, er 
nøjagtige, ajourførte og af høj kvalitet. I 
overensstemmelse med dets forpligtelser i 
henhold til forordning (EU) 2019/817 
spiller Den Europæiske Unions Agentur 
for den Operationelle Forvaltning af 
Store IT-Systemer inden for Området med 
Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-
LISA) en vigtig rolle med hensyn til 
overvågning af datakvaliteten og 
udarbejdelse af regelmæssige 
dataanalyserapporter, således at 
oprindelsesmedlemsstaten er i stand til at 
efterprøve oplysningerne og træffe 
eventuelle nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger. Kommissionen bør 
evaluere de regelmæssige 
datakvalitetsrapporter, som eu-LISA 
tilvejebringer i henhold til forordning 
(EU) 2019/817, og udstede henstillinger 
til medlemsstaterne, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 

(28) "andre EU-informationssystemer": 
ind- og udrejsesystemet ("EES"), 
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visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS") og 
det europæiske informationssystem til 
udveksling af oplysninger fra 
strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN")."

visuminformationssystemet ("VIS"), 
Schengeninformationssystemet ("SIS"), 
Eurodac og det europæiske 
informationssystem til udveksling af 
oplysninger fra strafferegistre vedrørende 
tredjelandsstatsborgere ("ECRIS-TCN").

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Gældende ordlyd Ændringsforslag

e) støtte SIS' mål i forbindelse med 
indberetninger om tredjelandsstatsborgere, 
der nægtes indrejse og ophold, 
indberetninger for personer, der er 
eftersøgte med henblik på anholdelse, 
overgivelse eller udlevering, 
indberetninger for forsvundne personer, 
indberetninger for personer, der eftersøges 
med henblik på at yde bistand i forbindelse 
med retsforfølgning, og indberetninger for 
personer, der er genstand for diskret 
kontrol eller specifik kontrol

e) støtte SIS' mål i forbindelse med 
indberetninger om tredjelandsstatsborgere, 
der nægtes indrejse og ophold, 
indberetninger for personer, der er 
eftersøgte med henblik på anholdelse, 
overgivelse eller udlevering, 
indberetninger for forsvundne personer, 
indberetninger for personer, der eftersøges 
med henblik på at yde bistand i forbindelse 
med retsforfølgning, indberetninger for 
personer, der er genstand for diskret 
kontrol eller specifik kontrol, og 
indberetninger for 
tredjelandsstatsborgere, der er genstand 
for en afgørelse om tilbagesendelse

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det centrale ETIAS-system bygger navnlig 
på hardware- og softwarekomponenter fra 
det centrale system for ind- og 
udrejsesystemet, således at der oprettes et 
fælles identitetsregister til lagring af 
alfanumeriske identitetsoplysninger om 

Det centrale ETIAS-system bygger navnlig 
på hardware- og softwarekomponenter fra 
det centrale system for ind- og 
udrejsesystemet, således at der oprettes et 
fælles identitetsregister til lagring af 
alfanumeriske identitetsoplysninger om 
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både ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
ind- og udrejsesystemet. De alfanumeriske 
identitetsoplysninger om ETIAS-ansøgere, 
der er lagret i det fælles identitetsregister, 
udgør en del af det centrale ETIAS-system. 
[Det fælles identitetsregister danner 
grundlaget for gennemførelsen af det fælles 
identitetsregister, der oprettes ved 
forordningen om interoperabilitet.]

både ETIAS-ansøgere og 
tredjelandsstatsborgere, der er registreret i 
ind- og udrejsesystemet. De alfanumeriske 
identitetsoplysninger om ETIAS-ansøgere, 
der er lagret i det fælles identitetsregister, 
udgør en del af det centrale ETIAS-system. 
Det fælles identitetsregister danner 
grundlaget for gennemførelsen af det fælles 
identitetsregister, der oprettes ved 
artikel 17 i forordning (EU) 2019/817.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette berører ikke sikringen af, at 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet og 
ETIAS holdes logisk adskilt, og at 
adgangen til disse er omfattet af 
bestemmelserne i forordningerne om 
oprettelse af de respektive 
informationssystemer."

Dette berører ikke sikringen af, at 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet og 
ETIAS holdes logisk adskilt, og at 
adgangen til disse er omfattet af 
bestemmelserne i forordningerne om 
oprettelse af de respektive 
informationssystemer i overensstemmelse 
med artikel 18 i forordning (EU) 
2019/817."

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 7 tilføjes følgende stykke:
"3a. Den centrale ETIAS-enhed 
underretter regelmæssigt Kommissionen 
og eu-LISA om forkerte hit, som 
genereres under den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i artikel 20, 
stk. 2. Den centrale ETIAS-enhed søger i 
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den forbindelse samarbejde med og 
oplysninger fra de nationale ETIAS-
enheder."

