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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające warunki dostępu do innych 
systemów informacyjnych UE do celów 
ETIAS oraz zmieniające rozporządzenie 
(UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) 
nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 
2017/2226 i rozporządzenie (UE) 
2018/1861

ustanawiające warunki dostępu do innych 
systemów informacyjnych UE do celów 
ETIAS oraz zmieniające rozporządzenie 
(UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) 
nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 
2017/2226, rozporządzenie (UE) 
2018/1861 i rozporządzenie (UE) 
2019/817

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. W tym samym duchu 
narzędzie, które ma zostać ustanowione 
w celu umożliwienia porównywania 
danych ETIAS z danymi poszczególnych 
innych systemów w ramach jednego 
zapytania, należy opracować w taki 
sposób, aby możliwe było przekształcenie 
go w europejski portal wyszukiwania.

(5) W celu zapewnienia efektywności 
oraz zmniejszenia kosztów w ramach 
ETIAS należy – zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 – 
wykorzystać sprzęt i oprogramowanie 
opracowane na potrzeby systemu 
wjazdu/wyjazdu („EES”) w celu 
opracowania współdzielonego 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację. Repozytorium używane do 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES, 
powinno zostać opracowane w taki sposób, 
aby w przyszłości możliwe było jego 
rozszerzenie i przekształcenie we wspólne 
repozytorium danych umożliwiających 
identyfikację.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Europejski portal wyszukiwania 
(ESP) ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/8171a umożliwi porównanie danych 
przechowywanych w ETIAS z danymi 
przechowywanymi w każdym innym 
systemie informacyjnym UE za pomocą 
jednego zapytania.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 
z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 
ustanowienia ram interoperacyjności 
systemów informacyjnych UE w obszarze 
granic i polityki wizowej oraz zmieniające 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, 
(UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 
2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 
2018/1861 oraz decyzje Rady 
2004/512/WE i 2008/633/WSiSW 
(Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowej 
kategorii wpisów wprowadzonej w ramach 
ostatniej zmiany SIS, a mianowicie 
wpisów dotyczących osób, które podlegają 
rozpytaniu kontrolnemu.

(7) Do zapewnienia pełnej realizacji 
celów ETIAS, jak również do spełnienia 
celów systemu informacyjnego Schengen 
(„SIS”), niezbędne jest dodanie do zakresu 
zautomatyzowanej weryfikacji nowych 
kategorii wpisów wprowadzonych 
w ramach ostatniej zmiany SIS, 
a mianowicie wpisów dotyczących osób, 
które podlegają rozpytaniu kontrolnemu, 
oraz wpisów dotyczących obywateli 
państw trzecich, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Warunki, na jakich jednostka 
centralna ETIAS i jednostki krajowe 
ETIAS mogą przeglądać dane 
przechowywane w innych systemach 
informacyjnych UE na potrzeby ETIAS, 
powinny być obwarowane jasnymi 
i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi 

(10) Prawo dostępu i warunki, na jakich 
jednostka centralna ETIAS i jednostki 
krajowe ETIAS mogą przeglądać dane 
przechowywane w innych systemach 
informacyjnych UE na potrzeby ETIAS, 
powinny być obwarowane jasnymi 
i precyzyjnymi przepisami dotyczącymi 
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dostępu jednostki centralnej ETIAS 
i jednostek krajowych ETIAS do danych 
przechowywanych w innych systemach 
informacyjnych UE, rodzajów zapytań 
i kategorii danych, przy czym każde 
z powyższych powinno się ograniczać do 
tego, co jest ściśle niezbędne do 
wykonywania ich obowiązków. Podobnie 
dane przechowywane w pliku wniosku 
ETIAS powinny być widoczne tylko dla 
tych państw członkowskich, które 
obsługują dane systemy informacyjne 
zgodnie z warunkami ich uczestnictwa. 
Przykładowo przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego opierają się na 
wszystkich przepisach dorobku Schengen, 
które mają znaczenie w kontekście decyzji 
Rady35 w sprawie stosowania przepisów 
dorobku Schengen dotyczących systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego.

dostępu jednostki centralnej ETIAS 
i jednostek krajowych ETIAS do danych 
przechowywanych w innych systemach 
informacyjnych UE, rodzajów zapytań 
i kategorii danych, przy czym każde 
z powyższych powinno się ograniczać do 
tego, co jest ściśle niezbędne do 
wykonywania ich obowiązków. Podobnie 
dane przechowywane w pliku wniosku 
ETIAS powinny być widoczne tylko dla 
tych państw członkowskich, które 
obsługują dane systemy informacyjne 
zgodnie z warunkami ich uczestnictwa. 
Przykładowo przepisy niniejszego 
rozporządzenia dotyczące systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego opierają się na 
wszystkich przepisach dorobku Schengen, 
które mają znaczenie w kontekście decyzji 
Rady35 w sprawie stosowania przepisów 
dorobku Schengen dotyczących systemu 
informacyjnego Schengen oraz wizowego 
systemu informacyjnego.

__________________ __________________
35 Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w 
Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów 
dorobku Schengen związanych z systemem 
informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 
1.7.2010, s. 17). Decyzja Rady (UE) 
2017/733 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w sprawie stosowania w Republice 
Chorwacji przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 31). 
Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 
października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie w Republice 
Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów 
dorobku Schengen dotyczących Wizowego 
Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 
19.10.2017, s. 39–43). Decyzja Rady (UE) 
2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
pozostałych przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 37).

