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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi pogojev za dostop do drugih 
informacijskih sistemov EU za namene 
ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, 
Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 
2018/1861

o določitvi pogojev za dostop do drugih 
informacijskih sistemov EU za namene 
ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 
2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, 
Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 
2018/1861 in Uredbe (EU) 2019/817

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi povečali učinkovitost in 
zmanjšali stroške, bi bilo treba pri sistemu 

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

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropski iskalni portal (ESP), 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2019/817 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, bo 
omogočil primerjavo podatkov, 
shranjenih v sistemu ETIAS, s podatki, 
shranjenimi v vseh drugih informacijskih 
sistemih EU, z eno samo poizvedbo.
__________________
1a Uredba (EU) 2019/817 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
meja in vizumov ter spremembi uredb 
(ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 
2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 
2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 
2004/512/ES in Sklepa Sveta 
2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 
27).
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pogoje, pod katerimi lahko centralna 
enota ETIAS in nacionalne enote ETIAS 
vpogledajo v podatke, shranjene v drugih 
informacijskih sistemih EU, za namene 
sistema ETIAS, bi bilo treba varovati z 
jasnimi in natančnimi pravili glede dostopa 
centralne enote ETIAS in nacionalnih enot 
ETIAS do podatkov, shranjenih v drugih 
informacijskih sistemih EU, vrst 
poizvedovanj in kategorij podatkov, vse to 
pa bi bilo treba omejiti na tisto, kar je 
nujno potrebno za opravljanje njihovih 
nalog. Podobno bi morali biti podatki, 
shranjeni v dosjeju prosilca v ETIAS, vidni 
samo tistim državam članicam, ki 
upravljajo zadevne informacijske sisteme v 
skladu z načini njihovega sodelovanja. Na 
primer, določbe te uredbe glede 
schengenskega informacijskega sistema in 
vizumskega informacijskega sistema 

(10) Pravico dostopa in pogoje, pod 
katerimi lahko centralna enota ETIAS in 
nacionalne enote ETIAS vpogledajo v 
podatke, shranjene v drugih informacijskih 
sistemih EU, za namene sistema ETIAS, bi 
bilo treba varovati z jasnimi in natančnimi 
pravili glede dostopa centralne enote 
ETIAS in nacionalnih enot ETIAS do 
podatkov, shranjenih v drugih 
informacijskih sistemih EU, vrst 
poizvedovanj in kategorij podatkov, vse to 
pa bi bilo treba omejiti na tisto, kar je 
nujno potrebno za opravljanje njihovih 
nalog. Podobno bi morali biti podatki, 
shranjeni v dosjeju prosilca v ETIAS, vidni 
samo tistim državam članicam, ki 
upravljajo zadevne informacijske sisteme v 
skladu z načini njihovega sodelovanja. Na 
primer, določbe te uredbe glede 
schengenskega informacijskega sistema in 
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predstavljajo določbe, ki temeljijo na vseh 
določbah schengenskega pravnega reda, na 
katere se nanašajo sklepi Sveta35 o uporabi 
določb schengenskega pravnega reda, ki se 
navezujejo na schengenski informacijski 
sistem in vizumski informacijski sistem.

vizumskega informacijskega sistema 
predstavljajo določbe, ki temeljijo na vseh 
določbah schengenskega pravnega reda, na 
katere se nanašajo sklepi Sveta35 o uporabi 
določb schengenskega pravnega reda, ki se 
navezujejo na schengenski informacijski 
sistem in vizumski informacijski sistem.

__________________ __________________
35 Sklep Sveta 2010/365/EU z dne 
29. junija 2010 o uporabi določb 
schengenskega pravnega reda, ki se 
navezujejo na schengenski informacijski 
sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji 
(UL L 166, 1.7.2010, str. 17); Sklep Sveta 
(EU) 2017/733 z dne 25. aprila 2017 o 
uporabi določb schengenskega pravnega 
reda v zvezi s schengenskim 
informacijskim sistemom v Republiki 
Hrvaški (UL L 108, 26.4.2017, str. 31); 
Sklep Sveta (EU) 2017/1908 z dne 
12. oktobra 2017 o izvajanju nekaterih 
določb schengenskega pravnega reda, ki se 
nanašajo na vizumski informacijski sistem, 
v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL 
L 269, 19.10.2017, str. 39); Sklep Sveta 
(EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o 
izvajanju preostalih določb schengenskega 
pravnega reda, ki se nanašajo na 
schengenski informacijski sistem, v 
Republiki Bolgariji in Romuniji (UL 
L 165, 2.7.2018, str. 37).