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[Interoperabiliteten sikres ved hjælp af den 
europæiske søgeportal ("ESP"), der 
indføres ved artikel 6 i forordning (EU) 
2018/XXX (interoperabilitet). I 
overgangsperioden, inden ESP er 
tilgængelig, sker den automatiserede 
behandling ved brug af et værktøj, som eu-
LISA har udviklet med henblik på dette 
stykke. Dette værktøj anvendes som 
grundlag for udviklingen og 
gennemførelsen af ESP, jf. nævnte 
forordnings artikel 52].

Interoperabiliteten sikres ved hjælp af ESP 
fra den dato, hvor den idriftsættes som 
fastsat i artikel 72, stk. 1, litra a), i 
forordning (EU) 2019/817 med henblik på 
den automatiserede behandling, der er 
omhandlet i artikel 20, artikel 23, 
artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii), artikel 41 
og artikel 54, stk. 1, litra b), i denne 
forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på at foretage den i 
artikel 20, stk. 2, litra c), artikel 20, stk. 2, 
litra m), nr. ii), artikel 20, stk. 2, litra o), og 
artikel 23, stk. 1, omhandlede kontrol skal 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
automatiserede behandling gøre det muligt 
for det centrale ETIAS-system at søge i 
SIS, der blev oprettet ved forordning (EU) 
2018/1860 (ind- og udrejsekontrol), ved 
brug af følgende oplysninger i artikel 17, 
stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, litra 

4. Med henblik på at foretage den i litra 
c), litra m), nr. ii), og artikel 20, stk. 2, litra 
na), og artikel 23 omhandlede kontrol skal 
den i artikel 11, stk. 1, omhandlede 
automatiserede behandling gøre det muligt 
for det centrale ETIAS-system at søge i 
SIS, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
2018/18611a (ind- og udrejsekontrol) og 
EU 2018/18601b (tilbagesendelse) ved 
brug af følgende oplysninger i artikel 17, 
stk. 2, litra a)-d), og artikel 17, stk. 2, 
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k): litra k):

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1861 af 
28. november 2018 om oprettelse, drift og 
brug af Schengeninformationssystemet 
(SIS) på området ind- og udrejsekontrol, 
om ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengenaftalen og om 
ændring og ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1987/2006 (EUT L 312 af 7.12.2018, 
s. 14).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1860 af 
28. november 2018 om brug af 
Schengeninformationssystemet i 
forbindelse med tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med henblik på at foretage den i 
artikel 20, stk. 2, litra n), omhandlede 
kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede automatiserede behandling 
gøre det muligt for det centrale ETIAS-
system at søge i oplysninger i ECRIS-TCN 
[i det fælles identitetsregister], der blev 
oprettet ved [forordning (EU) 2018/XXX], 
ved brug af følgende oplysninger i artikel 
17, stk. 2, litra a)-d):

6. Med henblik på at foretage den i 
artikel 20, stk. 2, litra n), omhandlede 
kontrol skal den i artikel 11, stk. 1, 
omhandlede automatiserede behandling 
gøre det muligt for det centrale ETIAS-
system at søge i oplysninger i ECRIS-TCN 
i det fælles identitetsregister, der blev 
oprettet ved forordning (EU) 2019/818*, 
ved brug af følgende oplysninger i 
artikel 17, stk. 2, litra a)-d):

–––––––––––––––

* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 
om fastsættelse af en ramme for 
interoperabilitet mellem EU-
informationssystemer vedrørende 
politisamarbejde og retligt samarbejde, 
asyl og migration og om ændring af 
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forordning (EU) 2018/1726, (EU) 
2018/1862 og (EU) 2019/816 (EUT L 135 
af 22.5.2019, s. 85).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 6 – stk. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fødeland

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Når der fås et hit, skal det i artikel 11 
omhandlede værktøj midlertidigt stille 
resultaterne i ansøgningsmappen til 
rådighed for den centrale ETIAS-enhed, 
indtil den manuelle behandling i henhold 
til artikel 22, stk. 2, og artikel 23, stk. 2, er 
tilendebragt. Hvis oplysningerne svarer til 
ansøgerens oplysninger, eller hvis der 
fortsat hersker tvivl, gemmes den entydige 
ID-kode for de oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

8. Når der fås et hit, skal ESP give 
midlertidig skrivebeskyttet adgang til 
resultaterne af den automatiske 
behandling i ansøgningsmappen for den 
centrale ETIAS-enhed, indtil den manuelle 
behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, 
og artikel 23, stk. 2, er tilendebragt. Hvis 
oplysningerne svarer til ansøgerens 
oplysninger, eller hvis der fortsat hersker 
tvivl, gemmes den entydige ID-kode for de 
oplysninger, der gav hittet, i 
ansøgningsmappen.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis alle eller nogle af oplysningerne 9. Hvis alle eller nogle af oplysningerne 
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i ETIAS-ansøgningsmappen, der anvendes 
til søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. Kommissionen 
definerer ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt, hvad der skal 
forstås ved delvis overensstemmelse, 
herunder sandsynlighedsgrad.

i ETIAS-ansøgningsmappen, der anvendes 
til søgningen, stemmer helt eller delvis 
overens med oplysningerne i et register, en 
indberetning eller en mappe i et af de 
øvrige EU-informationssystemer, der søges 
i, skal det give et hit. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 med 
henblik på at definere, hvad der skal 
forstås ved delvis overensstemmelse, 
herunder sandsynlighedsgrad for at 
begrænse antallet af forkerte hit.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 11a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 6, 14 og 17 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistret i ind- og udrejsesystemet.

