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Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD*

komisjoni ettepanekule võtta vastu

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

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

MÄÄRUS (EL) 2021/...,

...,

millega ▌muudetakse määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja 

-lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste 

kehtestamisega

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud 
tekst on tähistatud sümboliga ▌.
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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 punkti d ▌,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

▌

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

1 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 
nõukogu … otsus.
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/12401 on loodud Euroopa 

reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) nende kolmandate riikide kodanike jaoks, kes 

on liidu välispiiri ületamisel viisanõudest vabastatud. Nimetatud määruses on 

sätestatud tingimused ja kord, mida kohaldatakse ETIASe alusel reisiloa andmise või 

selle andmisest keeldumise suhtes.

(2) ETIAS võimaldab hinnata, kas kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriikide 

territooriumil tekitaks julgeolekuohu, ebaseadusliku sisserände ohu või suure 

epideemiaohu.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, 
millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse 
määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja 
(EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1).
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(3) Selleks et määruses (EL) 2018/1240 osutatud ETIASe kesksüsteemis oleks võimalik 

taotlustoimikuid menetleda, tuleb tagada ühelt poolt ETIASe infosüsteemi ning 

teiselt poolt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES), viisainfosüsteemi 

(VIS), Schengeni infosüsteemi (SIS), Eurodaci ja Euroopa karistusregistrite 

infosüsteemi ‒ kolmandate riikide kodanikud (ECRIS-TCN) (edaspidi „muud ELi 

infosüsteemid“) ja nimetatud määruses määratletud Europoli andmete 

koostalitlusvõime. ▌

(4) Käesolevas määruses koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 

2021/…1+ ja (EL) 2021/…2++  sätestatakse ühelt poolt ETIASe infosüsteemi ning 

teiselt poolt muude ELi infosüsteemide ja Europoli andmete koostalitlusvõime 

rakendamise reeglid ning tingimused, et võimaldada ETIASel tutvuda 

päringutabamuste automaatseks kindlakstegemiseks muudes ELi infosüsteemides 

säilitatavate andmetega ja Europoli andmetega. Seetõttu tuleb muuta Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2019/8163 ja (EL) 2019/8184, et liidestada 

ETIASe kesksüsteem muude ELi infosüsteemide ja Europoli andmetega ning 

sätestada, milliseid andmeid kõnealuste ELi infosüsteemide ja Europoli andmete 

vahel vahetatakse.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse 
määrusi (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade 
süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste 
kehtestamisega (ELT L …).

+ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE 15/21 (2019/0001A(COD)) sisalduva 
määruse number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse määruse kuupäev, number 
ja ELT avaldamisviide.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse 
määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, 
(EL) 2018/1861 ja (EL) 2019/817 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks 
muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega (ELT L…).

++ ELT: palun sisestada teksti dokumendis PE 17/21 (2019/0002(COD)) sisalduva 
määruse number ning joonealusesse märkusesse kõnealuse määruse kuupäev, number 
ja ELT avaldamisviide.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/816, 
millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on 
teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite 
infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 
(ELT L 135, 22.5.2019, lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/818, 
millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja 
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(5) Mis puutub Eurodaciga koostalitlusvõime rakendamisse, siis kooskõlas määrusega 

(EL) 2018/1240 ▌ võetakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu uuesti sõnastatud 

määruse (EL) nr 603/20131 vastuvõtmist vastu ka sellest tulenevad vajalikud 

muudatused.

▌

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/8172 ning määrusega 

(EL) 2019/818 loodud Euroopa otsinguportaalis on võimalik teha paralleelne 

päring ETIASes säilitatavates andmetes ja muudes asjakohastes ELi 

infosüsteemides säilitatavates andmetes. 

(7) Tuleks määrata kindlaks tehniline kord, mis võimaldaks ETIASel muudes ELi 

infosüsteemides korrapäraselt ja automaatselt kontrollida, kas taotlustoimikute 

säilitamise tingimused, mis on sätestatud määruses (EL) 2018/1240, on endiselt 

täidetud.