35 Sklep Sveta 2010/365/EU z dne 29. 
junija 2010 o uporabi določb 
schengenskega pravnega reda, ki se 
navezujejo na schengenski informacijski 
sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji 
(UL L 166, 1.7.2010, str. 17); Sklep Sveta 
(EU) 2017/733 z dne 25. aprila 2017 o 
uporabi določb schengenskega pravnega 
reda v zvezi s schengenskim 
informacijskim sistemom v Republiki 
Hrvaški (UL L 108, 26.4.2017, str. 31); 
Sklep Sveta (EU) 2017/1908 z dne 
12. oktobra 2017 o izvajanju nekaterih 
določb schengenskega pravnega reda, ki se 
nanašajo na vizumski informacijski sistem, 
v Republiki Bolgariji in Romuniji (UL 
L 269, 19.10.2017, str. 39–43); Sklep Sveta 
(EU) 2018/934 z dne 25. junija 2018 o 
izvajanju preostalih določb schengenskega 
pravnega reda, ki se nanašajo na 
schengenski informacijski sistem, v 
Republiki Bolgariji in Romuniji (UL 
L 165, 2.7.2018, str. 37).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) doda se nova uvodna izjava 24a:
(24a) Da bi bila primerjava osebnih 
podatkov v vlogah za odobritev potovanja 
iz Uredbe (EU) 2018/1240 s podatki v 
evidenci, dosjeju ali razpisu ukrepa, 
evidentiranimi v informacijskem sistemu 
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ali podatkovni zbirki EU oziroma 
podatkovnih zbirkah Europola ali 
Interpola, točna in zanesljiva, je bistveno 
zagotoviti, da so podatki, ki se uporabljajo 
in iščejo v sistemu ETIAS, točni, 
posodobljeni in kakovostni. Agencija 
Evropske unije za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov s 
področja svobode, varnosti in pravice (eu-
LISA) ima v skladu s svojimi obveznostmi 
iz Uredbe (EU) 2019/817 pomembno 
vlogo pri spremljanju kakovosti podatkov 
in pripravi rednih poročil o analizi 
podatkov, tako da lahko izvorna država 
članica preveri podatke in izvede vse 
potrebne popravne ukrepe. Komisija bi 
morala oceniti redna poročila o kakovosti 
podatkov, ki jih zagotavlja agencija eu-
LISA v skladu z Uredbo (EU) 2019/817, 
in po potrebi izdati priporočila državam 
članicam.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 3 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) ‚drugi informacijski sistemi EU‘ 
pomeni sistem vstopa/izstopa (SVI), 
vizumski informacijski sistem (VIS), 
schengenski informacijski sistem (SIS) in 
evropski informacijski sistem kazenskih 
evidenc – državljani tretjih držav (ECRIS-
TCN).

(28) ‚drugi informacijski sistemi EU‘ 
pomeni sistem vstopa/izstopa (SVI), 
vizumski informacijski sistem (VIS), 
schengenski informacijski sistem (SIS), 
Eurodac in evropski informacijski sistem 
kazenskih evidenc – državljani tretjih držav 
(ECRIS-TCN).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 4 – odstavek 1 – točka e
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(e) podpira cilje SIS v povezavi z razpisi 
ukrepov za državljane tretjih držav, ki jim 
je bil zavrnjen vstop in prepovedano 
bivanje, osebe, za katere se zahteva prijetje 
zaradi predaje ali izročitve, pogrešane 
osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v 
sodnem postopku, in osebe, v zvezi s 
katerimi se izvajajo prikrite ali namenske 
kontrole;

(e) podpira cilje SIS v povezavi z razpisi 
ukrepov za državljane tretjih držav, ki jim 
je bil zavrnjen vstop in prepovedano 
bivanje, osebe, za katere se zahteva prijetje 
zaradi predaje ali izročitve, pogrešane 
osebe, osebe, iskane zaradi sodelovanja v 
sodnem postopku, osebe, v zvezi s katerimi 
se izvajajo prikrite ali namenske kontrole, 
in državljane tretjih držav, ki jim je bila 
izdana odločba o vrnitvi;

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Centralni sistem ETIAS zlasti temelji na 
komponentah strojne in programske 
opreme centralnega sistema SVI, da se 
vzpostavi skupno odložišče podatkov o 
identiteti za hrambo alfanumeričnih 
podatkov o identiteti tako prosilcev ETIAS 
kot državljanov tretjih držav, registriranih 
v SVI. Alfanumerični podatki o identiteti 
prosilcev ETIAS, ki so shranjeni v 
skupnem odložišču podatkov o identiteti, 
so del centralnega sistema ETIAS. [To 
skupno odložišče podatkov o identiteti je 
podlaga za izvajanje skupnega odložišča 
podatkov o identiteti (CIR), 
vzpostavljenega z uredbo o 
interoperabilnosti.]

Centralni sistem ETIAS zlasti temelji na 
komponentah strojne in programske 
opreme centralnega sistema SVI, da se 
vzpostavi skupno odložišče podatkov o 
identiteti za hrambo alfanumeričnih 
podatkov o identiteti tako prosilcev ETIAS 
kot državljanov tretjih držav, registriranih 
v SVI. Alfanumerični podatki o identiteti 
prosilcev ETIAS, ki so shranjeni v 
skupnem odložišču podatkov o identiteti, 
so del centralnega sistema ETIAS. To 
skupno odložišče podatkov o identiteti je 
podlaga za izvajanje skupnega odložišča 
podatkov o identiteti (CIR), 
vzpostavljenega s členom 17 Uredbe (EU) 
2019/817.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To ne posega v to, da so podatki iz SVI in 
ETIAS logično ločeni ter da se do njih 
dostopa, kakor je opredeljeno v uredbah o 
vzpostavitvi zadevnih informacijskih 
sistemov.;

To ne posega v to, da so podatki iz SVI in 
ETIAS logično ločeni ter da se do njih 
dostopa, kakor je opredeljeno v uredbah o 
vzpostavitvi zadevnih informacijskih 
sistemov v skladu s členom 18 Uredbe 
(EU) 2019/817.“;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 7 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Centralna enota ETIAS Komisiji in 
agenciji eu-LISA redno poroča o lažnih 
zadetkih, ustvarjenih med avtomatizirano 
obdelavo iz člena 20(2). Centralna enota 
ETIAS v zvezi s tem zaprosi nacionalne 
enote ETIAS za sodelovanje in 
informacije.“;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Interoperabilnost se opira na evropski 
iskalni portal, vzpostavljen s členom 6 
Uredbe (EU) 2018/XXX 
(interoperabilnost). Avtomatizirana 
obdelava v prehodnem obdobju pred 
začetkom dostopnosti evropskega 
iskalnega portala poteka prek orodja, ki ga 
za namene tega odstavka razvije agencija 
eu-LISA. To orodje se uporablja kot 

Interoperabilnost se za namene 
avtomatizirane obdelave iz člena 20, člena 
23, točke (c)(ii) člena 24(6), člena 41 in 
točke (b) člena 54(1) te uredbe opira na 
evropski iskalni portal od datuma, ko začne 
delovati, kot je opredeljeno v členu 72(1a) 
Uredbe (EU) 2019/817.
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osnova za razvoj in izvajanje evropskega 
iskalnega portala v skladu s členom 52 
navedene uredbe.]