Med henblik på artikel 6, 14, 17 og 18 i 
forordning (EU) 2017/2226 foretages der 
ved hjælp af en automatiseret proces ved 
brug af den sikre 
kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 6, 
stk. 2, litra d), en søgning i og import fra 
det centrale ETIAS-system af de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 47, stk. 2, samt 
ansøgningsnummeret og udløbet af 
ETIAS-rejsetilladelsens gyldighedsperiode 
og en tilsvarende opdatering af ind- og 
udrejseregistreringen eller registreringen 
af nægtelse af indrejse i ind- og 
udrejsesystemet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 skal der 
indgås en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL. 
Denne samarbejdsaftale skal indeholde 
betingelserne for udveksling af 
oplysninger og sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger."

2. Hvis gennemførelsen af stk. 1 ikke 
er sikret gennem en samarbejdsaftale, må 
ETIAS ikke søge i INTERPOL's 
databaser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

6a) Artikel 20, stk. 2, første afsnit, 
affattes således: 

2. ETIAS' centrale system iværksætter en 
forespørgsel ved brug af ESP for at 
sammenligne de relevante oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a), 
aa), b), c), d), f), g), j), k) og m), og i 
artikel 17, stk. 8, med oplysningerne i et 
register, en mappe eller en indberetning, 
der er registreret i en ansøgningsmappe, 
der er lagret i ETIAS' centrale system, SIS, 
ind- og udrejsesystemet, VIS, Eurodac, 
Europoloplysningerne og i INTERPOL's 
SLTD- og TDAWN-databaser.

"2. ETIAS' centrale system iværksætter en 
forespørgsel ved brug af ESP for at 
sammenligne de relevante oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra a), 
aa), b), c), d), f), g), j), k) og m), og i 
artikel 17, stk. 8, med oplysningerne i et 
register, en mappe eller en indberetning, 
der er registreret i en ansøgningsmappe, 
der er lagret i ETIAS' centrale system, SIS, 
ind- og udrejsesystemet, VIS, Eurodac, 
ECRIS-TCN, Europoloplysningerne og i 
INTERPOL's SLTD- og TDAWN-
databaser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-

n) om ansøgeren svarer til en person, 
hvis oplysninger er registreret i ECRIS-
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TCN på grund af terrorhandlinger og andre 
alvorlige strafbare handlinger.

TCN på grund af terrorhandlinger inden 
for de sidste 20 år eller andre alvorlige 
strafbare handlinger som anført i bilaget til 
forordning (EU) 2018/1240 inden for de 
seneste ti år, såfremt de pågældende 
strafbare handlinger i henhold til national 
ret kan straffes med frihedsstraf eller en 
anden frihedsberøvende foranstaltning af 
en maksimal varighed på mindst tre år.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I artikel 20, stk. 2, tilføjes følgende 
litra:
"na) om ansøgeren er genstand for en 
indberetning om tilbagesendelse i SIS".

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende litra tilføjes:
"ca) en indberetning om 
tredjelandsstatsborgere, der er genstand 
for en afgørelse om tilbagesendelse."

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 9 – litra b
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
sammenligning giver et eller flere hit, 
sender det centrale ETIAS-system en 
automatiseret meddelelse til den centrale 
ETIAS-enhed. Når den centrale ETIAS-
enhed modtager en meddelelse, skal den 
have adgang til ansøgningsmappen og 
enhver anden tilknyttet ansøgningsmappe 
med henblik på at kontrollere, om 
ansøgerens personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst det pågældende hit, og hvis 
en overensstemmelse bekræftes, sender det 
centrale ETIAS-system en automatiseret 
meddelelse til SIRENE-kontoret i den 
medlemsstat, der foretog indberetningen. 
Det berørte SIRENE-kontor kontrollerer 
yderligere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst hittet, og træffer eventuelle 
relevante foranstaltninger til opfølgning.