▌

õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi 
(EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 85).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, 
millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 
(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, 
kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku 
esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks 
ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede 
andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning 
millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide 
operatiivjuhtimiseks (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/817, millega 
luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas 
ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, 
(EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 
ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27).
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(8) Määruse (EL) 2019/816 kohaldamisel liikmesriigid juba koguvad ja töötlevad 

nimetatud määruses määratletud kolmandate riikide kodanike andmeid. Käesoleva 

määrusega ei kehtestata liikmesriikidele kohustust muuta või laiendada selliste 

andmete kategooriaid, mida määruse (EL) 2019/816 alusel on nimetatud määruses 

määratletud kolmandate riikide kodanike kohta juba kogutud. ETIASe kaudu 

päringute tegemiseks ECRIS-TCNis tuleks ECRIS-TCNi andmekandesse lisada 

üksnes märge, et määruses (EL) 2019/816 määratletud kolmanda riigi kodanik on 

süüdi mõistetud terroriaktis või mõnes muus määruse (EL) 2018/1240 lisas 

loetletud kuriteos, kui see on liikmesriigi õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotuse 

või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille ülemmäär on vähemalt kolm aastat, 

ja süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriikide koodid.

(9) Kooskõlas määrusega (EL) 2019/816 ning et toetada ETIASe eesmärki aidata 

tagada kõrgetasemeline julgeolek, hinnates põhjalikult taotlejatega seotud 

julgeolekuohtu enne nende saabumist välispiiril asuvasse piiripunkti, et selgitada 

välja, kas on faktilisi tõendeid või faktilistel tõenditel põhinevaid põhjendusi, mille 

alusel järeldada, et isiku viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast 

julgeolekuohtu, peaks ETIASe kaudu olema võimalik kontrollida, kas ETIASe 

taotlustoimikutes ja ECRIS-TCNis hoitavates andmetes on kokkulangevusi selles, 

millistel riikidel on teavet otsuste kohta, millega määruses (EL) 2019/816 

määratletud kolmanda riigi kodanik on süüdi mõistetud viimase 25 aasta jooksul 

terroriaktis või viimase 15 aasta jooksul mõnes muus määruse (EL) 2018/1240 

lisas loetletud kuriteos, kui see on liikmesriigi õiguse kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega, mille ülemmäär on 

vähemalt kolm aastat. 
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(10) Tingimused, sealhulgas juurdepääsuõigus, mille alusel ETIASe kesküksus ja 

ETIASe riiklikud üksused võivad ETIASe tarbeks muudes ELi infosüsteemides 

säilitatavate andmetega tutvuda, peaksid olema sätestatud selgetes ja täpsetes 

normides, millega reguleeritakse ETIASe kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 

juurdepääsu muudes ELi infosüsteemides säilitatavatele andmetele, päringuliike ja 

andmekategooriaid, mille kõige puhul tuleks piirduda sellega, mis on rangelt vajalik 

nimetatud üksuste ülesannete täitmiseks. Samamoodi peaksid ETIASe 

taotlustoimikus sisalduvad andmed olema nähtavad ainult neile liikmesriikidele, kes 

käitavad lähteinfosüsteeme vastavalt oma osalemise korrale.
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(11) ECRIS-TCNis saadud päringutabamus ei peaks automaatselt tähendama, et 

määruses (EL) 2019/816 määratletud asjaomane kolmanda riigi kodanik on 

osutatud liikmesriikides süüdi mõistetud. Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste 

olemasolu tuleks kinnitada üksnes asjaomaste liikmesriikide karistusregistrist 

saadud teabe põhjal.
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(12) Määruse (EL) 2018/1240 ▌ kohaselt vastutab ETIASe infosüsteemi kavandamis- ja 

arendamisetapi eest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/17261 

loodud Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-

süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA).

(13) Käesolev määrus ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ2 

kohaldamist.

(14) Euroopa Liidu lepingule (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingule (ELi 

toimimise leping) lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 

kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema 

suhtes siduv ega kohaldatav.

▌

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, 
mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt 
liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 
73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ 
(ELT L 158, 30.4.2004, lk 77).
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(15) ▌ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 

(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneva ala suhtes) artikli 3 kohaselt võib Iirimaa teavitada nõukogu eesistujat 

soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(16) ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 

(Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 ning artikli 4a lõike 1 kohaselt, ja ilma et see 

piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva 

määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

▌
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(17) Määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 tuleks seetõttu vastavalt muuta. 