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(c), (m)(ii) in (o) ter člena 23(1) 
avtomatizirana obdelava iz člena 11(1) 
omogoča, da centralni sistem ETIAS 
opravi poizvedbo v SIS, ki je bil 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2018/1860 
(mejna kontrola), in sicer na podlagi 
naslednjih podatkov iz člena 17(2)(a) do 
(d) in člena 17(2)(k):

4. Za namene preverjanj iz točk (c), 
(m)(ii) in (na) člena 20(2) ter člena 23 
avtomatizirana obdelava iz člena 11(1) 
omogoča, da centralni sistem ETIAS 
opravi poizvedbo v SIS, ki je bil 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2018/18611a 
(mejna kontrola) in Uredbo (EU) 
2018/18601b (vrnitve) Evropskega 
parlamenta in Sveta, in sicer na podlagi 
naslednjih podatkov iz člena 17(2)(a) do 
(d) in člena 17(2)(k):

__________________
1a Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju mejnih kontrol, o 
spremembi Konvencije o izvajanju 
Schengenskega sporazuma ter o 
spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, 
str. 14).
1b Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 
2018 o uporabi schengenskega 
informacijskega sistema za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
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Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(n) avtomatizirana obdelava iz člena 
11(1) omogoča, da centralni sistem ETIAS 
opravi poizvedbo v podatkih iz sistema 
ECRIS-TCN [v CIR], ki je bil vzpostavljen 
z [Uredbo (EU) 2018/XXX], in sicer na 
podlagi naslednjih podatkov iz člena 
17(2)(a) do (d):

6. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(n) avtomatizirana obdelava iz člena 
11(1) omogoča, da centralni sistem ETIAS 
opravi poizvedbo v podatkih iz sistema 
ECRIS-TCN v CIR, ki je bil vzpostavljen z 
Uredbo (EU) 2019/818*, in sicer na 
podlagi naslednjih podatkov iz člena 
17(2)(a) do (d):

–––––––––––––––

* Uredba (EU) 2019/818 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
vzpostavitvi okvira za interoperabilnost 
informacijskih sistemov EU na področju 
policijskega in pravosodnega sodelovanja, 
azila ter migracij in spremembi uredb 
(EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 
2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 6 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) država rojstva;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Kadar se ugotovijo zadetki, da orodje 
iz člena 11 rezultate v dosjeju prosilca 
začasno na voljo centralni enoti ETIAS v 

8. Kadar se ugotovijo zadetki, evropski 
iskalni portal zagotovi začasni dostop 
samo za branje za rezultate avtomatizirane 
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skladu s členom 22(2) in členom 23(2), in 
sicer do konca ročnega postopka. Kadar se 
podatki, ki so dani na voljo, ujemajo s 
podatki prosilca ali kadar ostajajo dvomi, 
se v dosjeju prosilca hrani edinstvena 
identifikacijska oznaka podatkov, ki so 
sprožili zadetek.

obdelave v dosjeju prosilca centralni enoti 
ETIAS v skladu s členom 22(2) in členom 
23(2), in sicer do konca ročnega postopka. 
Kadar se podatki, ki so dani na voljo, 
ujemajo s podatki prosilca ali kadar 
ostajajo dvomi, se v dosjeju prosilca hrani 
edinstvena identifikacijska oznaka 
podatkov, ki so sprožili zadetek.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Zadetek se sproži, kadar se vsi ali 
nekateri podatki iz dosjeja prosilca v 
ETIAS, ki so uporabljeni za poizvedbo, v 
celoti ali delno ujemajo s podatki v 
evidenci, razpisu ukrepa ali dosjeju v 
vpogledanih drugih informacijskih sistemih 
EU. Komisija z izvedbenim aktom opredeli 
delno ujemanje, vključno s stopnjo 
verjetnosti.

9. Zadetek se sproži, kadar se vsi ali 
nekateri podatki iz dosjeja prosilca v 
ETIAS, ki so uporabljeni za poizvedbo, v 
celoti ali delno ujemajo s podatki v 
evidenci, razpisu ukrepa ali dosjeju v 
vpogledanih drugih informacijskih sistemih 
EU. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 89, da opredeli delno 
ujemanje, vključno s stopnjo verjetnosti, za 
omejitev števila lažnih zadetkov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 11 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene členov 6, 14 in 17 Uredbe (EU) 
2017/2226 avtomatizirani postopek, ki 
uporablja varno komunikacijsko 
infrastrukturo iz člena 6(2)(d) te uredbe, 
opravi poizvedbo in iz centralnega sistema 
ETIAS uvozi informacije iz člena 47(2) te 
uredbe ter številko prošnje in konec 
obdobja veljavnosti potovalne odobritve 
ETIAS ter v SVI ustrezno posodobi 
evidenco o vstopu/izstopu.;