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede 
sammenligning giver et eller flere hit, 
sender det centrale ETIAS-system en 
automatiseret meddelelse til den centrale 
ETIAS-enhed. Når den centrale ETIAS-
enhed modtager en meddelelse, skal den 
have midlertidig adgang til 
ansøgningsmappen og enhver anden 
tilknyttet ansøgningsmappe med henblik på 
at kontrollere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst det pågældende hit, og hvis 
en overensstemmelse bekræftes, sender det 
centrale ETIAS-system en automatiseret 
meddelelse til SIRENE-kontoret i den 
medlemsstat, der foretog indberetningen. 
Det berørte SIRENE-kontor kontrollerer 
yderligere, om ansøgerens 
personoplysninger svarer til 
personoplysningerne i den indberetning, 
der har udløst hittet, og træffer eventuelle 
relevante foranstaltninger til opfølgning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Artikel 4 i forordning (EU) 
2018/1860 (tilbagesendelser)

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 25a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder har 
også adgang til de nationale strafferegistre 
med henblik på at indhente oplysninger om 
tredjelandsstatsborgere og statsløse, der er 
dømt for en terrorhandling eller andre eller 
andre alvorlige strafbare handlinger, til de i 
stk. 1 omhandlede formål.

2. For så vidt som et hit følger af en 
kontrol i henhold til artikel 20, stk. 2, 
litra n), skal det behørigt bemyndigede 
personale i de nationale ETIAS-enheder i 
overensstemmelse med national 
lovgivning også have adgang til de 
nationale strafferegistre i deres respektive 
medlemsstat med henblik på at indhente 
oplysninger om tredjelandsstatsborgere og 
statsløse, der er dømt for en terrorhandling 
eller andre strafbare handlinger, som er 
opført i bilaget til denne forordning, til de 
i stk. 1 omhandlede formål.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) I artikel 26 indsættes følgende 
stykke:
"3a. I tilfælde af hit om tilbagesendelse i 
SIS skal den nationale ETIAS-enhed i 
den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen:
a) hvis afgørelsen om tilbagesendelse 
er ledsaget af et indrejseforbud, 
omgående underrette den udstedende 
medlemsstat ved udveksling af 
supplerende information. Den udstedende 
medlemsstat sletter straks indberetningen 
om tilbagesendelse og indlæser en 
indberetning om nægtelse af indrejse og 
ophold i henhold til artikel 24, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) 2018/1861
b) hvis afgørelsen om tilbagesendelse 
ikke er ledsaget af et indrejseforbud, 
omgående underrette den udstedende 
medlemsstat ved udveksling af 
supplerende information, således at den 
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udstedende medlemsstat straks sletter 
indberetningen om tilbagesendelse."

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 38 – stk. 2 – litra c

Gældende ordlyd Ændringsforslag

11b) Artikel 38, stk. 2, litra c), affattes 
således:

c) et udsagn om grundene til afslaget på 
rejsetilladelsen med angivelse af den 
relevante grund fra listen i artikel 37, stk. 1 
og 2, som gør det muligt for ansøgeren at 
indgive klage

"c)  et udsagn om grundene til afslaget 
på rejsetilladelsen med angivelse af den 
relevante grund fra listen i artikel 37, stk. 1 
og 2, herunder oplysninger om, hvilket 
informationssystem eller -systemer der 
har genereret ét eller flere hit, som førte 
til afslag på ansøgningen, som gør det 
muligt for ansøgeren at indgive klage. 
Dette berører ikke eventuelle 
begrænsninger af retten til oplysning som 
fastsat i EU-retten."

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 46 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

12a) Artikel 46 ændres således:
a) stk. 1 affattes således:

1. Hvis det er teknisk umuligt at 
foretage den forespørgsel, der er omhandlet 
i artikel 45, stk. 1, pga. en driftsfejl i 
hvilken som helst del af ETIAS-
informationssystemet, fritages 
transportvirksomhederne for forpligtelsen 
til at kontrollere, om passagerer er i 
besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. Hvis 
eu-LISA registrerer en sådan driftsfejl, 

"1. Hvis det er teknisk umuligt at 
foretage den forespørgsel, der er omhandlet 
i artikel 45, stk. 1, pga. en driftsfejl i 
hvilken som helst del af ETIAS-
informationssystemet, fritages 
transportvirksomhederne for forpligtelsen 
til at kontrollere, om passagerer er i 
besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. Hvis 
eu-LISA registrerer en sådan driftsfejl, 
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underretter den centrale ETIAS-enhed 
transportvirksomhederne. Den underretter 
også transportvirksomhederne, når 
driftsfejlen er udbedret. Hvis 
transportvirksomhederne registrerer en 
sådan driftsfejl, kan de underrette den 
centrale ETIAS-enhed.

underretter den centrale ETIAS-enhed 
transportvirksomhederne. Den underretter 
også transportvirksomhederne, når 
driftsfejlen er udbedret. Hvis 
transportvirksomhederne registrerer en 
sådan driftsfejl, underretter de den centrale 
ETIAS-enhed.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12 b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 46 – stk. 4 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende stykke tilføjes:

"4a. Den centrale ETIAS-enhed yder 
operationel støtte til 
transportvirksomheder i forbindelse med 
denne artikels stk. 1 og 3. Den centrale 
ETIAS-enhed fastlægger procedurer for 
at yde en sådan støtte med hensyn til 
operative standardprocedurer. 
Kommissionen præciserer ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter arten og 
omfanget af den støtte, der skal ydes, og 
midlerne til at yde en sådan støtte."