(18) Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt muuta määrusi (EL) 2019/816 ja 

(EL) 2019/818 selleks, et liidestada ETIASe kesksüsteem muude ELi 

infosüsteemidega ja Europoli andmetega ning täpsustada andmeid, mida 

vahetatakse nende ELi infosüsteemide ja Europoli andmete vahel, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid selle ulatuse ja toime tõttu 

paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas ELi lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(19) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2018/17251 artikli 41 lõikega 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis 
käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, 
organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, 
lk 39).
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Artikkel 1

Määruse (EL) 2019/816 muutmine

Määrust (EL) 2019/816 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:

„e) tingimused, mille alusel võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) 2018/1240* artikli 7 kohaselt Euroopa Piiri-ja Rannikuvalve Ameti 

osana loodud ETIASe kesküksus kasutada ECRIS-TCNi andmeid, et toetada 

ETIASe eesmärki aidata tagada kõrgetasemeline julgeolek, hinnates 

põhjalikult taotlejatega seotud julgeolekuohtu enne nende saabumist 

välispiiril asuvasse piiripunkti, et selgitada välja, kas on faktilisi tõendeid või 

faktilistel tõenditel põhinevaid põhjendusi, mille alusel järeldada, et isiku 

viibimine liikmesriikide territooriumil kujutab endast julgeolekuohtu.

––––––––––––––––––––

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus 

(EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem 

(ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, 

(EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.9.2018, 

lk 1).“

▌
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2) Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse nende kolmandate riikide kodanike isikuandmete 

töötlemisel, kelle suhtes on liikmesriikides tehtud süüdimõistvad kohtuotsused, et 

selgitada välja ▌liikmesriigid, kus sellised otsused tehti ▌. Välja arvatud artikli 5 

lõike 1 punkti b alapunkti ii, kohaldatakse käesoleva määruse kolmanda riigi 

kodanike suhtes kohaldatavaid sätteid ka liidu kodanike suhtes, kellel on kolmanda 

riigi kodakondsus ja kelle suhtes on liikmesriigis tehtud süüdimõistev kohtuotsus.
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Käesoleva määrusega 

a) toetatakse VISi eesmärki hinnata kooskõlas määrusega (EÜ) nr 767/2008, 

kas viisa, pikaajalise viisa või elamisloa taotluse esitaja kujutaks endast ohtu 

avalikule korrale või sisejulgeolekule;

b) toetatakse ETIASe eesmärki aidata tagada kõrgetasemeline julgeolek 

kooskõlas määrusega (EL) 2018/1240;

c) hõlbustatakse isikute õiget tuvastamist ja aidatakse sellele kaasa kooskõlas 

käesoleva määruse ja määrusega (EL) 2019/818.“
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3) Artikli 3 punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6) „pädevad asutused“ – keskasutused, ▌Eurojust, Europol, Euroopa Prokuratuur, 

määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 9d ja artikli 22b punktis 13 osutatud VISi 

jaoks määratud asutused ning ETIASe kesküksus ▌, kes on pädevad 

käesoleva määruse alusel ECRIS-TCN-ile juurde pääsema või selles päringuid 

tegema;“.

▌
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4) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) punkti a alapunkti iii esimene taane asendatakse järgmisega:

„– isikukood või isikut tõendava dokumendi, sealhulgas 

reisidokumendi liik ja number ning dokumendi välja andnud 

asutuse nimi,“;

ii) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) märge, mis määruse (EÜ) nr 767/2008 ja määruse 

(EL) 2018/1240 kohaldamisel osutab, et asjaomane kolmanda 

riigi kodanik on viimase 25 aasta jooksul süüdi mõistetud 

terroriaktis või viimase 15 aasta jooksul mõnes muus määruse 

(EL) 2018/1240 lisas loetletud kuriteos, kui see on liikmesriigi 

õiguse kohaselt karistatav vabadusekaotusega või vabadust 

piirava julgeolekumeetmega, mille ülemmäär on vähemalt kolm 

aastat, sealhulgas süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi 

kood.“;



<NuPE>PE692.572</NuPE>/ 18

ET

b) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Käesoleva artikli lõike 1 punktis c osutatud märgetele ja süüdimõistva 

kohtuotsuse teinud liikmesriigi koodile pääseb juurde ja neid leiab 

otsinguga ainult

a) määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 2a lõike 1 punktiga b loodud 