Za namene členov 6, 14, 17 in 18 Uredbe 
(EU) 2017/2226 avtomatizirani postopek, 
ki uporablja varno komunikacijsko 
infrastrukturo iz točke (d) člena 6(2) te 
uredbe, opravi poizvedbo in iz centralnega 
sistema ETIAS uvozi informacije iz člena 
47(2) te uredbe ter številko prošnje in 
konec obdobja veljavnosti potovalne 
odobritve ETIAS ter v SVI ustrezno 
posodobi evidenco o vstopu/izstopu ali 
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evidenco o zavrnitvi vstopa.;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (EU) 2018/1240
 Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 se Evropska 
unija in Interpol dogovorita o sporazumu 
o sodelovanju. V tem sporazumu o 
sodelovanju se določijo načini izmenjave 
informacij in zaščitni ukrepi za varstvo 
osebnih podatkov.

2. Če izvajanje odstavka 1 ni 
zagotovljeno s sporazumom o sodelovanju, 
ETIAS ne poizveduje v Interpolovih 
podatkovnih zbirkah.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(6a) v členu 20(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim: 

2. Centralni sistem ETIAS sproži 
poizvedbo prek ESP, da primerja ustrezne 
podatke iz točk (a), (aa), (b), (c), (d), (f), 
(g), (j), (k) in (m) člena 17(2) ter iz 
člena 17(8) s podatki v zapisu, dosjeju ali 
razpisu ukrepa v dosjeju prosilca, v 
centralnem sistemu ETIAS, SIS, SVI, VIS, 
sistemu Eurodac, med podatki Europola ter 
v Interpolovih podatkovnih zbirkah SLTD 
in TDAWN.“;

„2. Centralni sistem ETIAS sproži 
poizvedbo prek ESP, da primerja ustrezne 
podatke iz točk (a), (aa), (b), (c), (d), (f), 
(g), (j), (k) in (m) člena 17(2) ter iz 
člena 17(8) s podatki v zapisu, dosjeju ali 
razpisu ukrepa v dosjeju prosilca, v 
centralnem sistemu ETIAS, SIS, SVI, VIS, 
sistemu Eurodac, sistemu ECRIS-TCN, 
med podatki Europola ter v Interpolovih 
podatkovnih zbirkah SLTD in TDAWN.“;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7
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Uredba (EU) 2018/1240
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) ali se prosilec ujema z osebo, katere 
podatki so zabeleženi v sistemu ECRIS-
TCN za teroristična kazniva dejanja in 
druga huda kazniva dejanja.

(n) ali se prosilec ujema z osebo, katere 
podatki so zabeleženi v sistemu ECRIS-
TCN zaradi obsodbe za teroristična 
kazniva dejanja v zadnjih 20 letih ali 
obsodbe za druga huda kazniva dejanja iz 
Priloge k Uredbi (EU) 2018/1240 v 
zadnjih desetih letih, kadar je za navedena 
kazniva dejanja v nacionalnem pravu 
zagrožena najvišja zaporna kazen ali 
odvzem prostosti z najvišjo zagroženo 
kaznijo najmanj treh let;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) v členu 20(2) se doda naslednja 
točka:
„(na) ali je za prosilca razpisan 
ukrep o vrnitvi, vnesen v SIS“.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 – točka a a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 23 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) doda se naslednja točka:
„(ca) razpis ukrepa za državljane tretjih 
držav, ki jim je bila izdana odločba o 
vrnitvi“;
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 – točka b
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se pri primerjavi iz odstavka 1 
pokaže en ali več zadetkov, centralni 
sistem ETIAS pošlje avtomatsko uradno 
obvestilo centralni enoti ETIAS. Centralna 
enota ETIAS ima po uradnem obvestilu 
začasni dostop do dosjeja prosilca in do 
morebitnih z njim povezanih dosjejev, da 
preveri, ali se osebni podatki prosilca 
ujemajo z osebnimi podatki v razpisu 
ukrepa, ki je sprožil ta zadetek, in če je 
ujemanje potrjeno, centralni sistem ETIAS 
pošlje avtomatsko uradno obvestilo uradu 
SIRENE države članice, ki je vnesla 
zadevni razpis ukrepa. Zadevni urad 
SIRENE nadalje preveri, ali se osebni 
podatki prosilca ujemajo z osebnimi 
podatki v razpisu ukrepa, ki je sprožil 
zadetek, nakar sprejme morebitne ustrezne 
nadaljnje ukrepe.

2. Kadar se pri primerjavi iz odstavka 1 
pokaže en ali več zadetkov, centralni 
sistem ETIAS pošlje avtomatsko uradno 
obvestilo centralni enoti ETIAS. Centralna 
enota ETIAS ima po uradnem obvestilu 
začasni dostop do dosjeja prosilca in do 
morebitnih z njim povezanih dosjejev, da 
preveri, ali se osebni podatki prosilca 
ujemajo z osebnimi podatki v razpisu 
ukrepa, ki je sprožil ta zadetek, in če je 
ujemanje potrjeno, centralni sistem ETIAS 
pošlje avtomatsko uradno obvestilo uradu 
SIRENE države članice, ki je vnesla 
zadevni razpis ukrepa. Zadevni urad 
SIRENE nadalje preveri, ali se osebni 
podatki prosilca ujemajo z osebnimi 
podatki v razpisu ukrepa, ki je sprožil 
zadetek, nakar sprejme morebitne ustrezne 
nadaljnje ukrepe.;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 25 a – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) členu 4 Uredbe (EU) 2018/1860 
(vrnitve);