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra a 
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De nødvendige ændringer af 
retsakterne om oprettelse af de EU-
informationssystemer, der er omhandlet i 
artikel 11, hvorved der som omhandlet i 
denne forordnings artikel 11 skabes 
interoperabilitet med ETIAS-
informationssystemet, er trådt i kraft med 

a) De nødvendige ændringer af 
retsakterne om oprettelse af de EU-
informationssystemer, der er omhandlet i 
artikel 11, hvorved der som omhandlet i 
denne forordnings artikel 11 skabes 
interoperabilitet med ETIAS-
informationssystemet, er trådt i kraft med 
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undtagelse af den omarbejdede 
Eurodacforordning.

undtagelse af den omarbejdede forordning 
(EU) nr. 603/2013 (Eurodac).

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra c
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den i artikel 11 omhandlede 
interoperabilitet med ECRIS-TCN starter, 
når [det fælles identitetsregister] 
idriftsættes, hvilket er planlagt til 2022. 
ETIAS vil blive idriftsat, uanset om der er 
skabt interoperabilitet med ECRIS-TCN.

6. Den i artikel 11 omhandlede 
interoperabilitet med ECRIS-TCN starter, 
når [det fælles identitetsregister] 
idriftsættes.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 – litra c
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 88 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ETIAS vil blive idriftsat, uanset om 
der som omhandlet i artikel 12, stk. 2, er 
indgået en samarbejdsaftale mellem Den 
Europæiske Union og INTERPOL, og 
uanset om det er muligt at søge i 
INTERPOL's databaser."

7. ETIAS vil blive idriftsat, uanset om 
det er muligt at søge i INTERPOL's 
databaser."

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 a – litra a (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

13a. Artikel 89 ændres som følger:
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a) Stk. 2 affattes således:
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 17, stk. 
3, 5 og 6, artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 
3, artikel 31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, 
stk. 4, artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 83, stk. 1 og 3, og artikel 85, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den 9. oktober 2018. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, 
stk. 9, artikel 17, stk. 3, 5 og 6, artikel 18, 
stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 31, 
artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 4, 
artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 83, stk. 1 og 3, og artikel 85, stk. 3, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den 9. oktober 2018. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 a – litra b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

b) Stk. 3 affattes således:
3. Den i artikel 6, stk. 4, artikel 17, stk. 3, 5 
og 6, artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 3, 
artikel 31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 
4, artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 83, stk. 1 og 3, og artikel 85, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

"3. Den i artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 9, 
artikel 17, stk. 3, 5 og 6, artikel 18, stk. 4, 
artikel 27, stk. 3, artikel 31, artikel 33, 
stk. 2, artikel 36, stk. 4, artikel 39, stk. 2, 
artikel 54, stk. 2, artikel 83, stk. 1 og 3, og 
artikel 85, stk. 3, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
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kraft."

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 a – litra c (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 89 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

c) Stk. 6 affattes således:
6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 6, stk. 4, artikel 17, stk. 
3, 5 eller 6, artikel 18, stk. 4, artikel 27, stk. 
3, artikel 31, artikel 33, stk. 2, artikel 36, 
stk. 4, artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 83, stk. 1 eller 3, eller artikel 85, 
stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

"6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 6, stk. 4, artikel 11, 
stk. 9, artikel 17, stk. 3, 5 eller 6, artikel 18, 
stk. 4, artikel 27, stk. 3, artikel 31, 
artikel 33, stk. 2, artikel 36, stk. 4, 
artikel 39, stk. 2, artikel 54, stk. 2, 
artikel 83, stk. 1 eller 3, eller artikel 85, 
stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Denne frist forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 13 b (nyt)
Forordning (EU) 2018/1240
Artikel 92 – stk. 5 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13b. I artikel 92, stk. 5, indføjes følgende 
litra:
"–a) søgning i ECRIS-TCN gennem 
ETIAS"
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Adgangen til VIS med henblik på at 
søge i oplysninger er udelukkende 
forbeholdt behørigt bemyndigede 
medarbejdere hos myndighederne i hver 
medlemsstat, herunder behørigt 
bemyndigede medarbejdere i de nationale 
ETIAS-enheder, der er udpeget i henhold 
til artikel 8 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/1240*, og 
som er kompetente med hensyn til de 
formål, der er fastsat i artikel 15-22, og 
behørigt bemyndigede medarbejdere hos 
de nationale myndigheder i hver 
medlemsstat og i EU-organer, som er 
kompetente med hensyn til de formål, der 
er fastsat i [artikel 20 og 21 i forordning 
(EU) 2018/XXX om interoperabilitet], og 
er begrænset til de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af opgaverne i 
overensstemmelse med disse formål, samt 
skal stå i rimeligt forhold til de forfulgte 
mål."