VISi kesksüsteemi kaudu, et teha käesoleva määruse artikli 7a 

kohast kontrolli koostoimes määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 9a 

lõike 4 punktiga e või artikli 22b lõike 3 punktiga e;

b) määruse (EL) 2018/1240 artikli 3 lõike 1 punktis 25 määratletud 

ETIASe kesksüsteemi kaudu, et teha käesoleva määruse artikli 7b 

kohast kontrolli koostoimes määruse (EL) 2018/1240 artikli 20 

lõike 2 punktiga n, kui päringutabamus tehakse kindlaks 

nimetatud määruse artikli 20, artikli 24 lõike 6 punkti c 

alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b kohase automaatse 

kontrolli tulemusel.
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Ilma et see piiraks käesoleva lõike esimese lõigu kohaldamist, ei ole 

lõike 1 punktis c osutatud märked ja süüdimõistva kohtuotsuse teinud 

liikmesriigi kood nähtavad ühelegi teisele asutusele peale selle 

süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutusele, kes on 

märke süsteemi sisestanud.“

5) Artikli 7 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Päringutabamuse korral teatab kesksüsteem ▌või ühine isikuandmete hoidla 

▌pädevale asutusele automaatselt, ▌millistel liikmesriikidel on 

karistusregistriandmeid kolmanda riigi kodaniku kohta, lisades seotud 

viitenumbrid, millele on osutatud artikli 5 lõikes 1, ja vastavad isikuandmed. 

Selliseid isikuandmeid võib kasutada üksnes asjaomase kolmanda riigi 

kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks. Kesksüsteemis tehtud otsingu 

tulemust võib kasutada üksnes selleks, et:
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a) esitada raamotsuse 2009/315/JSK artikli 6 kohane taotlus;

b) esitada käesoleva määruse artikli 17 lõikes 3 osutatud taotlus;

c) hinnata määruse (EÜ) nr 767/2008 kohaselt, kas viisa, pikaajalise viisa 

või elamisloa taotluse esitaja kujutaks endast ohtu avalikule korrale või 

sisejulgeolekule, või

d) toetada ETIASe eesmärki aidata tagada kõrgetasemeline julgeolek 

kooskõlas määrusega (EL) 2018/1240.“
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6) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 7b

ECRIS-TCNi kasutamine ETIASe kontrollideks

1. Määruse (EL) 2018/1240 kohaste ülesannete täitmiseks on ETIASe 

kesküksusel õigus pääseda juurde ▌ ▌ECRIS-TCNi andmetele ja neis 

päringuid teha. ETIASe kesküksusel on kooskõlas nimetatud määruse 

artikli 11 lõikega 8 juurdepääs üksnes neile andmetele, millele on lisatud 

märge käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 punkti c kohaselt.

Esimeses lõigus osutatud andmeid võivad kontrollimiseks kasutada üksnes 

a) ETIASe kesküksus määruse (EL) 2018/1240 artikli 22 kohaselt või 
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b) ETIASe riiklikud üksused määruse (EL) 2018/1240 artikli 25a lõike 2 

kohaselt riikide karistusregistrites olevate andmetega tutvumiseks; riigi 

karistusregistris olevate andmetega tutvutakse enne nimetatud määruse 

artiklis 26 osutatud hinnangute andmist ja otsuste tegemist ning 

kohaldatavuse korral enne nimetatud määruse artikli 28 kohaseid 

hinnanguid ja arvamusi.

2. ▌Ühine isikuandmete hoidla ▌ühendatakse Euroopa otsinguportaaliga, et 

võimaldada määruse (EL) 2018/1240 artikli 20, artikli 24 lõike 6 punkti c 

alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b kohaseid automaatseid kontrolle.

3. Ilma et see piiraks määruse (EL) 2018/1240 artikli 24 kohaldamist, 

võimaldavad nimetatud määruse artikli 20, artikli 24 lõike 6 punkti c 

alapunkti ii ja artikli 54 lõike 1 punkti b kohased automaatsed kontrollid teha 

nimetatud määruse artiklites 22 ja 26 ette nähtud edasisi kontrolle.
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ETIASe kesksüsteem kasutab määruse (EL) 2018/1240 artikli 20 lõike 2 

punktis n osutatud kontrollide tegemiseks Euroopa otsinguportaali, et võrrelda 

ETIASe andmeid käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 punkti c ning määruse 