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 25 a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalne enote ETIAS imajo za 
namene iz odstavka 1 tudi dostop do 
nacionalnih registrov kazenskih evidenc, 
da pridobijo informacije o državljanih 
tretjih držav in osebah brez državljanstva, 
ki so bile obsojene za teroristično kaznivo 
dejanje ali drugo hudo kaznivo dejanje.“;

2. Če je zadetek rezultat preverjanja v 
skladu s točko (n) člena 20(2), ima 
ustrezno pooblaščeno osebje nacionalnih 
enot ETIAS v skladu z nacionalnim 
pravom za namene iz odstavka 1 tudi 
dostop do nacionalnih registrov kazenskih 
evidenc svoje države članice, da pridobi 
informacije o državljanih tretjih držav in 
osebah brez državljanstva, ki so bile 
obsojene za teroristično kaznivo dejanje ali 
katero koli drugo kaznivo dejanje iz 
Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) v členu 26 se vstavi naslednji 
odstavek:
„3a. V primeru zadetkov v zvezi z 
vračanjem v SIS nacionalna enota ETIAS 
države članice, ki obravnava prošnjo:
(a) kadar odločbo o vrnitvi spremlja 
prepoved vstopa, prek izmenjave 
dopolnilnih informacij takoj obvesti 
državo članico izdajateljico. Država 
članica izdajateljica takoj izbriše razpis 
ukrepa za vrnitev in vnese razpis ukrepa 
za zavrnitev vstopa in prepoved prebivanja 
v skladu s točko (b) člena 24(1) Uredbe 
(EU) 2018/1861;
(b) kadar odločbe o vrnitvi ne spremlja 
prepoved vstopa, prek izmenjave 
dopolnilnih informacij takoj obvesti 
državo članico izdajateljico, da ta brez 
odlašanja izbriše razpis ukrepa za 
vrnitev.“;
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(11b) točka (c) člena 38(2) se nadomesti z 
naslednjim:

(c) navedbo razlogov za zavrnitev 
potovalne odobritve z navedbo upoštevnih 
razlogov izmed tistih s seznama v 
členu 37(1) in (2), ki prosilcu omogočajo 
vložitev pritožbe;

„(c)  izjavo o razlogih za zavrnitev 
potovalne odobritve, v kateri so navedeni 
veljavni razlogi od tistih iz člena 37(1) in 
(2), vključno z informacijami o tem, kateri 
informacijski sistem ali sistemi so ustvarili 
zadetek ali zadetke, zaradi katerih je bila 
prošnja zavrnjena, kar prosilcu omogoča 
vložitev pritožbe. To ne posega v omejitve 
pravice do obveščenosti, kot je določena v 
pravu Unije.“;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 46 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(12a) člen 46 se spremeni:
(a) odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Kadar je poizvedbo iz člena 45(1) 
tehnično nemogoče izvesti zaradi izpada 
katerega koli dela informacijskega sistema 
ETIAS, so prevozniki oproščeni obveznosti 
preverjanja, ali potnik ima veljavno 
potovalno odobritev. Kadar tak izpad zazna 
eu-LISA, centralna enota ETIAS o tem 
uradno obvesti prevoznike. Uradno 
obvestilo prevoznikom pošlje tudi, ko je 
izpad odpravljen. Kadar tak izpad zaznajo 
prevozniki, lahko o tem uradno obvestijo 
centralno enoto ETIAS.

„1. Kadar je poizvedbo iz člena 45(1) 
tehnično nemogoče izvesti zaradi izpada 
katerega koli dela informacijskega sistema 
ETIAS, so prevozniki oproščeni obveznosti 
preverjanja, ali potnik ima veljavno 
potovalno odobritev. Kadar tak izpad zazna 
eu-LISA, centralna enota ETIAS o tem 
uradno obvesti prevoznike. Uradno 
obvestilo prevoznikom pošlje tudi, ko je 
izpad odpravljen. Kadar tak izpad zaznajo 
prevozniki, o tem uradno obvestijo 
centralno enoto ETIAS.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 46 – odstavek 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) doda se naslednji odstavek:

„4a. Centralna enota ETIAS 
prevoznikom zagotavlja operativno 
podporo v zvezi z odstavkoma 1 in 3 tega 
člena. Centralna enota ETIAS določi 
postopke za zagotavljanje te podpore v 
standardnih operativnih postopkih. 
Komisija z izvedbenimi akti določi naravo 
in obseg podpore, ki se zagotovi, ter 
sredstva za zagotavljanje te podpore.“;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 – točka a
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 88 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) veljati so začele potrebne spremembe 
pravnih aktov o vzpostavitvi 
informacijskih sistemov EU iz člena 11, s 
katerimi se zagotovi interoperabilnost v 
smislu člena 11 te uredbe z informacijskim 
sistemom ETIAS, z izjemo prenovitve 
sistema Eurodac;

(a) veljati so začele potrebne spremembe 
pravnih aktov o vzpostavitvi 
informacijskih sistemov EU iz člena 11, s 
katerimi se zagotovi interoperabilnost v 
smislu člena 11 te uredbe z informacijskim 
sistemom ETIAS, z izjemo prenovitve 
Uredbe (EU) št. 603/2013 (Eurodac);

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 – točka c
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 88 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Interoperabilnost iz člena 11 s 
sistemom ECRIS-TCN se začne, ko začne 
delovati [CIR], kar je načrtovano v letu 
2022. ETIAS začne delovati ne glede na 
to, ali je vzpostavljena interoperabilnost s 
sistemom ECRIS-TCN.