2. Adgangen til VIS med henblik på at 
søge i oplysninger er udelukkende 
forbeholdt behørigt bemyndigede 
medarbejdere i den centrale ETIAS-enhed 
og behørigt bemyndigede medarbejdere 
hos myndighederne i hver medlemsstat, 
herunder behørigt bemyndigede 
medarbejdere i de nationale ETIAS-
enheder, der er udpeget i henhold til 
artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1240*, og som er 
kompetente med hensyn til de formål, der 
er fastsat i artikel 6a og 6b, artikel 15-22 
og artikel 22g, og behørigt bemyndigede 
medarbejdere hos de nationale 
myndigheder i hver medlemsstat og i EU-
agenturer, som er kompetente med hensyn 
til de formål, der er fastsat i artikel 20 og 
21 i forordning (EU) 2019/817 om 
interoperabilitet, og er begrænset til de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af opgaverne i 
overensstemmelse med disse formål, samt 
skal stå i rimeligt forhold til de forfulgte 
mål."

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles "CS-VIS" til det 
værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i 

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles "CS-VIS" til ESP for at 
muliggøre den automatiserede behandling, 
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forordning (EU) 2018/1240, for at 
muliggøre den automatiserede behandling, 
der er omhandlet i nævnte artikel.

der er omhandlet i nævnte artikel.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18b – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra i), i 
forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system det redskab, der er 
omhandlet i nævnte forordnings artikel 
11, til at sammenligne oplysninger i ETIAS 
med oplysninger i VIS, jf. nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8, ved brug af 
den sammenligningstabel, der findes i bilag 
II.

For at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra i), i 
forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system ESP til at 
sammenligne oplysninger i ETIAS med 
oplysninger i VIS, jf. nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8, ved brug af den 
sammenligningstabel, der findes i bilag II.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VISi skrivebeskyttet format 
og i overensstemmelse med nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i VIS i skrivebeskyttet format i 
overensstemmelse med nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol bekræfter overensstemmelsen 
mellem oplysninger i en ETIAS-
ansøgningsmappe og oplysninger i ind- og 
udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er 
tvivl, finder proceduren i artikel 26 i 
forordning (EU) 2018/1240 anvendelse, jf. 
dog artikel 24 i forordning (EU) 
2018/1240.

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol i overensstemmelse med artikel 22 
i forordning (EU) 2018/1240 bekræfter 
overensstemmelsen mellem oplysninger i 
en ETIAS-ansøgningsmappe og 
oplysninger i VIS, eller hvis der fortsat er 
tvivl, finder proceduren i artikel 26 i 
forordning (EU) 2018/1240 anvendelse.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nationale ETIAS-enheders 
søgning i VIS sker ved brug af de samme 
alfanumeriske oplysninger som dem, der 
anvendes til den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i artikel 18b, 
stk. 2.

1. De nationale ETIAS-enheders 
søgning i VIS, jf. artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EU) 2018/1240, sker ved brug 
af de samme alfanumeriske oplysninger 
som dem, der anvendes til den 
automatiserede behandling, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 18b, 
stk. 2.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 18d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale ETIAS-enheder, der er 2. De nationale ETIAS-enheder har 
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udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EU) 2018/1240, har adgang 
til og kan søge i skrivebeskyttede 
oplysninger i VIS med henblik på at 
behandle ansøgninger om rejsetilladelse, jf. 
nævnte forordnings artikel 8, stk. 2. De 
nationale ETIAS-enheder kan søge i de 
oplysninger, der er omhandlet i denne 
forordnings artikel 9-14.

midlertidig adgang til at søge i 
skrivebeskyttede oplysninger i VIS med 
henblik på at behandle ansøgninger om 
rejsetilladelse, jf. nævnte forordnings 
artikel 8, stk. 2. De nationale ETIAS-
enheder kan søge i de oplysninger, der er 
omhandlet i denne forordnings artikel 9-14.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 767/2008
Artikel 34a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opbevaring af logfiler Opbevaring af logfiler med henblik på 
interoperabilitet med ETIAS

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2019/816
Bilag II – tabel – række 1

Kommissionens forslag

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 2, 
i forordning (EU) 2018/1240, som sendes 
fra det centrale ETIAS-system

De tilsvarende oplysninger i VIS i henhold 
til denne forordnings artikel 9, stk. 4, 
litra a), som oplysningerne i ETIAS skal 
sammenlignes med

Ændringsforslag

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En automatiseret proces ved brug af den 
sikre kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i 
forordning (EU) 2018/1240, gør det muligt 
for ind- og udrejsesystemet at foretage en 
ind- eller udrejseregistrering eller at 
ajourføre denne eller at foretage en 
registrering af nægtelse af indrejse for en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, eller at ajourføre denne 
registrering i ind- og udrejsesystemet, jf. 
denne forordnings artikel 14 og 17.

