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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viisumitietojärjestelmästä 
(VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta 
jäsenvaltioiden välisestä tiedonvaihdosta
(KOM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0835)1,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 
62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 66 artiklan, joiden mukaisesti komissio 
on antanut ehdotuksen parlamentille (C6-0004/2005),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Viisumitietojärjestelmän (VIS) 
perustaminen syyskuun 20 päivänä 2001 
kokoontuneen neuvoston sekä Laekenissa 
14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001, 
Sevillassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 
2002, Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä 
kesäkuuta 2003 ja Brysselissä 25 ja 
26 päivänä maaliskuuta 2004 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

Poistetaan.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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päätelmien perusteella on yksi Euroopan 
unionin keskeisistä vakauteen ja 
turvallisuuteen liittyvistä poliittisista 
tavoitteista.

Perustelu

Ei ole mitään syytä, miksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen johdanto-osassa 
pitäisi viitata Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmiin, joilla ei ole oikeudellista 
painoarvoa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Nyt olisi annettava komissiolle 
valtuudet ottaa viisumitietojärjestelmä 
käyttöön ja ylläpitää sitä ja määriteltävä 
järjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen 
liittyvät vastuualueet sekä luotava 
tarvittavat edellytykset ja menettelyt 
viisumitietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 
helpottaa viisumihakemusten käsittelyä ja 
niihin liittyvää päätöksentekoa, ottaen 
huomioon neuvoston 19 päivänä 
helmikuuta 2004 hyväksymät suuntaviivat 
viisumitietojärjestelmän kehittämistä 
varten.

(3) Nyt olisi annettava komissiolle 
valtuudet ottaa viisumitietojärjestelmä 
käyttöön ja ylläpitää sitä ja määriteltävä 
järjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen 
liittyvät vastuualueet sekä luotava 
tarvittavat edellytykset ja menettelyt 
viisumitietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 
helpottaa viisumihakemusten käsittelyä ja 
niihin liittyvää päätöksentekoa. 

Perustelu

Sama perustelu kuin johdanto-osan 1 kappaleen tarkistuksessa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Viisumitietojärjestelmän pitäisi 
parantaa yhteisen viisumipolitiikan 
hallinnointia, konsuliyhteistyötä ja 
keskuskonsuliviranomaisten välistä 
kuulemista helpottamalla 
viisumihakemuksia ja niihin liittyvää 
päätöksentekoa koskevaa tietojenvaihtoa 

(4) Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena 
pitäisi olla yhteisen viisumipolitiikan 
hallinnan, konsuliyhteistyön ja 
keskuskonsuliviranomaisten välisen 
kuulemisen parantaminen helpottamalla 
viisumihakemuksia ja niihin liittyvää 
päätöksentekoa koskevaa tietojenvaihtoa 
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jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 
ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen 
turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ja 
mahdollisimman edullisen viisumikohtelun 
etsimistä (visa shopping) sekä helpottaa
petostentorjuntaa ja ulkorajojen 
tarkastuspisteissä ja jäsenvaltioiden 
alueella tehtäviä tarkastuksia.
Viisumitietojärjestelmän pitäisi helpottaa 
myös laittomien maahanmuuttajien 
tunnistamista ja palauttamista sekä niiden 
perusteiden ja menettelyjen 
vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan kansalaisen 
johonkin jäsenvaltioon jättämän 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä 
helmikuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista.

jäsenvaltioiden välillä. Tällä tavoin sen 
olisi helpotettava ja nopeutettava 
viisumien hakumenettelyä, estää 
mahdollisimman edullisen viisumikohtelun 
etsimistä (visa shopping) sekä helpottaa
petostentorjuntaa. Viisumitietojärjestelmän 
olisi tarjottava myös välillistä hyötyä, 
koska se helpottaa viisumien tarkistamista 
ulkorajoilla rajanylityspaikoissa sekä 
auttaa tunnistamaan laittomia 
maahanmuuttaji ja, määrittämään, mikä 
jäsenvaltio vastaa 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
niiden perusteiden ja menettelyjen 
vahvistamisesta, joiden mukaisesti 
määritetään kolmannen maan kansalaisen 
johonkin jäsenvaltioon jättämän 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä 
helmikuuta 2003 annetun neuvoston 
asetuksen 9 artiklan mukaisesti ja 
ehkäisemään jäsenvaltioiden sisäiseen 
turvallisuuteen liittyviä uhkia.

Perustelu

Viisumitietojärjestelmän erityinen käyttötarkoitus pitäisi rajata tarkasti: järjestelmän avulla 
pyritään harjoittamaan johdonmukaista yhteistä viisumipolitiikkaa. Ensisijaiset 
käyttötarkoitukset ja välilliset hyödyt pitäisi erottaa selvästi toisistaan. Tähän johdanto-osan 
kappaleeseen tehtyjen muutosten perustelut löytyvät 1 artiklan 2 kohtaa, 1 a artiklaa (uusi) ja 
1 b artiklaa (uusi) koskevien tarkistusten perusteluista.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Viisumitietojärjestelmässä olisi 
käsiteltävä myös biometrisiä tietoja, jotta 
viisuminhakijat voidaan tunnistaa ja heidän 
henkilötietonsa tarkistaa täsmällisesti.

(9) Viisumitietojärjestelmässä olisi 
käsiteltävä myös biometrisiä tietoja, jotta 
viisuminhakijat voidaan tunnistaa ja heidän 
henkilötietonsa tarkistaa.