6. Interoperabilnost iz člena 11 s 
sistemom ECRIS-TCN se začne, ko začne 
delovati [CIR].

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 – točka c
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 88 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. ETIAS začne delovati ne glede na to, 
ali je bil sklenjen sporazum o sodelovanju 
med Evropsko unijo in Interpolom iz 
člena 12(2), in ne glede na to, ali je 
mogoče poizvedovati po Interpolovih 
podatkovnih zbirkah.

7. ETIAS začne delovati ne glede na to, 
ali je mogoče poizvedovati po Interpolovih 
podatkovnih zbirkah.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a – točka a (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 89 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(13a) člen 89 se spremeni:
(a) odstavek 2 se nadomesti z 
naslednjim:

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 6(4), 
člena 17(3), (5) in (6), členov 18(4), 27(3), 
člena 31, členov 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
člena 83(1) in (3) ter člena 85(3) se prenese 
na Komisijo pet let od 9. oktobra 2018. 
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 

„2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 6(4), člena 
11(9), člena 17(3), (5) in (6), členov 18(4), 
27(3), člena 31, členov 33(2), 36(4), 39(2), 
54(2), člena 83(1) in (3) ter člena 85(3) se 
prenese na Komisijo za pet let od 
9. oktobra 2018. Komisija pripravi poročilo 
o prenosu pooblastila najpozneje devet 



PE692.571/ 18

SL

koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljšuje za 
enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje takemu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje 
za enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.“;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a – točka b (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 89 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(b) odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:

3. Prenos pooblastila iz člena 6(4), 
člena 17(3), (5) in (6), členov 18(4), 27(3), 
člena 31, členov 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
člena 83(1) in (3) in člena 85(3) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

„3. Prenos pooblastila iz člena 6(4), 
člena 11(9), člena 17(3), (5) in (6), 
členov 18(4), 27(3), člena 31, členov 33(2), 
36(4), 39(2), 54(2), člena 83(1) in (3) in 
člena 85(3) lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila 
iz navedenega sklepa. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.“;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a – točka c (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 89 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z 
naslednjim:

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 6(4), člena 17(3), (5) ali(6), 
členov 18(4), 27(3), člena 31, členov 33(2), 
36(4), 39(2), 54(2), člena 83(1) ali (3) ali 
člena 85(3), začne veljati le, če mu niti 

„6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 6(4), člena 11(9), člena 17(3), (5) ali 
(6), členov 18(4), 27(3), člena 31, 
členov 33(2), 36(4), 39(2), 54(2), 
člena 83(1) ali (3) ali člena 85(3), začne 
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Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
v roku dveh mesecev od uradnega 
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 
o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 
tako Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

veljati le, če mu niti Evropski parlament 
niti Svet ne nasprotuje v roku dveh 
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestita 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 b (novo)
Uredba (EU) 2018/1240
Člen 92 – odstavek 5 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) v členu 92(5) se vstavi naslednja 
točka:
„(-a) iskanje v ECRIS-TCN prek sistema 
ETIAS;“;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dostop do VIS za iskanje podatkov 
je omejen izključno na ustrezno 
pooblaščeno osebje organov posamezne 
države članice, vključno z ustrezno 
pooblaščenim osebjem nacionalnih enot 
ETIAS, imenovanih v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta*, ki so pristojni za 
namene iz členov 15 do 22, ter na ustrezno 
pooblaščeno osebje nacionalnih organov 
posamezne države članice in organov EU, 
ki so pristojni za namene iz [člena 20 in 
člena 21 Uredbe (EU) 2018/xx o 
interoperabilnosti], v obsegu, potrebnem 
za izvajanje nalog v skladu s temi nameni 

2. Dostop do VIS za iskanje podatkov 
je omejen izključno na ustrezno 
pooblaščeno osebje centralne enote 
ETIAS in ustrezno pooblaščeno osebje 
organov posamezne države članice, 
vključno z ustrezno pooblaščenim osebjem 
nacionalnih enot ETIAS, imenovanih v 
skladu s členom 8 Uredbe (EU) 2018/1240 
Evropskega parlamenta in Sveta*, ki so 
pristojni za namene iz členov 6a in 6b, 
členov od 15 do 22 in člena 22g, ter na 
ustrezno pooblaščeno osebje nacionalnih 
organov posamezne države članice in 
agencij EU, ki so pristojni za namene iz 
člena 20 in člena 21 Uredbe (EU)2019/817 
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in sorazmerno z zasledovanimi cilji. o interoperabilnosti, v obsegu, potrebnem 
za izvajanje nalog v skladu s temi nameni 
in sorazmerno z zasledovanimi cilji.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Od začetka delovanja ETIAS, kot je 
določeno v členu 88(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, se „CS-VIS“ poveže z 
evropskim iskalnim portalom, da se 
omogoči avtomatizirana obdelava iz 
navedenega člena.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene preverjanj iz točke (i) člena 
20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni 
sistem ETIAS uporablja orodje iz člena 11 
navedene uredbe za primerjavo podatkov v 
ETIAS s podatki v VIS v skladu s členom 
11(8) navedene uredbe, in sicer z uporabo 
korelacij iz tabele v Prilogi II.