(EL) 2018/1240 artikli 11 lõike 8 kohaselt ▌ ECRIS-TCNi andmetega, millele 

on lisatud märge, kasutades käesoleva määruse II lisa vastavustabelis loetletud 

andmeid.“

7) Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud märked kustutatakse automaatselt pärast 

käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete säilitamise tähtaja möödumisel 

või 25 aasta möödumisel märke lisamisest terroriaktis süüdimõistmise puhul 

või 15 aasta möödumisel märke lisamisest muudes kuritegudes 

süüdimõistmise puhul, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.“
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8) Artikli 24 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kesksüsteemi ja ▌ühisesse isikuandmete hoidlasse ▌sisestatud andmeid 

töödeldakse üksnes selleks, et:

a) teha kindlaks liikmesriigid, kellel on kolmandate riikide kodanike kohta 

karistusregistriandmeid;

b) toetada VISi eesmärki hinnata kooskõlas määrusega (EÜ) nr 767/2008, 

kas viisa, pikaajalise viisa või elamisloa taotluse esitaja kujutaks endast 

ohtu avalikule korrale või sisejulgeolekule;

c) toetada ETIASe eesmärki aidata tagada kõrgetasemeline julgeolek 

kooskõlas määrusega (EL) 2018/1240.

Ühisesse isikuandmete hoidlasse sisestatud andmeid töödeldakse samuti 

kooskõlas määrusega (EL) 2019/818, et hõlbustada ECRIS-TCN-is 

registreeritud isikute õiget tuvastamist ja sellele kaasa aidata vastavalt 

käesolevale määrusele.“
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9) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 31b

Logide pidamine ETIASega koostalitlusvõime eesmärgil

Käesoleva määruse artiklis 7b osutatud toimingute puhul peetakse kooskõlas 

määruse (EL) 2018/1240 artikliga 69 logisid iga ▌ühises isikuandmete hoidlas ▌ja 

ETIASes tehtud ECRIS-TCN-süsteemi andmetöötlustoimingu kohta.“

10) Artikli 32 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„eu-LISA esitab komisjonile kord kuus ▌ ECRIS-TCNi ja ECRISe etalonrakenduse 

kaudu karistusregistritest saadud teabe salvestamise, säilitamise ja vahetamise kohta, 

sealhulgas andmete kohta statistika, millele on lisatud artikli 5 lõike 1 punktis c 

osutatud märge. eu-LISA tagab, et selle statistika alusel ei saa isikuid 

individuaalselt tuvastada. Komisjoni taotluse korral esitab eu-LISA komisjonile 

statistika käesoleva määruse rakendamise eriaspektide kohta.“
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11) Lisatakse järgmine lisa:

„II lisa

Vastavustabel

ETIASe kesksüsteemi poolt saadetud 

määruse (EL) 2018/1240 artikli 17 

lõikes 2 osutatud andmed

▌Käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 

osutatud asjakohased ECRIS-TCNi 

andmed, millega ETIASe andmeid 

tuleb võrrelda

perekonnanimi perekonnanimi

sünnijärgne perekonnanimi varasem(ad) nimi / nimed

eesnimi/eesnimed eesnimi/eesnimed

muud nimed (varjunimi või -nimed, 

kunstnikunimi või -nimed, tavaliselt 

kasutatav(ad) nimi või -nimed)

pseudonüüm ja/või varjunimi (-nimed)

sünniaeg sünniaeg

sünnikoht sünnikoht (linn ja riik)
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sünniriik sünnikoht (linn ja riik)

sugu sugu

praegune kodakondsus kodakondsus(ed)

muud kodakondsused (kui neid on) kodakondsus(ed)

reisidokumendi liik isiku reisidokumendi liik

reisidokumendi number isiku reisidokumendi number

reisidokumendi väljaandjariik väljaandnud asutuse nimi

▌“.
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Artikkel 2

Määruse (EL) 2019/818 muutmine

Määrust (EL) 2019/818 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 18 lisatakse järgmine lõige:

„1b. Määruse (EL) 2018/1240 artikli 20 kohaldamisel säilitatakse ühises 

isikuandmete hoidlas ka määruse (EL) 2019/816 artikli 5 lõike 1 punktis c 

osutatud andmed, mis on loogiliselt eraldatud käesoleva artikli lõikes 1 

osutatud andmetest. Määruse (EL) 2019/816 artikli 5 lõike 1 punktis c 

osutatud andmed on kättesaadavad üksnes kõnealuse määruse artikli 5 

lõikes 7 osutatud viisil.“

2) Artiklisse 68 lisatakse järgmine lõige:

„1b. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, rakendatakse 

Euroopa otsinguportaal määruse (EL) 2018/1240 artiklites 20 ja 23, 

artikli 24 lõike 6 punkti c alapunktis ii, artiklis 41 ja artikli 54 lõike 1 

punktis b osutatud automaatsete kontrollide tarvis tööle üksnes siis, kui on 

täidetud nimetatud määruse artiklis 88 sätestatud tingimused.“
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Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

▌

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas 

aluslepingutega.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