35 Decyzja Rady 2010/365/UE z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w 
Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów 
dorobku Schengen związanych z systemem 
informacyjnym Schengen (Dz.U. L 166 z 
1.7.2010, s. 17). Decyzja Rady (UE) 
2017/733 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w sprawie stosowania w Republice 
Chorwacji przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 31). 
Decyzja Rady (UE) 2017/1908 z dnia 12 
października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie w Republice 
Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów 
dorobku Schengen dotyczących Wizowego 
Systemu Informacyjnego (Dz.U. L 269 z 
19.10.2017, s. 39–43). Decyzja Rady (UE) 
2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie 
w Republice Bułgarii i w Rumunii 
pozostałych przepisów dorobku Schengen 
dotyczących Systemu Informacyjnego 
Schengen (Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 37).
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) Dodaje się nowy motyw 24a w 
brzmieniu:
(24a) Aby porównanie danych 
osobowych znajdujących się we 
wnioskach o zezwolenie na podróż, o 
których mowa w rozporządzeniu (UE) 
2018/1240, z danymi znajdującymi się w 
rekordzie, pliku lub wpisie 
zarejestrowanym w systemie 
informacyjnym lub bazie danych UE, w 
danych Europolu lub w bazach danych 
Interpolu było dokładne i wiarygodne, 
niezbędne jest zapewnienie dokładności, 
aktualności i wysokiej jakości danych 
wykorzystywanych w ETIAS i 
przeszukiwanych za pośrednictwem 
ETIAS. Zgodnie z obowiązkami 
wynikającymi z rozporządzenia (UE) 
2019/817 Agencja Unii Europejskiej ds. 
Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA) odgrywa ważną rolę w 
monitorowaniu jakości danych i 
sporządzaniu regularnych sprawozdań z 
analizy danych, tak aby państwo 
członkowskie, z którego te dane pochodzą, 
mogło je sprawdzić i podjąć konieczne 
środki naprawcze. Komisja powinna 
oceniać regularne sprawozdania 
dotyczące jakości danych przedstawiane 
przez eu-LISA na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2019/817 i w 
stosownych przypadkach wydawać 
zalecenia państwom członkowskim.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«) oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).

28) „inne systemy informacyjne UE” 
oznaczają system wjazdu/wyjazdu 
(»EES«), wizowy system informacyjny 
(»VIS«), system informacyjny Schengen 
(»SIS«), Eurodac oraz europejski system 
przekazywania informacji z rejestrów 
karnych – obywatele państw trzecich 
(»ECRIS-TCN«).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 4 – akapit 1 – litera e

Tekst obowiązujący Poprawka

e) wspiera cele SIS związane z wpisami 
dotyczącymi obywateli państw trzecich do 
celów odmowy wjazdu i pobytu, wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania z zamiarem wydania lub 
ekstradycji, wpisami dotyczącymi osób 
zaginionych, wpisami dotyczącymi osób, 
których obecność jest wymagana do celów 
procedury sądowej, oraz wpisami 
dotyczącymi osób, wobec których należy 
przeprowadzić kontrole niejawne lub 
kontrole szczególne;

e) wspiera cele SIS związane z wpisami 
dotyczącymi obywateli państw trzecich do 
celów odmowy wjazdu i pobytu, wpisami 
dotyczącymi osób poszukiwanych w celu 
ich aresztowania z zamiarem wydania lub 
ekstradycji, wpisami dotyczącymi osób 
zaginionych, wpisami dotyczącymi osób, 
których obecność jest wymagana do celów 
procedury sądowej, wpisami dotyczącymi 
osób, wobec których należy przeprowadzić 
kontrole niejawne lub kontrole szczególne, 
oraz wpisami dotyczącymi obywateli 
państw trzecich, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
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Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności system centralny ETIAS 
powinien się opierać na elementach sprzętu 
i oprogramowania systemu centralnego 
EES, co ma na celu utworzenie 
współdzielonego repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację na potrzeby 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES. 
Alfanumeryczne dane identyfikacyjne 
wnioskodawców ETIAS przechowywane 
w współdzielonym repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację stanowią 
część systemu centralnego ETIAS. [To 
repozytorium stanowi podstawę wdrożenia 
wspólnego repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację (»CIR«) 
ustanowionego rozporządzeniem 
w sprawie interoperacyjności.]

W szczególności system centralny ETIAS 
powinien się opierać na elementach sprzętu 
i oprogramowania systemu centralnego 
EES, co ma na celu utworzenie 
współdzielonego repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację na potrzeby 
przechowywania alfanumerycznych 
danych identyfikacyjnych zarówno 
wnioskodawców ETIAS, jak i obywateli 
państw trzecich zarejestrowanych w EES. 
Alfanumeryczne dane identyfikacyjne 
wnioskodawców ETIAS przechowywane 
w współdzielonym repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację stanowią 
część systemu centralnego ETIAS. To 
repozytorium stanowi podstawę wdrożenia 
wspólnego repozytorium danych 
umożliwiających identyfikację (»CIR«) 
ustanowionego w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2019/817.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostaje to bez uszczerbku dla 
zachowania logicznego rozdziału danych 
EES i ETIAS oraz dla dostępu 
w rozumieniu definicji zawartej 
w rozporządzeniach ustanawiających 
poszczególne systemy informacyjne.

Pozostaje to bez uszczerbku dla 
zachowania logicznego rozdziału danych 
EES i ETIAS oraz dla dostępu 
w rozumieniu definicji zawartej 
w rozporządzeniach ustanawiających 
poszczególne systemy informacyjne 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) 
2019/817.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 7 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. Jednostka centralna ETIAS 
przedkłada Komisji i eu-LISA 
sprawozdania okresowe dotyczące 
fałszywych trafień wygenerowanych 
podczas automatycznego przetwarzania, o 
którym mowa w art. 20 ust. 2. Jednostka 
centralna ETIAS współpracuje w tym 
zakresie z jednostkami krajowymi ETIAS i 
pozyskuje od nich informacje na ten 
temat.”;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[Interoperacyjność opiera się na 
europejskim portalu wyszukiwania 
(»ESP«) ustanowionym na mocy art. 6 
rozporządzenia (UE) 2018/XXX 
(interoperacyjność). W okresie 
przejściowym przed udostępnieniem 
europejskiego portalu wyszukiwania 
automatyczne przetwarzanie opiera się na 
narzędziu opracowanym przez eu-LISA do 
celów niniejszego ustępu. Narzędzie to jest 
wykorzystywane jako podstawa 
opracowywania i wdrażania europejskiego 
portalu wyszukiwania zgodnie z art. 52 
tego rozporządzenia].

Interoperacyjność opiera się na ESP od 
dnia, gdy rozpocznie on działanie, 
określonego w art. 72 ust. 1a 
rozporządzenia (UE) 2019/817, do celów 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w art. 20, 23, art. 24 ust. 6 lit. c) 
ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) i art. 23 
ust. 1, automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie 
zapytań do SIS, ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/1860 (odprawy 
graniczne), według następujących danych 
określonych w art. 17 ust. 2 lit. a)–d) 
i art. 17 ust. 2 lit. k):

4. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. na) 
i art. 23, automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS przesyłanie 
zapytań do SIS, ustanowionego na mocy 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2018/18611a (odprawy 
graniczne) i (UE) 2018/18601b (powroty), 
według następujących danych określonych 
w art. 17 ust. 2 lit. a)–d) i art. 17 ust. 2 
lit. k):

__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
utworzenia, funkcjonowania 
i użytkowania Systemu Informacyjnego 
Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw 
granicznych, zmiany konwencji 
wykonawczej do układu z Schengen oraz 
zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1987/2006 (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, 
s. 14).
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
użytkowania Systemu Informacyjnego 
Schengen do celów powrotu nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
(Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. n), automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS 
przeszukiwanie danych systemu ECRIS-
TCN [w CIR] ustanowionego na mocy 
[rozporządzenia (UE) 2018/XXX] według 
następujących danych określonych 
w art. 17 ust. 2 lit. a)–d):

6. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. n), automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1, umożliwia 
systemowi centralnemu ETIAS 
przeszukiwanie danych systemu ECRIS-
TCN w CIR ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) 2019/818* według 
następujących danych określonych 
w art. 17 ust. 2 lit. a)–d):

–––––––––––––––

* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 
z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 
ustanowienia ram interoperacyjności 
systemów informacyjnych UE w obszarze 
współpracy policyjnej i sądowej, azylu i 
migracji oraz zmieniające rozporządzenia 
(UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 
2019/816 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 85).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 6 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) państwo urodzenia;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku wykrycia trafień 
narzędzie, o którym mowa w art. 11, 

8. W przypadku wykrycia trafień ESP 
udostępnia tymczasowo w trybie tylko do 



PE692.571/ 11

PL

udostępnia tymczasowo jednostce 
centralnej ETIAS wyniki w pliku wniosku, 
do czasu zakończenia procesu ręcznego 
przetwarzania zgodnie z art. 22 ust. 2 
i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione dane 
odpowiadają danym wnioskodawcy lub 
jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

odczytu jednostce centralnej ETIAS wyniki 
automatycznego przetwarzania w pliku 
wniosku, do czasu zakończenia procesu 
ręcznego przetwarzania zgodnie z art. 22 
ust. 2 i art. 23 ust. 2. Jeżeli udostępnione 
dane odpowiadają danym wnioskodawcy 
lub jeżeli pozostają wątpliwości, w pliku 
wniosku przechowuje się niepowtarzalny 
kod identyfikacyjny danych, które 
wygenerowały trafienie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Trafienie następuje, jeżeli wszystkie 
lub niektóre dane z pliku wniosku ETIAS 
użytego w zapytaniu są w pełni lub 
częściowo zgodne z danymi zawartymi 
w rejestrze, wpisie lub pliku innych 
systemów informacyjnych UE, w których 
szukano informacji. Komisja określa 
częściową zgodność, w tym stopień 
prawdopodobieństwa, w drodze aktu 
wykonawczego.

9. Trafienie następuje, jeżeli wszystkie 
lub niektóre dane z pliku wniosku ETIAS 
użytego w zapytaniu są w pełni lub 
częściowo zgodne z danymi zawartymi 
w rejestrze, wpisie lub pliku innych 
systemów informacyjnych UE, w których 
szukano informacji. Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 89, aby 
określić częściową zgodność, w tym 
stopień prawdopodobieństwa, w celu 
ograniczenia liczby fałszywych trafień.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 11 a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 6, 14 i 17 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 

Do celów art. 6, 14, 17 i 18 rozporządzenia 
(UE) 2017/2226 zautomatyzowany proces, 
za pomocą bezpiecznej infrastruktury 
łączności określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
niniejszego rozporządzenia, przesyła 
zapytanie do systemu centralnego ETIAS 
o informacje, o których mowa w art. 47 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, a także 



PE692.571/ 12

PL

o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu w EES.

o numer wniosku i koniec okresu ważności 
zezwolenia na podróż ETIAS, importuje te 
informacje i dane oraz odpowiednio 
aktualizuje wpis dotyczący 
wjazdu/wyjazdu lub wpis dotyczący 
odmowy wjazdu w EES.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
 Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 między Unią 
Europejską a Interpolem należy uzgodnić 
umowę o współpracy. Przedmiotowa 
umowa o współpracy przewiduje zasady 
wymiany informacji i zabezpieczenia 
służące ochronie danych osobowych.

2. Jeżeli nie zapewniono wdrożenia 
ust. 1 w drodze umowy o współpracy, 
ETIAS nie przeszukuje baz danych 
Interpolu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

6a) art. 20 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie: 

2. System centralny ETIAS uruchamia 
zapytanie za pośrednictwem europejskiego 
portalu wyszukiwania w celu porównania 
odpowiednich danych, o których mowa w 
art. 17 ust. 2 lit. a), aa), b), c), d), f), g), j), 
k) i m) i art. 17 ust. 8, z danymi obecnymi 
w rekordzie danych, pliku lub wpisie 
zarejestrowanym w pliku wniosku 
przechowywanym w systemie centralnym 
ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodac, danych 
Europolu i w bazach danych Interpolu.

„2. System centralny ETIAS uruchamia 
zapytanie za pośrednictwem europejskiego 
portalu wyszukiwania w celu porównania 
odpowiednich danych, o których mowa w 
art. 17 ust. 2 lit. a), aa), b), c), d), f), g), j), 
k) i m) i art. 17 ust. 8, z danymi obecnymi 
w rekordzie danych, pliku lub wpisie 
zarejestrowanym w pliku wniosku 
przechowywanym w systemie centralnym 
ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodac, ECRIS-
TCN, danych Europolu i w bazach danych 
SLTD i TDAWN Interpolu.”;
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do przestępstw 
terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw;

n) czy dane wnioskodawcy pokrywają 
się z danymi osoby zapisanymi w ECRIS-
TCN w odniesieniu do wyroku wydanego 
w ciągu ostatnich 20 lat w związku z 
przestępstwami terrorystycznymi lub 
wyroku wydanego w ciągu ostatnich 10 lat 
w związku z innymi poważnymi 
przestępstwami wymienionymi w 
załączniku do rozporządzenia (UE) 
2018/1240, jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym przestępstwa te podlegają karze 
pozbawienia wolności lub środkowi 
zabezpieczającemu polegającemu na 
pozbawieniu wolności o maksymalnym 
wymiarze co najmniej trzech lat;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w art. 20 ust. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„na) czy w SIS figuruje dotyczący 
wnioskodawcy wpis dotyczący powrotu.”;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się literę w brzmieniu:
„ca) wpisu dotyczącego obywateli państw 
trzecich, którzy podlegają decyzji 
nakazującej powrót.”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy porównanie, o 
którym mowa w ust. 1, wygeneruje co 
najmniej jedno trafienie, system centralny 
ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do jednostki centralnej 
ETIAS. Po otrzymaniu powiadomienia 
jednostka centralna ETIAS ma dostęp do 
pliku wniosku i wszelkich powiązanych 
plików wniosku, aby zweryfikować, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym zawartym we wpisie, 
który wywołał to trafienie, i jeśli 
weryfikacja to potwierdzi, system 
centralny ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do biura Sirene państwa 
członkowskiego, które dokonało wpisu. 
Następnie to biuro Sirene weryfikuje, czy 
dane osobowe wnioskodawcy odpowiadają 
danym osobowym zawartym we wpisie, 
który wywołał trafienie, i podejmuje 
wszelkie odpowiednie działania następcze.

2. W przypadku gdy porównanie, o 
którym mowa w ust. 1, wygeneruje co 
najmniej jedno trafienie, system centralny 
ETIAS przesyła automatyczne 
powiadomienie do jednostki centralnej 
ETIAS. Po otrzymaniu powiadomienia 
jednostka centralna ETIAS ma tymczasowy 
dostęp do pliku wniosku i wszelkich 
powiązanych plików wniosku, aby 
zweryfikować, czy dane osobowe 
wnioskodawcy odpowiadają danym 
osobowym zawartym we wpisie, który 
wywołał to trafienie, i jeśli weryfikacja to 
potwierdzi, system centralny ETIAS 
przesyła automatyczne powiadomienie do 
biura Sirene państwa członkowskiego, 
które dokonało wpisu. Następnie to biuro 
Sirene weryfikuje, czy dane osobowe 
wnioskodawcy odpowiadają danym 
osobowym zawartym we wpisie, który 
wywołał trafienie, i podejmuje wszelkie 
odpowiednie działania następcze.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 25 a – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) art. 4 rozporządzenia (UE) 
2018/1860 (powroty);

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 25 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów, o których mowa w ust. 1, 
jednostki krajowe ETIAS mają również 
dostęp do krajowych rejestrów karnych 
w celu uzyskania informacji o obywatelach 
państw trzecich i bezpaństwowcach 
skazanych za przestępstwo terrorystyczne 
lub inne poważne przestępstwo.