Za namene preverjanj iz točke (i) člena 
20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 centralni 
sistem ETIAS uporablja evropski iskalni 
portal za primerjavo podatkov v ETIAS s 
podatki v VIS v skladu s členom 11(8) 
navedene uredbe, in sicer z uporabo 
korelacij iz tabele v Prilogi II.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
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v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov v VIS in do 
poizvedb v njem v skladu s členom 11(8) 
navedene uredbe.

v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov v VIS in do 
poizvedb v njem v skladu s členom 11(8) 
navedene uredbe.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 c – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS, potrdi ujemanje 
podatkov, zabeleženih v dosjeju prosilca v 
ETIAS, s podatki v SVI ali kadar ostajajo 
dvomi, se brez poseganja v člen 24 Uredbe 
(EU) 2018/1240 uporabi postopek iz člena 
26 Uredbe (EU) 2018/1240.

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS v skladu s členom 
22 Uredbe (EU) 2018/1240, potrdi 
ujemanje podatkov, zabeleženih v dosjeju 
prosilca v ETIAS, s podatki v VIS ali kadar 
ostajajo dvomi, se uporabi postopek iz 
člena 26 Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalne enote ETIAS uporabljajo 
VIS z istimi alfanumeričnimi podatki, kot 
se uporabljajo za avtomatizirano obdelavo 
iz člena 18b(2).

1. Nacionalne enote ETIAS iz člena 
8(1) Uredbe (EU) 2018/1240 uporabljajo 
VIS z istimi alfanumeričnimi podatki, kot 
se uporabljajo za avtomatizirano obdelavo 
iz člena 18b(2) te uredbe.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 18 d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalne enote ETIAS, imenovane 
v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) 
2018/1240, imajo za namene obravnavanja 
prošenj za potovalno odobritev v skladu s 
členom 8(2) navedene uredbe dostop do 
VIS in lahko vpogledajo vanj v načinu 
„samo za branje“. Nacionalne enote ETIAS 
lahko vpogledajo v podatke iz členov 9 do 
14 te uredbe.

2. Nacionalne enote ETIAS imajo za 
namene obravnavanja prošenj za potovalno 
odobritev v skladu s členom 8(2) navedene 
uredbe začasni dostop do VIS in lahko 
vpogledajo vanj v načinu „samo za branje“. 
Nacionalne enote ETIAS lahko vpogledajo 
v podatke iz členov 9 do 14 te uredbe.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 767/2008
Člen 34 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vodenje dnevnikov Vodenje dnevnikov za namene 
interoperabilnosti z ETIAS

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2019/816
Priloga II – tabela – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Ustrezni podatki VIS iz člena 9(4) te uredbe, 
na podlagi katerih bi bilo treba preveriti 
podatke ETIAS

Predlog spremembe

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

Ustrezni podatki VIS iz člena 9(4) te 
uredbe, na podlagi katerih je treba preveriti 
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ETIAS podatke v ETIAS

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 8 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Avtomatizirani postopek, ki uporablja 
varno komunikacijsko infrastrukturo iz 
člena 6(2)(d) Uredbe (EU) 2018/1240, SVI 
omogoči oblikovanje ali posodobitev 
evidence o vstopu/izstopu ali evidence o 
zavrnitvi vstopa za državljana tretje države, 
ki je oproščen vizumske obveznosti, v 
skladu s členoma 14 in 17 te uredbe.

Avtomatizirani postopek, ki uporablja 
varno komunikacijsko infrastrukturo iz 
člena 6(2)(d) Uredbe (EU) 2018/1240, SVI 
omogoči oblikovanje ali posodobitev 
evidence o vstopu/izstopu ali evidence o 
zavrnitvi vstopa za državljana tretje države, 
ki je oproščen vizumske obveznosti, v 
skladu s členi 14, 17 in 18 te uredbe.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 8 a – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se oblikuje evidenca o 
vstopu/izstopu za državljana tretje države, 
ki je oproščen vizumske obveznosti, 
avtomatizirani postopek centralnemu 
sistemu SVI omogoči:

Kadar se oblikuje evidenca o 
vstopu/izstopu ali evidenca o zavrnitvi 
vstopa za državljana tretje države, ki je 
oproščen vizumske obveznosti, 
avtomatizirani postopek centralnemu 
sistemu SVI omogoči:

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 8 a – odstavek 2 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) da v SVI posodobi evidenco o 
zavrnitvi vstopa v skladu s točko (b) člena 
18(1) te uredbe.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 8 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 8 b – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene preverjanj iz točk (g) in (h) 
člena 20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 
centralni sistem ETIAS uporablja orodje iz 
člena 11 navedene uredbe za primerjavo 
podatkov v ETIAS s podatki v SVI v 
skladu s členom 11(8) navedene uredbe, in 
sicer z uporabo korelacij iz tabele v Prilogi 
III.

Za namene preverjanj iz točk (g) in (h) 
člena 20(2) Uredbe (EU) 2018/1240 
centralni sistem ETIAS uporablja evropski 
iskalni portal za primerjavo podatkov v 
ETIAS s podatki v SVI v skladu s členom 
11(8) navedene uredbe, in sicer z uporabo 
korelacij iz tabele v Prilogi III.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 25 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov v SVI in do poizvedb 
v njem v načinu „samo za branje“ v skladu 
s členom 11(8) navedene uredbe.

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do podatkov v SVI in do poizvedb 
v njem v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 25 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS, potrdi ujemanje 
podatkov, zabeleženih v dosjeju prosilca v 
ETIAS, s podatki v SVI ali kadar ostajajo 
dvomi, se uporabi postopek iz člena 26 
Uredbe (EU) 2018/1240.