En automatiseret proces ved brug af den 
sikre kommunikationsinfrastruktur, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra d), i 
forordning (EU) 2018/1240, gør det muligt 
for ind- og udrejsesystemet at foretage en 
ind- eller udrejseregistrering eller at 
ajourføre denne eller at foretage en 
registrering af nægtelse af indrejse for en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, eller at ajourføre denne 
registrering i ind- og udrejsesystemet, jf. 
denne forordnings artikel 14, 17 og 18.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der foretages en ind- eller 
udrejseregistrering af en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, gør den automatiserede proces 
følgende muligt for ind- og 
udrejsesystemets centrale system:

Når der foretages en ind- eller 
udrejseregistrering eller en registrering af 
nægtelse af indrejse for en 
tredjelandsstatsborger, der er fritaget for 
visumpligt, gør den automatiserede proces 
følgende muligt for ind- og 
udrejsesystemets centrale system:

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8a – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at ajourføre registreringen af 
nægtelse af indrejse i ind- og 
udrejsesystemet, jf. denne forordnings 
artikel 18, stk. 1, litra b)



PE692.571/ 26

DA

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles ind- og 
udrejsesystemets centrale system til det 
værktøj, der er omhandlet i artikel 11 i 
forordning (EU) 2018/1240, for at 
muliggøre den automatiserede behandling, 
der er omhandlet i nævnte artikel.

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles ind- og 
udrejsesystemets centrale system til ESP 
for at muliggøre den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i nævnte 
artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 8b – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra g) og h), 
i forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system det værktøj, der er 
omhandlet i nævnte forordnings artikel 
11, til at sammenligne oplysninger i ETIAS 
med oplysninger i VIS, jf. nævnte 
forordnings artikel 11, stk. 8, ved brug af 
den sammenligningstabel, der findes i bilag 
III.

For at kunne foretage den kontrol, der er 
omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra g) og h), 
i forordning (EU) 2018/1240, anvender det 
centrale ETIAS-system ESP til at 
sammenligne oplysninger i ETIAS med 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8, ved 
brug af den sammenligningstabel, der 
findes i bilag III.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet i et 
skrivebeskyttet format og i 
overensstemmelse med nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet i 
overensstemmelse med nævnte forordnings 
artikel 11, stk. 8.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 25 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol bekræfter overensstemmelsen 
mellem oplysninger i en ETIAS-
ansøgningsmappe og oplysninger i ind- og 
udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er 
tvivl, finder proceduren i artikel 26 i 
forordning (EU) 2018/1240 anvendelse.

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol i henhold til artikel 22 i 
forordning (EU) 2018/1240 bekræfter 
overensstemmelsen mellem oplysninger i 
en ETIAS-ansøgningsmappe og 
oplysninger i ind- og udrejsesystemet, eller 
hvis der fortsat er tvivl, finder proceduren i 
artikel 26 i forordning (EU) 2018/1240 
anvendelse.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2017/2226
Artikel 28 – stk.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 24, 25, 
26 og 27, må lagres i nationale registre, og 
oplysninger, der er hentet fra ind- og 

Oplysninger, der er hentet fra ind- og 
udrejsesystemet i henhold til artikel 24, 25, 
26 og 27, må lagres i nationale registre, og 
oplysninger, der er hentet fra ind- og 
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udrejsesystemet i henhold til artikel 25a, 
må kun lagres i ETIAS-ansøgningsmapper, 
hvis det er nødvendigt i det konkrete 
tilfælde, i overensstemmelse med det 
formål, hvortil de blev hentet, og relevant 
EU-ret, navnlig databeskyttelse, og kun så 
længe, det er strengt nødvendigt i det 
konkrete tilfælde.

udrejsesystemet i henhold til artikel 25a, 
må kun lagres i ETIAS-ansøgningsmapper, 
hvis det er nødvendigt i det konkrete 
tilfælde, i overensstemmelse med det 
formål, hvortil de blev hentet, og i 
overensstemmelse med relevant EU-ret, 
navnlig om databeskyttelse, og kun så 
længe, det er strengt nødvendigt i det 
konkrete tilfælde.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/816
Bilag III – tabel – række 1

Kommissionens forslag

Oplysninger i henhold til artikel 17, stk. 
2, i forordning (EU) 2018/1240, som 
sendes fra det centrale ETIAS-system

De tilsvarende oplysninger i ind- og 
udrejsesystemet i henhold til denne 
forordnings artikel 17, stk. 1, litra a), som 
oplysningerne i ETIAS skal sammenlignes 
med

Ændringsforslag

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 18a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opbevaring af logfiler med henblik på 
interoperabiliteten med ETIAS som 
omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 
2018/1240

Opbevaring af logfiler med henblik på 
interoperabilitet med ETIAS
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 34 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den nationale ETIAS-enheds 
manuelle behandling af ETIAS-
ansøgninger, jf. artikel 8 i forordning (EU) 
2018/1240.

h) den nationale ETIAS-enheds 
manuelle behandling af ETIAS-
ansøgninger, jf. artikel 8 i forordning (EU) 
2018/1240.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i SIS. Bestemmelserne i artikel 
36, stk. 4-8, finder anvendelse på denne 
adgang og søgning.

1. Den centrale ETIAS-enhed, der blev 
oprettet i Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) 2018/1240, har med 
henblik på at udføre de opgaver, der er 
pålagt den ved forordning (EU) 2018/1240, 
ret til at få adgang til og søge i relevante 
oplysninger i SIS i overensstemmelse med 
artikel 11, stk. 8 i denne forordning. 
Bestemmelserne i artikel 36, stk. 4 til 8, 
finder anvendelse på denne adgang og 
søgning.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol bekræfter overensstemmelsen 

2. Hvis den centrale ETIAS-enheds 
kontrol i henhold til artikel 22 i 
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mellem oplysningerne i en ETIAS-
ansøgningsmappe og oplysningerne i ind- 
og udrejsesystemet, eller hvis der fortsat er 
tvivl, finder proceduren i artikel 26 i 
forordning (EU) 2018/1240 anvendelse, jf. 
dog artikel 24 i forordning (EU) 
2018/1240.

forordning (EU) 2018/1240 bekræfter 
overensstemmelsen mellem oplysningerne 
i en ETIAS-ansøgningsmappe og 
oplysningerne i ind- og udrejsesystemet, 
eller hvis der fortsat er tvivl, finder 
proceduren i artikel 26 i forordning (EU) 
2018/1240 anvendelse, jf. dog artikel 24 i 
forordning (EU) 2018/1240.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles det centrale system i 
SIS til det redskab, der er omhandlet i 
artikel 11 i forordning (EU) 2018/1240 for 
at muliggøre den automatiserede 
behandling, der er omhandlet i nævnte 
artikel.

1. Fra idriftsættelsen af ETIAS, jf. 
artikel 88, stk. 1, i forordning (EU) 
2018/1240, kobles det centrale system i 
SIS til ESP for at muliggøre den 
automatiserede behandling, der er 
omhandlet i nævnte artikel.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den automatiserede behandling, der 
er omhandlet i artikel 11 i forordning 
(EU) 2018/1240, skal muliggøre den 
kontrol, der er omhandlet i artikel 20, 
artikel 24, stk. 6, litra c), nr. ii), artikel 41 
og artikel 54, stk. 1, litra b), og den 
efterfølgende kontrol, der er omhandlet i 
samme forordnings artikel 22 og 26.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at kunne foretage den kontrol, 
der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), 
artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), og artikel 
20, stk. 2, litra o), i forordning (EU) 
2018/1240, anvender det centrale ETIAS-
system det værktøj, der er omhandlet i 
nævnte forordnings artikel 11, til at 
sammenligne de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11, stk. 4, i forordning 
(EU) 2018/1240, med oplysninger i SIS, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

2. For at kunne foretage den kontrol, 
der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), 
artikel 20, stk. 2, litra m), nr. ii), artikel 24, 
stk. 6, litra c, nr. ii, og artikel 54, stk. 1, 
litra b, i forordning (EU) 2018/1240, 
anvender det centrale ETIAS-system ESP 
til at sammenligne de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 11, stk. 4, i forordning 
(EU) 2018/1240, med oplysninger i SIS, jf. 
nævnte forordnings artikel 11, stk. 8.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2018/1861
Artikel 36b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der foretages en ny indberetning, 
jf. artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240, i SIS, overfører det centrale 
system oplysninger om denne indberetning 
ved brug af den automatiserede behandling 
og det værktøj, der er omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 11, til det centrale 
ETIAS-system for at kontrollere, om denne 
nye indberetning svarer til en eksisterende 
rejsetilladelse."

3. Når der foretages en ny indberetning, 
jf. artikel 41, stk. 3, i forordning (EU) 
2018/1240, i SIS, overfører det centrale 
system oplysninger om denne indberetning 
ved brug af den automatiserede behandling 
og ESP til det centrale ETIAS-system for 
at kontrollere, om denne nye indberetning 
svarer til en eksisterende rejsetilladelse."
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Ændringer af forordning (EU) 2019/817 
(interoperabilitet med hensyn til grænser)
I artikel 72 indsættes følgende stykke:
"1a. Uden at det berører stk. 1, 
idriftsættes ESP udelukkende med 
henblik på den automatiske behandling i 
artikel 20, artikel 23, artikel 24, stk. 6, 
litra c), nr. ii), artikel 41 og artikel 54, 
stk. 1, litra b), i forordning (EU) 
2018/1240, når betingelserne i artikel 88 i 
forordning (EU) 2018/1240 er opfyldt."

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder anvendelse fra den dato, der 
fastsættes i henhold til artikel 96, stk. 2, i 
forordning (EU) 2018/1240.

udgår