2. Do celów, o których mowa w ust.1, o 
ile weryfikacja na podstawie art. 20 ust. 2 
lit. n) doprowadzi do trafienia, 
odpowiednio upoważniony personel 
jednostek krajowych ETIAS ma również 
dostęp, zgodnie z prawem krajowym, do 
krajowych rejestrów karnych swojego 
państwa członkowskiego w celu uzyskania 
informacji o obywatelach państw trzecich i 
bezpaństwowcach skazanych za 
przestępstwo terrorystyczne lub 
jakiekolwiek inne przestępstwo 
wymienione w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 26 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„3a. W przypadku trafień w SIS 
dotyczących powrotu jednostka krajowa 
ETIAS państwa członkowskiego 
przetwarzającego wniosek podejmuje 
następujące działania:
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a) jeżeli decyzji nakazującej powrót 
towarzyszy zakaz wjazdu, natychmiast 
informuje państwo członkowskie 
dokonujące wpisu, w drodze wymiany 
informacji uzupełniających, tak aby 
wydające państwo członkowskie usunęło 
niezwłocznie wpis dotyczący powrotu. 
Państwo członkowskie dokonujące wpisu 
natychmiast usuwa wpis dotyczący 
powrotu i wprowadza wpis dotyczący 
odmowy wjazdu i pobytu zgodnie z art. 24 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
2018/1861;
b) jeżeli decyzji nakazującej powrót nie 
towarzyszy zakaz wjazdu, natychmiast 
informuje, w drodze wymiany informacji 
uzupełniających, państwo członkowskie 
dokonujące wpisu, tak aby wydające 
państwo członkowskie usunęło 
niezwłocznie wpis dotyczący powrotu.”;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 38 – ustęp 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

11b) art. 38 ust. 2 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) stwierdzenie przyczyn odmowy wydania 
zezwolenia na podróż, wskazujące odnośną 
przyczynę z wykazu zamieszczonego w 
art. 37 ust. 1 i 2, co umożliwi 
wnioskodawcy wniesienie odwołania;

„c)  stwierdzenie przyczyn odmowy 
wydania zezwolenia na podróż, wskazujące 
odnośną przyczynę z wykazu 
zamieszczonego w art. 37 ust. 1 i 2, w tym 
informację o tym, który(-e) system(y) 
informacyjny(-e) wygenerował(y) 
trafienie(-a) prowadzące do odrzucenia 
wniosku, co umożliwi wnioskodawcy 
wniesienie odwołania. Nie narusza to 
żadnych ograniczeń prawa do informacji 
ustanowionych na mocy prawa Unii.”;

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

12a) w art. 46 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli dokonanie zapytania, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1, jest technicznie 
niemożliwe z powodu awarii jakiejkolwiek 
części systemu informacyjnego ETIAS, 
przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku 
weryfikacji spełnienia wymogu posiadania 
ważnego zezwolenia na podróż. Jeżeli 
agencja eu-LISA wykryje taką awarię, 
jednostka centralna ETIAS powiadamia o 
tym fakcie przewoźników. Powiadamia 
ona także przewoźników o usunięciu 
awarii. Jeżeli taką awarię wykryją 
przewoźnicy, mogą powiadomić jednostkę 
centralną ETIAS.

„1. Jeżeli dokonanie zapytania, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1, jest technicznie 
niemożliwe z powodu awarii jakiejkolwiek 
części systemu informacyjnego ETIAS, 
przewoźnicy są zwolnieni z obowiązku 
weryfikacji spełnienia wymogu posiadania 
ważnego zezwolenia na podróż. Jeżeli 
agencja eu-LISA wykryje taką awarię, 
jednostka centralna ETIAS powiadamia o 
tym fakcie przewoźników. Powiadamia 
ona także przewoźników o usunięciu 
awarii. Jeżeli taką awarię wykryją 
przewoźnicy, powiadamiają jednostkę 
centralną ETIAS.”;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 46 – ustęp 4 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. Jednostka centralna ETIAS 
zapewnia przewoźnikom wsparcie 
operacyjne w związku z ust. 1 i 3 
niniejszego artykułu. Jednostka centralna 
ETIAS ustanawia procedury udzielania 
takiego wsparcia w ramach 
standardowych procedur operacyjnych. 
Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych charakter i zakres 
wsparcia, które ma zostać udzielone, oraz 
sposoby zapewnienia takiego wsparcia.”;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 88 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weszły w życie konieczne zmiany 
aktów prawnych, z wyjątkiem wersji 
przekształconej rozporządzenia Eurodac, 
ustanawiających systemy informacyjne 
UE, o których mowa w art. 11 i względem 
których należy ustanowić 
interoperacyjność, w rozumieniu art. 11 
niniejszego rozporządzenia, z systemem 
informacyjnym ETIAS;

a) weszły w życie konieczne zmiany 
aktów prawnych, z wyjątkiem wersji 
przekształconej rozporządzenia (UE) nr 
603/2013 (Eurodac), ustanawiających 
systemy informacyjne UE, o których mowa 
w art. 11 i względem których należy 
ustanowić interoperacyjność, w rozumieniu 
art. 11 niniejszego rozporządzenia, 
z systemem informacyjnym ETIAS;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 88 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Interoperacyjność, o której mowa w 
art. 11, z ECRIS-TCN, rozpoczyna się w 
momencie rozpoczęcia funkcjonowania 
[CIR], co ma nastąpić w 2022 r. Działania 
prowadzone przez ETIAS rozpoczynają się 
niezależnie od tego, czy interoperacyjność 
z ECRIS-TCN zostanie wdrożona.

6. Interoperacyjność, o której mowa w 
art. 11, z ECRIS-TCN, rozpoczyna się w 
momencie rozpoczęcia funkcjonowania 
CIR.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2018/1240.
Artykuł 88 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. ETIAS rozpoczyna działalność 
niezależnie od tego, czy zawarto umowę 
o współpracy między Unią Europejską 
a Interpolem, o której mowa w art. 12 
ust. 2, i niezależnie od tego, czy możliwe 
jest przeszukiwanie baz danych Interpolu.

7. ETIAS rozpoczyna działalność 
niezależnie od tego, czy możliwe jest 
przeszukiwanie baz danych Interpolu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a – litera a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

13a) w art. 89 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 4, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, 
art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 
ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 
ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 
października 2018 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 ust. 3, 5 i 6, 
art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 
ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 
ust. 2, art. 83 ust. 1 i 3 oraz art. 85 ust. 3, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia 9 października 2018 r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a – litera b (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 6 ust. 4, art. 17 ust. 3, 5 i 6, art. 18 
ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 2, 
art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 ust. 2, 
art. 83 ust. 1 i 4 oraz art. 85 ust. 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.

„3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 
ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, 
art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 
ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 3 oraz 
art. 85 ust. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.”;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 a – litera c (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 89 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 6 ust. 4, art. 17 ust. 3, 5 i 6, 
art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 31, art. 33 
ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 54 
ust. 2, art. 83 ust. 1 i 4 oraz art. 85 ust. 3 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od notyfikowania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

„6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 9, art. 17 
ust. 3, 5 i 6, art. 18 ust. 4, art. 27 ust. 3, 
art. 31, art. 33 ust. 2, art. 36 ust. 4, art. 39 
ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 83 ust. 1 lub 3 lub 
art. 85 ust. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2018/1240
Artykuł 92 – ustęp 5 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b) w art. 92 ust. 5 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„-a) przeszukiwanie ECRIS-TCN za 
pośrednictwem ETIAS;”;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp do VIS do celów 
przeglądania danych jest zarezerwowany 
wyłącznie dla odpowiednio 
upoważnionego personelu tych organów 
każdego państwa członkowskiego, w tym 
odpowiednio upoważnionego personelu 
jednostek krajowych ETIAS, 
wyznaczonych na podstawie art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1240*, które są 
organami właściwymi do realizacji celów 
określonych w art. 15–22, oraz dla 
odpowiednio upoważnionego personelu 
organów krajowych każdego państwa 
członkowskiego i organów UE, które są 
organami właściwymi do realizacji celów 
określonych w [art. 20 i 21 rozporządzenia 
2018/xx w sprawie interoperacyjności], 
i ograniczony do zakresu, w jakim dane te 
wymagane są do wykonywania ich zadań 
zgodnie z tymi celami i proporcjonalnie do 
zamierzonych celów.

2. Dostęp do VIS do celów 
przeglądania danych jest zarezerwowany 
wyłącznie dla odpowiednio 
upoważnionego personelu jednostki 
centralnej ETIAS i odpowiednio 
upoważnionego personelu organów 
każdego państwa członkowskiego, w tym 
odpowiednio upoważnionego personelu 
jednostek krajowych ETIAS, 
wyznaczonych na podstawie art. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1240*, które są 
organami właściwymi do realizacji celów 
określonych w art. 6a i 6b, art. 15–22 i art. 
22g, oraz dla odpowiednio upoważnionego 
personelu organów krajowych każdego 
państwa członkowskiego i agencji Unii, 
które są właściwe do realizacji celów 
określonych w art. 20 i 21 rozporządzenia 
(UE) 2019/817 w sprawie 
interoperacyjności, i ograniczony do 
zakresu, w jakim dane te wymagane są do 
wykonywania ich zadań zgodnie z tymi 
celami i proporcjonalnie do zamierzonych 
celów.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, CS-VIS 
jest połączony z narzędziem, o którym 
mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1240, w celu umożliwienia 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w tym artykule.

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, CS-VIS 
jest połączony z ESP w celu umożliwienia 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w tym artykule.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 b – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z narzędzia, 
o którym mowa w art. 11 tego 
rozporządzenia, aby porównać dane w 
ETIAS z danymi zawartymi w VIS, 
zgodnie z art. 11 ust. 8 tego 
rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku II.

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. i) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z ESP, aby 
porównać dane w ETIAS z danymi 
zawartymi w VIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku II.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 c – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych w VIS i ich 
przeszukiwania zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli weryfikacja dokonywana przez 
jednostkę centralną ETIAS potwierdza 
zgodność danych zapisanych w pliku 
wniosku ETIAS i danych zawartych w 
EES lub jeżeli pozostają wątpliwości, 
zastosowanie ma procedura określona 
w art. 26 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
nie naruszając przepisów art. 24 
rozporządzenia (UE) 2018/1240.

2. Jeżeli weryfikacja dokonywana przez 
jednostkę centralną ETIAS zgodnie z art. 
22 rozporządzenia (UE) 2018/1240 
potwierdza zgodność danych zapisanych 
w pliku wniosku ETIAS i danych 
zawartych w VIS lub jeżeli pozostają 
wątpliwości, zastosowanie ma procedura 
określona w art. 26 rozporządzenia (UE) 
2018/1240.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przeglądanie VIS przez jednostki 
krajowe ETIAS przeprowadza się 
z wykorzystaniem takich samych danych 
alfanumerycznych, jak dane 

1. Przeglądanie VIS przez jednostki 
krajowe ETIAS, o których mowa w art. 8 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
przeprowadza się z wykorzystaniem takich 
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wykorzystywane w przypadku 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18b ust. 2.

samych danych alfanumerycznych, jak 
dane wykorzystywane w przypadku 
automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18b ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 18 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostki krajowe ETIAS, 
wyznaczone zgodnie z art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, mają 
dostęp do VIS i mogą w nim szukać 
informacji, w formacie wyłącznie do 
odczytu (read-only), do celów 
rozpatrywania wniosków o zezwolenie na 
podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Jednostki krajowe ETIAS 
mogą zapoznawać się z danymi, o których 
mowa w art. 9–14 niniejszego 
rozporządzenia.

2. Jednostki krajowe ETIAS mają 
tymczasowy dostęp na potrzeby szukania 
informacji w VIS, w formacie wyłącznie 
do odczytu (read-only), do celów 
rozpatrywania wniosków o zezwolenie na 
podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Jednostki krajowe ETIAS 
mogą zapoznawać się z danymi, o których 
mowa w art. 9–14 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 767/2008
Artykuł 34 a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzanie zapisów w rejestrach Wprowadzanie zapisów w rejestrach do 
celów interoperacyjności z ETIAS

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Załącznik II – tabela – wiersz 1
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Tekst proponowany przez Komisję

Dane na podstawie art. 17 ust. 2 
rozporządzenia 2018/1240 przesyłane 
przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane zawarte w VIS określone 
w art. 9 pkt 4 niniejszego rozporządzenia, 
w odniesieniu do których należy sprawdzić 
dane ETIAS

Poprawka

Dane na podstawie art. 17 ust. 2 
rozporządzenia 2018/1240 przesyłane 
przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane zawarte w VIS 
określone w art. 9 pkt 4 niniejszego 
rozporządzenia, w odniesieniu do których 
należy sprawdzić dane ETIAS

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zautomatyzowany proces, za pomocą 
bezpiecznej infrastruktury łączności 
określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
umożliwia EES utworzenie lub 
aktualizację wpisu dotyczącego 
wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywatela państwa trzeciego zwolnionego 
z obowiązku wizowego w EES zgodnie 
z art. 14 i 17 niniejszego rozporządzenia.

Zautomatyzowany proces, za pomocą 
bezpiecznej infrastruktury łączności 
określonej w art. 6 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
umożliwia EES utworzenie lub 
aktualizację wpisu dotyczącego 
wjazdu/wyjazdu lub wpisu dotyczącego 
odmowy wjazdu w odniesieniu do 
obywatela państwa trzeciego zwolnionego 
z obowiązku wizowego w EES zgodnie 
z art. 14, 17 i 18 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8 a – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy utworzono wpis 
dotyczący wjazdu/wyjazdu w odniesieniu 
do obywatela państwa trzeciego 
zwolnionego z obowiązku wizowego, 
zautomatyzowany proces zapewnia 
systemowi centralnemu EES możliwość:

W przypadku gdy utworzono wpis 
dotyczący wjazdu/wyjazdu lub wpis 
dotyczący odmowy wjazdu w odniesieniu 
do obywatela państwa trzeciego 
zwolnionego z obowiązku wizowego, 
zautomatyzowany proces zapewnia 
systemowi centralnemu EES możliwość:

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8 a – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaktualizowania wpisu dotyczącego 
odmowy wjazdu w EES zgodnie z art. 18 
ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny EES jest połączony 
z narzędziem, o którym mowa w art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, w celu 
umożliwienia automatycznego 
przetwarzania, o którym mowa w tym 
artykule.

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny EES jest połączony z ESP w celu 
umożliwienia automatycznego 
przetwarzania, o którym mowa w tym 
artykule.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 8 b – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. g) i h) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z narzędzia, 
o którym mowa w art. 11 tego 
rozporządzenia, aby porównać dane w 
ETIAS z danymi zawartymi w EES, 
zgodnie z art. 11 ust. 8 tego 
rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku III.

Do celów przystąpienia do weryfikacji, 
o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. g) i h) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z ESP, aby 
porównać dane w ETIAS z danymi 
zawartymi w EES, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia, stosując wykaz 
odpowiedników przedstawiony w tabeli 
w załączniku III.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 
ust. 8 tego rozporządzenia. 

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do danych w 
EES i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 
ust. 8 tego rozporządzenia.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 25 a – ustęp 2



PE692.571/ 28

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli weryfikacja dokonywana przez 
jednostkę centralną ETIAS potwierdza 
zgodność danych zapisanych w pliku 
wniosku ETIAS i danych zawartych w 
EES lub jeżeli pozostają wątpliwości, 
zastosowanie ma procedura określona 
w art. 26 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

2. Jeżeli weryfikacja dokonywana przez 
jednostkę centralną ETIAS na podstawie 
art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/1240 
potwierdza zgodność danych zapisanych 
w pliku wniosku ETIAS i danych 
zawartych w EES lub jeżeli pozostają 
wątpliwości, zastosowanie ma procedura 
określona w art. 26 rozporządzenia (UE) 
2018/1240.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) 2017/2226
Artykuł 28 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane pobrane z EES zgodnie z art. 24, 25, 
26 i 27 mogą być przechowywane 
w rejestrach krajowych, a dane pobrane z 
EES zgodnie z art. 25a mogą być 
przechowywane w plikach wniosków 
ETIAS tylko wówczas, gdy jest to 
niezbędne w konkretnym przypadku, 
zgodnie z celem, w jakim zostały pobrane, 
i zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
Unii, w szczególności przepisami 
w zakresie ochrony danych, i nie dłużej niż 
jest to bezwzględnie niezbędne w danym 
konkretnym przypadku.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (UE) 2019/816
Załącznik III – tabela – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję

Dane na podstawie art. 17 ust. 2 
rozporządzenia 2018/1240 przesyłane 
przez system centralny ETIAS

Odpowiednie dane zawarte w EES określone 
w art. 17 ust. 1 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia, w odniesieniu do których 
należy sprawdzić dane ETIAS
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Poprawka
Dane na podstawie art. 17 ust. 2 
rozporządzenia 2018/1240 przesyłane 
przez system centralny ETIAS

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 18 a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prowadzenie rejestrów do celów 
interoperacyjności z ETIAS w rozumieniu 
art. 11 rozporządzenia (UE) 2018/1240

Prowadzenie rejestrów do celów 
interoperacyjności z ETIAS

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) ręcznego przetwarzania wniosków 
ETIAS przez jednostkę krajową ETIAS 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2018/1240.

h) ręcznego przetwarzania wniosków 
ETIAS przez jednostkę krajową ETIAS 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2018/1240.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 

1. Jednostka centralna ETIAS, 
ustanowiona w Europejskiej Agencji 
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Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania. Do tego dostępu 
i przeszukiwania zastosowanie mają 
przepisy art. 36 ust. 4–8.

Straży Granicznej i Przybrzeżnej na mocy 
art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
posiada, do celów wykonywania zadań 
powierzonych jej rozporządzeniem (UE) 
2018/1240, prawo dostępu do 
odpowiednich danych zawartych w SIS 
i ich przeszukiwania zgodnie z art. 11 
ust. 8 tego rozporządzenia. Do tego 
dostępu i przeszukiwania zastosowanie 
mają przepisy art. 36 ust. 4–8.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie naruszając przepisów art. 24 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli 
weryfikacja dokonywana przez jednostkę 
centralną ETIAS potwierdza zgodność 
danych zapisanych w pliku wniosku 
ETIAS i danych zawartych we wpisie w 
SIS, zastosowanie ma procedura określona 
w art. 26 rozporządzenia (UE) 2018/1240.

2. Z zastrzeżeniem art. 24 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli 
weryfikacja dokonywana przez jednostkę 
centralną ETIAS na podstawie art. 22 
rozporządzenia (UE) 2018/1240 
potwierdza zgodność danych zapisanych 
w pliku wniosku ETIAS i danych 
zawartych we wpisie w SIS lub jeżeli 
pozostają wątpliwości, zastosowanie ma 
procedura określona w art. 26 
rozporządzenia (UE) 2018/1240.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny SIS jest połączony z narzędziem, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240, w celu umożliwienia 

1. Od początku funkcjonowania ETIAS, 
jak określono w art. 88 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny SIS jest połączony z ESP w celu 
umożliwienia automatycznego 
przetwarzania, o którym mowa w tym 
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automatycznego przetwarzania, o którym 
mowa w tym artykule.

artykule.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Automatyczne przetwarzanie, 
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) 2018/1240, umożliwia 
przeprowadzenie weryfikacji 
przewidzianych w art. 20, art. 24 ust. 6 
lit. c) ppkt (ii), art. 41 i art. 54 ust. 1 lit. b) 
oraz dalszych weryfikacji przewidzianych 
w art. 22 i 26 tego rozporządzenia.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c), lit. m) ppkt (ii) i lit. o) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z narzędzia, 
o którym mowa w art. 11 tego 
rozporządzenia, aby porównać dane, 
o których mowa w art. 11 ust. 4 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, z danymi 
zawartymi w SIS, zgodnie z art. 11 ust. 8 
tego rozporządzenia.

2. Do celów przystąpienia do 
weryfikacji, o których mowa w art. 20 
ust. 2 lit. c) i lit. m) ppkt (ii), art. 24 ust. 6 
lit. c) ppkt (ii) oraz art. 54 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2018/1240, system 
centralny ETIAS korzysta z ESP, aby 
porównać dane, o których mowa w art. 11 
ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
z danymi zawartymi w SIS, zgodnie 
z art. 11 ust. 8 tego rozporządzenia.
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE) 2018/1861
Artykuł 36 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wprowadzenia do SIS 
nowego wpisu, o którym mowa w art. 41 
ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
system centralny przekazuje systemowi 
centralnemu ETIAS informacje o tym 
wpisie za pomocą automatycznego 
przetwarzania i narzędzia, o którym mowa 
w art. 11 tego rozporządzenia, aby 
sprawdzić, czy ten nowy wpis odpowiada 
istniejącemu zezwoleniu na podróż.

3. W przypadku wprowadzenia do SIS 
nowego wpisu, o którym mowa w art. 41 
ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1240, 
system centralny przekazuje systemowi 
centralnemu ETIAS informacje o tym 
wpisie za pomocą automatycznego 
przetwarzania i ESP, aby sprawdzić, czy 
ten nowy wpis odpowiada istniejącemu 
zezwoleniu na podróż.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2019/817 

(interoperacyjność w obszarze granic)
W art. 72 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego 
artykułu, do celów automatycznego 
przetwarzania, o którym mowa w art. 20, 
art. 23, art. 24 ust. 6 lit. c) ppkt (ii), art. 41 
i art. 54 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 
2018/1240, ESP rozpocznie działalność, 
ograniczoną do tych celów, gdy spełnione 
zostaną warunki określone w art. 88 
rozporządzenia (UE) 2018/1240.”;
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosuje się je od daty określonej zgodnie 
z art. 96 akapit drugi rozporządzenia (UE) 
2018/1240.

skreśla się