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS v skladu s členom 
22 Uredbe (EU) 2018/1240, potrdi 
ujemanje podatkov, zabeleženih v dosjeju 
prosilca v ETIAS, s podatki v SVI ali kadar 
ostajajo dvomi, se uporabi postopek iz 
člena 26 Uredbe (EU) 2018/1240.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2017/2226
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, pridobljeni iz SVI v skladu s členi 
24, 25, 26 in 27, se lahko hranijo v 
nacionalnih dokumentacijah, podatki, 

Podatki, pridobljeni iz SVI v skladu s členi 
24, 25, 26 in 27, se lahko hranijo v 
nacionalnih dokumentacijah, podatki, 
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pridobljeni iz SVI v skladu s členom 25a, 
pa se lahko hranijo v dosjejih prosilcev v 
ETIAS samo, če je to potrebno v 
posameznem primeru, v skladu z 
namenom, za katerega so bili pridobljeni, 
in z ustreznimi predpisi Unije, zlasti s 
tistimi o varstvu podatkov, in ne dlje, kot 
je nujno potrebno v posameznem primeru.

pridobljeni iz SVI v skladu s členom 25a, 
pa se lahko hranijo v dosjejih prosilcev v 
ETIAS samo, če je to potrebno v 
posameznem primeru, v skladu z 
namenom, za katerega so bili pridobljeni, 
in v skladu z ustreznim pravom Unije, 
zlasti v zvezi z varstvom podatkov, in ne 
dlje, kot je nujno potrebno za posamezni 
primer.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2019/816
Priloga III – tabela – vrstica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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

Ustrezni podatki SVI iz člena 17(1)(a) te 
uredbe, na podlagi katerih bi bilo treba 
preveriti podatke ETIAS

Predlog spremembe

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

Ustrezni podatki SVI iz točke (a) člena 
17(1) te uredbe, na podlagi katerih je treba 
preveriti podatke v ETIAS

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 18 a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vodenje dnevnikov za namene 
interoperabilnosti z ETIAS v smislu člena 
11 Uredbe (EU) 2018/1240

Vodenje dnevnikov za namene 
interoperabilnosti z ETIAS
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 34 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih. Za ta dostop in 
iskanje se uporabljajo določbe člena 36(4)–
(8).

1. Centralna enota ETIAS, ustanovljena 
v okviru Evropske agencije za mejno in 
obalno stražo v skladu s členom 7 Uredbe 
(EU) 2018/1240, ima za namene 
opravljanja nalog, ki so ji dodeljene z 
Uredbo (EU) 2018/1240, pravico do 
dostopa do ustreznih podatkov, vnesenih v 
SIS, in iskanja po njih v skladu s členom 
11(8) navedene uredbe. Za ta dostop in 
iskanje se uporabljajo določbe člena 36(4)–
(8).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS, potrdi ujemanje 
podatkov, zabeleženih v dosjeju prosilca v 
ETIAS, z razpisom ukrepa v SIS, se brez 

2. Kadar preverjanje, ki ga opravi 
centralna enota ETIAS v skladu s členom 
22 Uredbe (EU) 2018/1240, potrdi 
ujemanje podatkov, zabeleženih v dosjeju 
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poseganja v člen 24 Uredbe (EU) 
2018/1240 uporabi postopek iz člena 26 
Uredbe (EU) 2018/1240.

prosilca v ETIAS, z razpisom ukrepa v SIS 
ali kadar ostajajo dvomi, se brez poseganja 
v člen 24 Uredbe (EU) 2018/1240 uporabi 
postopek iz člena 26 Uredbe (EU) 
2018/1240.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Avtomatizirana obdelava iz člena 11 
Uredbe (EU) 2018/1240 omogoča 
preverjanja v skladu s členom 20, točko 
(c)(ii) člena 24(6), členom 41 in točko (b) 
člena 54(1) ter nadaljnja preverjanja v 
skladu s členoma 22 in 26 navedene 
uredbe.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene preverjanj iz člena 
20(2)(c), (m)(ii) in (o) Uredbe (EU) 
2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja orodje iz člena 11 navedene 
uredbe za primerjavo podatkov iz člena 
11(4) Uredbe (EU) 2018/1240 s podatki v 
SIS v skladu s členom 11(8) navedene 
uredbe.

2. Za namene preverjanj iz točk (c) in 
(m)(ii) člena 20(2), točke (c)(ii) člena 
24(6) ter točke (b) člena 54(1) Uredbe 
(EU) 2018/1240 centralni sistem ETIAS 
uporablja evropski iskalni portal za 
primerjavo podatkov iz člena 11(4) Uredbe 
(EU) 2018/1240 s podatki v SIS v skladu s 
členom 11(8) navedene uredbe.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) 2018/1861
Člen 36 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Kadar se v SIS vnese nov razpis 
ukrepa iz člena 41(3) Uredbe (EU) 
2018/1240, centralni sistem z uporabo 
avtomatizirane obdelave in evropskega 
iskalnega portala posreduje informacije o 
tem razpisu ukrepa centralnemu sistemu 
ETIAS, da ta preveri, ali se ta novi razpis 
ukrepa ujema s katero od obstoječih 
potovalnih odobritev.
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Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Spremembe Uredbe (EU) 2019/817 

(interoperabilnost na področju meja)
V členu 72 se vstavi naslednji odstavek:
„1a. Brez poseganja v odstavek 1 tega 
člena za namene avtomatizirane obdelave 
iz člena 20, člena 23, točke (c)(ii) člena 
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24(6), člena 41 in točke (b) člena 54(1) 
uredbe (EU) 2018/1240 začne omejeno na 
navedene namene delovati evropski 
iskalni portal, ko so izpolnjeni pogoji iz 
člena 88 Uredbe (EU) 2018/1240.“.
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano