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu on maininnut ja kuten useissa biometriikkaa koskevissa 
tutkimuksissa on todettu, biometrisellä tarkistamisella ja tunnistamisella ei koskaan saavuteta 
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ehdotonta varmuutta. On esimerkiksi tavallista, että 0,5–1 prosentissa tapauksista esiintyy 
virheitä, mikä tarkoittaa, että 0,5–1 prosenttia käännyttämistapauksista ulkorajoilla olisi 
virheellisiä. Koska virheitä esiintyy aina, on liian pitkälle vietyä todeta, että biometriset tiedot 
tarjoavat keinon tunnistaa viisuminhakijat ja tarkistaa heidän henkilötietonsa täsmällisesti.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Koska biometriikkaa ei voida käyttää 
kaikkialla ja koska se ei ole täysin 
täsmällistä, on tarpeen ottaa käyttöön 
asianmukaisia varamenettelyjä, joilla 
varaudutaan biometriikan käyttöönottoon.

Perustelu

On otettava käyttöön erityisiä menettelyjä sellaisia tapauksia varten, joissa sattuu virheitä tai 
joissa kyseisten henkilöiden sormenjälkiä ei voida käyttää. Katso myös 6 artiklan 1 a kohtaa 
(uusi) ja 6 artiklan 1 b kohtaa (uusi) koskevien tarkistusten perustelut.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Sisäisestä turvallisuudesta 
vastaavien viranomaisten pääsyä 
viisumitietojärjestelmään olisi
säänneltävä erillisellä kolmanteen pilariin 
kuuluvalla välineellä tietojen 
sääntelemättömän käytön estämiseksi.

Perustelu

Jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemiseksi saattaa olla 
tarpeen, että sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset saavat käyttää säännellyllä 
tavalla viisumitietojärjestelmän tietoja. Vaikka järjestelmän tietojen käyttöä säännelläänkin 
erillisellä säädöksellä, joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon, 
esittelijä katsoo, että nykyiseen ehdotukseen on tarpeen sisällyttää perussäännöksiä 
oikeudesta käyttää viisumitietojärjestelmien tietoja poliisitarkoituksiin. Katso myös 
1 c artiklaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 7
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Johdanto-osan 11 kappale

(11) Viisumitietojärjestelmään tallennettuja 
henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin 
kauan kuin se on tarpeen järjestelmän 
käyttötarkoituksia varten. Tiedot on 
aiheellista säilyttää viiden vuoden ajan, 
jotta viisumihakemusten arvioinnissa 
voidaan ottaa huomioon myös aiempien 
hakemusten tiedot sekä hakijoiden vilpitön 
tarkoitus ja jotta voidaan paljastaa laittomat 
maahanmuuttajat, jotka ovat jossain 
vaiheessa saattaneet hakea viisumia. 
Lyhyempi ajanjakso ei olisi riittävä näitä 
tarkoituksia varten. Tiedot olisi poistettava 
viiden vuoden jälkeen, paitsi jos on 
olemassa perusteet poistaa ne jo aiemmin.

(11) Viisumitietojärjestelmään tallennettuja 
henkilötietoja olisi säilytettävä vain niin 
kauan kuin se on tarpeen järjestelmän 
käyttötarkoituksia varten. Tiedot on 
aiheellista säilyttää korkeintaan viisi 
vuotta, jotta viisumihakemusten 
arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös 
aiempien hakemusten tiedot sekä 
hakijoiden vilpitön tarkoitus ja jotta 
voidaan paljastaa laittomat 
maahanmuuttajat, jotka ovat jossain 
vaiheessa saattaneet hakea viisumia. Olisi
määritettävä erityiset säilytysajat ottaen 
huomioon erilaiset käytännön tilanteet ja 
myönnettävien viisumien eri tyypit. Tiedot 
olisi poistettava säilytysajan kuluttua, 
paitsi jos on olemassa perusteet poistaa ne 
jo aiemmin.

Perustelu

On syytä tarkentaa erikseen, että ehdotuksessa asetetaan säilytysajan pituuden ylärajaksi viisi 
vuotta. 

29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa korostettiin, että on tärkeää ottaa käyttöön 
eripituisia säilytysaikoja. Tärkeintä on varmistaa suhteellisuus tietojen määräaikaisessa 
säilyttämisessä.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Perustamissopimuksen 211 artiklan 
mukaisesti komission olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot panevat tämän asetuksen 
asianmukaisesti täytäntöön.
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Perustelu

On syytä mainita erikseen se, että komissiolla on asian suhteen merkittävä asema, millä 
komissiota rohkaistaan nostamaan kanteita jäsenvaltioita vastaan, elleivät ne sovella tätä 
asetusta asianmukaisesti.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

(16 a) Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
kansallisten valvontaviranomaisten olisi
tehtävä keskenään aktiivista yhteistyötä.

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu korosti lausunnossaan, kansallisten 
valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatoimia pitäisi koordinoida 
riittävän yhdenmukaisuuden ja yleisen tehokkuuden takaamiseksi.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Sama perustelu kuin 39 artiklan tarkistuksissa.
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Tarkistus 11
1 artiklan 2 kohta

2. Viisumitietojärjestelmä parantaa 
yhteisen viisumipolitiikan hallinnointia, 
konsuliyhteistyötä ja 
keskuskonsuliviranomaisten keskinäistä 
kuulemista helpottamalla jäsenvaltioiden 
välistä tietojenvaihtoa 
viisumihakemuksista ja niihin liittyvistä 
päätöksistä. Näin voidaan

Poistetaan.

(a) ehkäistä jäsenvaltioiden sisäiseen 
turvallisuuteen kohdistuvia uhkia,
(b) estää niiden edellytysten ohittaminen, 
joiden perusteella määritetään 
hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 
jäsenvaltio,
(c) helpottaa petostentorjuntaa,
(d) helpottaa ulkorajojen 
tarkastuspisteissä ja jäsenvaltioiden 
alueella tehtäviä tarkastuksia,
(e) avustaa laittomien maahanmuuttajien 
tunnistamisessa ja palauttamisessa ja
(f) helpottaa asetuksen (EY) N:o 343/2003 
soveltamista.

Perustelu

1 artiklan 2 kappale poistetaan ja sen sisältö siirretään seuraaviin uusiin 
artikloihin ”Tarkoitus” ja ”Välilliset hyödyt”. Tällä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on, että 
järjestelmän käyttötarkoitus on selvä. Tarkoituksen rajaamista koskeva periaate on 
äärimmäisen tärkeä niin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan kuin tietosuojaa 
koskevan yleisen lainsäädäntökehyksenkin valossa. Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
maininnut ja kuten 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa todetaan, henkilötietojen 
käsittelyn suhteellisuutta ja asianmukaisuutta on mahdollista arvioida kunnolla vain, jos 
järjestelmän tarkoituksen määritelmä on selvä ja kapea-alainen.

Tarkistus 12
1 a artikla (uusi)

1 a artikla
Tarkoitus
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Viisumitietojärjestelmän tarkoituksena on
yhteisen viisumipolitiikan hallinnan, 
konsuliyhteistyön ja 
keskuskonsuliviranomaisten keskinäisen
kuulemisen parantaminen helpottamalla 
viisumihakemuksia ja niihin liittyviä 
päätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä. Tällä tavoin se
(a) helpottaa ja nopeuttaa viisumien 

hakumenettelyä,
(b) auttaa varmistamaan, että edellytyksiä, 

joiden perusteella määritetään 
hakemuksen käsittelystä vastuussa 
oleva jäsenvaltio, sovelletaan 
asianmukaisesti,

(c) helpottaa petostentorjuntaa.

Perustelu

Uuteen artiklaan ”Tarkoitus” sisällytetään entisestä 1 artiklan 2 kohdasta suoraan 
viisumipolitiikkaan liittyviä säännöksiä seuraavin muutoksin:
– Ensisijaiset tarkoitukset ja välilliset hyödyt erotetaan toisistaan. 
– Viisumitietojärjestelmän keskeisenä tarkoituksena pitäisi olla yhteisen viisumipolitiikan 
helpottaminen. Tätä korostetaan uuden artiklan ensimmäisessä osassa. Hakemusten käsittelyn 
helpottaminen ja nopeuttaminen on lisätty ensisijaiseksi tarkoitukseksi, koska valtaosa 
yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisista, joille on myönnetty Schengen-viisumi, matkustaa 
laillisesti. 

Tarkistus 13
1 b artikla (uusi)

1 b artikla
Välilliset hyödyt

Viisumitietojärjestelmä tarjoaa välillistä 
hyötyä
(a) helpottamalla viisumien tarkistamista 
ulkorajojen rajanylityspaikoissa,
(b) auttamalla laittomien 
maahanmuuttajien tunnistamisessa,
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(c) auttamalla määrittämään 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion 
asetuksen (EY) N:o 343/2003 9 artiklan 
mukaisesti,
(d) ehkäisemällä jäsenvaltioiden sisäiseen 
turvallisuuteen kohdistuvia uhkia.

Perustelu

Tähän uuteen artiklaan sisällytetään entisestä 1 artiklan 2 kohdasta säännöksiä, jotka eivät 
ole varsinaisia tarkoituksia vaan järjestelmästä saatavia hyötyjä, seuraavin muutoksin:

– 16 artiklasta (Tietojen käyttö viisumien tarkistamista varten) poistetaan 
viittaus ”jäsenvaltioiden alueilla tehtäviin” tarkistuksiin, koska samaa asiaa käsitellään 
17 artiklassa (Tietojen käyttö laittomien maahanmuuttajien tunnistamista ja palauttamista 
varten). 
– Viisumitietojärjestelmällä ei ole tarkoitus helpottaa laittomien maahanmuuttajien 
palauttamista (vaan ainoastaan heidän tunnistamistaan), koska tästä asiasta on tehtävä ensin 
päätös palauttamista koskevan direktiivin mukaisesti, ja kyseisestä direktiivistä on annettu 
ehdotus vasta hiljattain.
– Viisumitietojärjestelmää ei käytetä turvapaikkahakemuksen käsittelyyn, koska se olisi 
suhteetonta.
– Välillisten hyötyjen järjestystä on muutettu: sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien 
torjunta on sijoitettu luettelon loppuun kuten neuvoston vuoden 2004 helmikuussa antamissa 
päätelmissä. Esittelijä katsoo, että tehokas viisumipolitiikka lisää automaattisesti sisäistä 
turvallisuutta.

Tarkistus 14
1 c artikla (uusi)

1 c artikla
Siirtymälauseke

Jotta jäsenvaltioiden sisäiseen 
turvallisuuteen kohdistuvia uhkia voidaan 
ehkäistä, sisäisestä turvallisuudesta 
vastaavien kansallisten viranomaisten on 
voitava käyttää viisumitietojärjestelmän 
tietoja niiden ehtojen mukaisesti, jotka 
määritellään seuraavien periaatteiden 
mukaisessa erillisessä säädöksessä:
(a) järjestelmän tietojen käyttö on
poikkeus, jota varten myönnetään lupa 
tapauskohtaisesti; järjestelmän tietojen 
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käyttö ei saa olla rutiiniluonteista,
(b) lupaa käyttää tietoja voidaan pyytää
ainoastaan, kun meneillään on vakavaa 
rikosta koskeva tutkimus,
(c) viisumitietojärjestelmän tietoja saa 
hakea vain yhdestä kansallisesta 
käyttöpisteestä,
(d) jäsenvaltioiden sisäisestä 
turvallisuudesta vastaavista 
viranomaisista, jotka voivat pyytää lupaa 
käyttää viisumitietojärjestelmää, 
julkaistaan luettelo,
(e) viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja 
lyhytaikaista oleskelua varten 
myönnettäviä viisumeja koskevasta 
jäsenvaltioiden tiedonvaihdosta annetun 
komission ehdotuksen (KOM(2004)0835) 
IV, V ja VI luku sisällytetään soveltuvin 
osin kolmanteen pilariin kuuluvaan 
säädökseen,
(f) tietoja ei saa missään tilanteessa 
luovuttaa yhteisön ulkopuolisille maille.

Perustelu

Neuvoston pyynnöstä (7. maaliskuuta 2005 julkaistut päätelmät) komission yksiköt 
valmistelevat parhaillaan erillistä kolmanteen pilariin kuuluvaa säädöstä, jossa yleisestä 
turvallisuudesta vastaaville yksiköille annetaan oikeus käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja. 
Esittelijä katsoo, että tietojen käyttö tällä tavoin olisi parempi vaihtoehto kuin tietojen vapaa 
ja sääntelemätön käyttö, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Erityinen ehto on se, että pääsy 
järjestelmään myönnetään vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, ottaen huomioon, että 
viisumitietojärjestelmään kerätään tietoja ensisijaisesti viisumipolitiikan helpottamiseksi.

Siirtymälauseke perustuu siihen ajatukseen, että viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 
hyväksymishetkellä kolmanteen pilariin kuuluva, tietosuojaa koskeva puitepäätös on 
hyväksytty ja että tietosuoja-asiantuntijat ovat olleet asianmukaisesti mukana kaikissa 
vaiheissa laatimassa kolmanteen pilariin kuuluvaa säädöstä, joka koskee valtioiden sisäisestä 
turvallisuudesta vastaavien yksikköjen pääsyä järjestelmään, myös säädöksen teknisiä 
eritelmiä.

Tarkistus 15
2 artiklan 3 kohta
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(3) ’viisumiviranomaisilla’ tarkoitetaan 
kunkin jäsenvaltioin viranomaisia, jotka 
ovat vastuussa viisumihakemusten 
käsittelystä ja niihin liittyvien päätösten 
tekemisestä tai viisumien mitätöimisestä, 
peruuttamisesta tai pidentämisestä;

(3) ’viisumiviranomaisilla’ tarkoitetaan 
kunkin jäsenvaltioin viranomaisia, jotka 
ovat vastuussa viisumihakemusten 
käsittelystä ja niihin liittyvien päätösten 
tekemisestä tai viisumien mitätöimisestä, 
peruuttamisesta tai pidentämisestä, yleisen 
konsuliohjeiston II osan 4 kohdan ja 
liitteen VI sekä asetuksen (EY) 
N:o 415/2003 mukaisesti;

Perustelu

Komission ehdotus perustuu viranomaisen toiminnalliseen käsitteeseen. (Esimerkiksi viisumin 
myöntäessään rajavartija ei ole rajaviranomainen vaan viisumiviranomainen.) Käsite 
perustuu siihen ajatukseen, ettei komission mielestä ole mahdollista määrittää tarkkaan, mitä 
mikäkin viranomainen tekee kussakin jäsenvaltiossa. Käsite on ongelmallinen, koska se jättää 
runsaasti tilaa jäsenvaltioiden tulkinnoille (esimerkiksi poliisin toimiessa 
maahanmuuttoviranomaisena) ja koska sitä on mahdotonta valvoa (käyttääkö poliisi 
viisumitietojärjestelmää tunnistaakseen laittoman siirtolaisen vai tehdäkseen jotakin muuta). 
Siksi esittelijä ehdottaa selviä määritelmiä eri viranomaisille. 

”Viisumiviranomaisten” määritelmä on peräisin yhteisön lainsäädännöstä.

Tarkistus 16
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) ’rajavalvontaviranomaisilla’ 
tarkoitetaan [henkilöiden toimesta 
tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta 
yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstöstä)] ... annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../2005 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja rajavalvonnasta vastaavia 
kansallisia yksikköjä;

Perustelu

Katso 2 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. 

”Rajavalvontaviranomaisten” määritelmä on peräisin yhteisön lainsäädännöstä.
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Tarkistus 17
2 artiklan 3 b kohta (uusi)

(3 b) ’turvapaikkaviranomaisilla’ 
tarkoitetaan kunkin jäsenvaltion 
viranomaisia, jotka on ilmoitettu 
komissiolle asetuksen (EY) N:o 343/2003 
22 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Katso 2 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. 

”Turvapaikkaviranomaisten” määritelmä on peräisin yhteisön lainsäädännöstä.

Tarkistus 18
2 artiklan 3 c kohta (uusi)

(3 c) ’maahanmuuttoviranomaisilla’ 
tarkoitetaan kunkin jäsenvaltion 
hallintoviranomaisia, jotka vastaavat 
oleskelulupien myöntämisestä ja 
tarkistavat tällaisten lupien voimassaolon;

Perustelu

Katso 2 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. ”Maahanmuuttoviranomaisten” 
määritelmässä määritetään selvästi viranomaiset, joilla pitäisi olla oikeus käyttää 
viisumitietojärjestelmän tietoja voidakseen tunnistaa laittomat maahanmuuttajat, lukuun 
ottamatta poliisia tai muita jäsenvaltioiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavia viranomaisia.
Viimeksi mainittujen viranomaisten oikeudesta käyttää järjestelmän tietoja säädetään 
erikseen kolmanteen pilariin kuuluvassa säädösehdotuksessa.

Tarkistus 19
2 artiklan 5 kohta

(5) ’hakijalla’ tarkoitetaan kolmannen 
maan kansalaista, joka on tehnyt 
viisumihakemuksen;

(5) ’hakijalla’ tarkoitetaan ketä tahansa 
asetuksen (EY) N:o 539/2001 nojalla 
viisumivelvollista henkilöä, joka on tehnyt 
viisumihakemuksen;
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Perustelu

Jos termi ”kolmannen maan kansalainen” poistetaan tästä määritelmästä, kyseisen termin 
määritelmä voidaan poistaa. Ks. alla oleva 2 artiklan 6 kohta.

Tarkistus 20
2 artiklan 5 a kohta (uusi)

(5 a) ’viisumin statusta koskevalla 
tiedolla’ tarkoitetaan tietoa siitä, että 
viisumia on haettu, että se on myönnetty, 
evätty, mitätöity tai peruutettu tai että sitä 
on pidennetty, taikka tietoa siitä, että 
viisumihakemusta ei ole otettu 
käsiteltäväksi;

Perustelu

Koska käsitettä ”viisumin statusta koskeva tieto” käytetään runsaasti ehdotuksessa, esittelijä 
katsoo, että se on määriteltävä. Määritelmä perustuu 6, 8, 9, 10, 11 ja 12 artiklasta saatuihin 
tietoihin.

Tarkistus 21
2 artiklan 6 kohta

(6) ’kolmannen maan kansalaisella’ 
tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole 
Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 17 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin 
kansalainen;

Poistetaan.

Perustelu

Ilmaisua ”kolmannen maan kansalainen” käytetään tekstissä vain kahdesti: ensimmäisen 
kerran johdanto-osan 4 kappaleessa osana viittausta ja toisen kerran 2 artiklan 5 kohdassa 
termin ”hakija” määritelmässä. Koska termi ”hakija” on määritelty uudelleen, ei 
termiä ”kolmannen maan kansalainen” tarvitse enää määritellä.
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Tarkistus 22
2 artiklan 7 kohta

(7) ’ryhmän jäsenellä’ tarkoitetaan muita
hakijoita, joiden kanssa hakija matkustaa 
yhdessä, mukaan luettuina hakijan 
mukana oleva puoliso ja lapset;

(7) ’ryhmällä’ tarkoitetaan hakijoita, 
joiden on lain nojalla saavuttava 
jäsenvaltioiden alueelle ja poistuttava 
jäsenvaltioiden alueelta yhdessä;

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu on korostanut ja 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa 
painotetaan, että ”ryhmän jäsenten” määritelmää pitäisi selventää ja että määritelmän 
pitäisi perustua tarkkoihin, objektiivisiin kriteereihin, koska nykyisen sanamuodon perusteella 
henkilöiden, joiden välinen suhde on jopa varsin merkityksetön (työtoverit, asiakkaat jne.), 
voitaisiin katsoa olevan ”saman ryhmän jäseniä”. Asian merkitys on suuri, koska hakijan 
hakemuksen käsittelyasiakirjat liitetään muiden saman ryhmän jäsenten hakemusten 
käsittelyasiakirjoihin (5 artiklan mukaisesti). Tarkistuksen tarkoituksena on rajata ”ryhmän” 
määritelmä koskemaan tilanteita, joissa laki velvoittaa hakijat saapumaan jäsenvaltioiden 
alueelle ja poistumaan sieltä yhdessä esimerkiksi yhteisen konsuliohjeiston I osan 
2 kappaleen 1 kohdan 4 alakohdan (ryhmäviisumi) mukaisesti tai hyväksytyn matkakohteen 
asemasta tehdyn sopimuksen mukaisesti (ks. esimerkiksi Kiinan kanssa tehty sopimus, 
EUVL L 83, 20.3.2004, s. 14–21). Selvyyden vuoksi viittaus hakijan perheenjäseniin on 
poistettu tästä kohden, mutta se on lisätty 5 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 23
2 artiklan 11 a kohta (uusi)

(11 a) ’käsittelyllä’ tarkoitetaan 
direktiivin 95/46/EY 2 artiklan 
b alakohdassa määritettyä käsittelyä;

Perustelu

Määritelmä on peräisin SIS II -ehdotuksesta (KOM(2005)0236, ehdotettu 3 artiklan 2 kohta). 
On tärkeää lisätä se tähän tekstiin.

Tarkistus 24
2 artiklan 11 b artikla (uusi)

(11 b) ’kansanterveyteen kohdistuvalla 
uhkalla’ tarkoitetaan mitä tahansa 
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tauteja, joka voivat aiheuttaa Maailman 
terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen 
terveyssäännösten määritelmän mukaisen 
epidemian, ja muita tarttuvia 
infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, jos 
niistä säädetään jäsenvaltioiden 
kansalaisiin sovellettavissa 
suojelusäännöksissä;

Perustelu

Määritelmä on peräisin Schengenin rajasäännöstöä koskevasta parlamentin ja neuvoston 
kompromissista (Cashmanin mietintö, A6-0188/2005, 2 artiklan 19 kohta).

Tarkistus 25
3 artiklan 1 kohdan d alakohta

(d) linkit muihin hakemuksiin. (d) linkit muihin hakemuksiin 5 artiklan 3 
ja 4 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Ehdotuksen mukaan hakemuksia on mahdollista liittää toisiinsa vain kahdenlaisin linkein. 
Selvyyden vuoksi niihin viitataan tässä kohden.

Tarkistus 26
4 artiklan 3 kohta

3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, jonka 
henkilöstöllä on pääsy 
viisumitietojärjestelmään tietojen 
tallentamista, muuttamista, poistamista tai 
hakemista varten. Kunkin jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle luettelo näistä 
viranomaisista. 

3. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, jonka 
henkilöstöllä on pääsy 
viisumitietojärjestelmään tietojen 
tallentamista, muuttamista, poistamista tai 
hakemista varten. Kunkin jäsenvaltion on 
toimitettava komissiolle luettelo näistä 
viranomaisista ja luetteloon tehdyistä 
muutoksista välittömästi. Luettelossa 
tarkennetaan, mitä ensisijaisia 
tarkoituksia tai välillisiä hyötytarkoituksia 
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varten kukin viranomainen saa käsitellä 
viisumitietojärjestelmän tietoja.

Komissio julkaisee nämä luettelot
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

30 päivän kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio julkaisee 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
luettelon, jossa luetellaan 
yksityiskohtaisesti ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti nimetyt 
toimivaltaiset viranomaiset. Mikäli 
luetteloon tehdään muutoksia, komissio 
julkaisee kerran samana vuonna 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
päivitetyn ja konsolidoidun luettelon. Se 
ylläpitää verkkosivuillaan jatkuvasti
päivitettyä sähköistä versiota luettelosta.

Perustelu

On välttämätöntä julkaista säännöllisesti konsolidoituja, päivitettyjä versioita, jotta niin 
Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallisellakin tasolla on mahdollista harjoittaa 
seurantaa ja valvontaa. Valvonnan tehostamiseksi luettelossa pitäisi tarkentaa, missä 
tarkoituksissa viranomainen saa käsitellä viisumitietojärjestelmän tietoja. Tämä säännös on 
peräisin Schengenin yleissopimuksen 101 artiklasta.

Tarkistus 27
5 artiklan 2 kohta

2. Hakemustiedostoa luodessaan 
viisumiviranomaisen on tarkistettava, onko 
jokin jäsenvaltio jo kirjannut 
viisumitietojärjestelmään saman hakijan 
mahdollisesti aiemmin tekemän 
hakemuksen.

2. Hakemustiedostoa luodessaan 
viisumiviranomaisen on tarkistettava, onko 
jokin jäsenvaltio jo kirjannut 
viisumitietojärjestelmään saman hakijan 
mahdollisesti aiemmin tekemän 
hakemuksen 13 artiklan mukaisesti.

Perustelu

5 artiklassa kuvataan yleistä menettelyä, kun taas 13 artiklassa säädetään sen 
yksityiskohdista. Väärinkäsitysten välttämiseksi asia on tehtävä selväksi lisäämällä tämä 
viittaus.

Tarkistus 28
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5 artiklan 4 kohta

4. Jos hakija matkustaa ryhmässä muiden 
hakijoiden kanssa, viisumiviranomaisen on 
luotava kutakin hakijaa varten erillinen 
tiedosto ja linkitettävä ryhmän eri jäseniä 
koskevat tiedostot toisiinsa. 

4. Jos hakija matkustaa ryhmässä tai 
puolisonsa ja lastensa kanssa, 
viisumiviranomaisen on luotava kutakin 
hakijaa varten erillinen tiedosto ja 
linkitettävä näitä henkilöitä koskevat 
tiedostot toisiinsa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään 2 artiklan 7 kohdassa määritellyn termin johdonmukaiseen käyttöön.

Tarkistus 29
6 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan b alakohta

(b) nykyinen kansalaisuus ja kansalaisuus 
syntymähetkellä;

(b) nykyinen kansalaisuus;

Perustelu

Kyseinen tieto ei ole olennainen yhteisen viisumipolitiikan täytäntöönpanon kannalta ja voi 
itse asiassa aiheuttaa laitonta syrjintää, joka kohdistuu eri hakijoihin, jotka ovat saman 
kolmannen maan kansalaisia (29 artiklan mukaisen työryhmän lausunto, s. 11).

Tarkistus 30
6 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan f alakohta

(f) tiedot henkilöstä, joka on kutsunut 
hakijan tai on ilmoittanut vastaavansa 
tämän ylläpidosta oleskelun ajan, eli

Poistetaan.

(i) luonnollisen henkilön suku- ja etunimi 
sekä osoite;
(ii) yrityksen nimi sekä siellä toimivan 
yhteyshenkilön suku- ja etunimi;
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Perustelu

Kuten 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa (s. 15) todetaan, tällaisten tietoluokkien 
käyttäminen voi olla olennaista tai tarpeellista käynnistettäessä tiettyjä yksilöitä koskeva 
tarkka haku tapauksessa, joka koskee lainsäädännön konkreettista rikkomista. 
Viisumipolitiikan rutiiniluonteisen täytäntöönpanon osalta näiden tietojen käsittely olisi 
kuitenkin liiallista ja suhteetonta.  Nämä tiedot voidaan sisällyttää 7 artiklaan, koska voidaan 
olettaa, että yleisesti ottaen hakemuksiin, joiden kohdalla kuullaan muita jäsenvaltioita, liittyy 
suurempi riski kuin ns. tavallisiin hakemuksiin. Ongelmatilanteessa, jossa muiden 
jäsenvaltioiden kuuleminen ei olisi tarpeen, tiedot olisivat edelleen paikallisesti saatavilla 
konsulaatissa, koska ne on annettava viisumihakemuskaavakkeessa. Lisäksi nykyisessä 
konsuliohjeistossa ei edellytetä nimenomaisesti kaikissa tapauksissa kutsua (ks. yhteisen 
konsuliohjeiston III osan 2 kappale).

Tarkistus 31
6 artiklan 1 kohdan 6 kohta

(6) hakijan sormenjäljet yhteisen 
konsuliohjeiston asiaa koskevien 
määräysten mukaisesti.

(6) niiden hakijoiden sormenjäljet, jotka 
ovat vähintään 12-vuotiaita mutta alle 
80-vuotiaita.

Perustelu

Esittelijä ottaa nämä kysymykset esiin tässä säädöstekstissä tietäen, että komissio haluaisi 
säädellä niitä erillisellä oikeudellisella välineellä, jolla muutettaisiin yhteistä 
konsuliohjeistoa. Koska kyseistä ehdotusta ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty, näitä tärkeitä 
seikkoja on käsiteltävä tässä yhteydessä.
Sopivaa, lapsiin sovellettavaa sormenjälkiteknologiaa ei toistaiseksi ole vielä olemassa. Siksi 
Eurodac-järjestelmään tallennetaan vain vähintään 14-vuotiaiden sormenjälkiä. Koska 
tekniikka on kehittynyt, esittelijä ehdottaa ikärajaksi 12 vuotta. Mitä vanhuksiin tulee, 
esittelijän mielestä ei ole asianmukaista ottaa sormenjälkiä yli 80-vuotiailta. Näitä henkilöitä 
ei voida enää pitää vaarana. On pantava merkille, että jopa Yhdysvaltojen US 
VISIT -ohjelmassa yli 79-vuotiaiden ihmisten ei tarvitse antaa sormenjälkiään.

Tarkistus 32
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

Mikäli hakijan sormenjälkiä ei voida 
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käyttää, asia on merkittävä 
huomautuksille varattuun kohtaan 
yhtenäiseen viisumikaavaan, josta 
säädetään asetuksessa (EY) N:o 1683/95, 
sekä viisumitietojärjestelmään. 
Tällaisessa tapauksessa hakuperusteina 
voidaan käyttää ainoastaan hakijan 
sukunimeä, sukunimeä syntymähetkellä 
(hakijan aikaisemmin käyttämää 
sukunimeä / käyttämiä sukunimiä), 
etunimiä, sukupuolta sekä 
syntymäaikaa, -paikkaa ja -maata. 
Henkilön ihmisarvoa ja henkilökohtaista 
koskemattomuutta on kunnioitettava 
täysin.

Perustelu

Lukuisten tutkimusten mukaan arviolta jopa 5:ttä prosenttia väestöstä ei voida kirjata 
sormenjälkirekisteriin (koska heidän sormenjälkensä eivät ole käyttökelpoiset tai koska heiltä 
ei saada lainkaan sormenjälkiä). Vuonna 2005 viisumia hakee arviolta noin 20 miljoonaa 
henkilöä, mikä tarkoittaa, että jopa yhden miljoonan henkilön sormenjälkiä ei voida 
rekisteröidä. Siksi on suunniteltava asianmukaisia varamenettelyjä. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun mukaan tällaiset menettelyt eivät saisi laskea viisumipolitiikan 
turvallisuustasoa eivätkä leimata henkilöitä, joiden sormenjäljet eivät ole käyttökelpoiset. 
Esittelijä katsoo, että sukunimi, sukunimi syntymähetkellä (hakijan aikaisemmin käyttämä 
sukunimi / käyttämät sukunimet), etunimet, sukupuoli sekä syntymäaika, -paikka ja -maa 
täyttävät nämä vaatimukset.

Tarkistus 33
6 artiklan 1 b kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
menettely niitä tapauksia varten, joissa 
henkilö väittää, että hänen hakemuksensa 
on hylätty väärin perustein. Tällaisissa 
tapauksissa hakuperusteina voidaan 
käyttää ainoastaan henkilön sukunimeä, 
sukunimeä syntymähetkellä (hänen 
aikaisemmin käyttämäänsä sukunimeä / 
käyttämiään sukunimiä), etunimiä, 
sukupuolta sekä syntymäaikaa, -paikkaa 
ja -maata. Henkilön ihmisarvoa ja 
henkilökohtaista koskemattomuutta on 
kunnioitettava täysin.
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Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu on korostanut ja useissa biometriikkaa koskevissa 
tutkimuksissa on painotettu, käytössä pitäisi olla varamenettelyjä virhetapausten varalta. 
Katso myös 6 artiklan 1 a alakohtaa (uusi) ja johdanto-osan 9 a kappaletta (uusi) koskevien 
tarkistusten perustelut.

Tarkistus 34
7 artiklan 7 a kohta (uusi)

(7 a) tiedot henkilöstä, joka on kutsunut 
hakijan tai on ilmoittanut vastaavansa 
tämän ylläpidosta oleskelun ajan, eli
(i) luonnollisen henkilön suku- ja etunimi 
sekä osoite;
(ii) yrityksen nimi sekä siellä toimivan 
yhteyshenkilön suku- ja etunimi;

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan f alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus  35
9 artiklan 2 kohta

(2) viranomainen, joka on kieltäytynyt 
ottamasta hakemusta käsiteltäväksi, ja se, 
onko päätös tehty toisen jäsenvaltion 
puolesta;

(2) viranomainen, joka on kieltäytynyt 
ottamasta hakemusta käsiteltäväksi;

Perustelu

Yhteisen konsuliohjeiston II osan 1 kappaleen 2 kohdan (s. 15–17) mukaan edustus koskee 
ainoastaan viisumien myöntämisen alaa. Tämä tarkoittaa, ettei edustava jäsenvaltio voi 
kieltäytyä edustetun jäsenvaltion puolesta käsittelemästä hakemusta. Tällaisen päätöksen 
tekeminen kuuluu edustetun jäsenvaltion toimivaltaan.

Tarkistus 36
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10 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) viranomainen, joka on evännyt 
viisumin, ja se, onko päätös tehty toisen 
jäsenvaltion puolesta;

(b) viranomainen, joka on evännyt 
viisumin;

Perustelu

Yhteisen konsuliohjeiston II osan 1 kappaleen 2 kohdan (s. 15–17) mukaan edustus koskee 
ainoastaan viisumien myöntämisen alaa. Tämä tarkoittaa, ettei edustava jäsenvaltio voi evätä 
viisumia edustetun jäsenvaltion puolesta. Tällaisen päätöksen tekeminen kuuluu edustetun 
jäsenvaltion toimivaltaan.

Tarkistus 37
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
epäämisperusteita on tarkasteltava 
uudelleen joka kerta uuden 
viisumihakemuksen ollessa kyseessä, 
eivätkä ne saa vaikuttaa uuteen 
päätökseen.

Perustelu

Viisumin epäämisperusteet voisivat olla voimassa vain rajoitetun ajan, ja siksi niitä olisi 
tarkasteltava uudelleen.

Tarkistus 38
11 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) viranomainen, joka on mitätöinyt tai 
peruuttanut viisumin, ja se, onko päätös 
tehty toisen jäsenvaltion puolesta;

(b) viranomainen, joka on mitätöinyt tai 
peruuttanut viisumin;

Perustelu

Yhteisen konsuliohjeiston II osan 1 kappaleen 2 kohdan (s. 15–17) mukaan edustus koskee 
ainoastaan viisumien myöntämisen alaa. Tämä tarkoittaa, ettei edustava jäsenvaltio voi 
mitätöidä tai peruuttaa viisumia edustetun jäsenvaltion puolesta. Tällaisen päätöksen 
tekeminen kuuluu edustetun jäsenvaltion toimivaltaan.
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Tarkistus 39
12 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) viranomainen, joka on jatkanut 
viisumin voimassaoloaikaa, ja se, onko 
päätös tehty toisen jäsenvaltion puolesta;

(b) viranomainen, joka on jatkanut 
viisumin voimassaoloaikaa;

Perustelu

Yhteisen konsuliohjeiston II osan 1 kappaleen 2 kohdan (s. 15–17) mukaan edustus koskee 
ainoastaan viisumien myöntämisen alaa. Tämä tarkoittaa, ettei edustava jäsenvaltio voi 
pidentää viisumin voimassaoloaikaa edustetun jäsenvaltion puolesta. Tällaisen päätöksen 
tekeminen kuuluu edustetun jäsenvaltion toimivaltaan.

Tarkistus 40
13 artiklan 2 kohdan johdantolause

2. Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten toimivaltaiselle 
viisumiviranomaiselle on annettava oikeus 
tehdä järjestelmään hakuja yhden tai 
useamman seuraavan perusteen avulla: 

2. Edellä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten toimivaltaiselle 
viisumiviranomaiselle on annettava oikeus 
tehdä järjestelmään hakuja minkä tahansa 
aikaisemmin myönnetyn viisumin 
viisumitarran sarjanumeron avulla. 

Perustelu

Esittelijä katsoo, että seuraaviin keskeisiin kysymyksiin, jotka koskevat 
viisumitietojärjestelmän käyttöä ilmoitettuihin tarkoituksiin (13 artikla, 16 artikla, 17 artikla 
ja 18 artikla), pitäisi saada vastaus. Mikä on kussakin tapauksessa ”avain”, jonka avulla 
tietokannasta haetaan tietoa, ja mitä tietoja toimivaltaisten viranomaisten pitäisi saada 
tuolloin käyttöönsä? Pyrkiessään vastaamaan näihin kysymyksiin esittelijä yritti jokaisessa 
tapauksessa rajata ”avainten” ja tiedon määrää niin, että järjestelmästä saataisiin vain 
todella tarpeellisia ja oikeasuhtaisia tietoja.

13 artiklan kohdalla esittelijä erottaa toisistaan tapaukset, joissa hakija esittää aikaisemmin 
myönnetyn viisumin viisumitarran, ja tapaukset, joissa hakija ei tee näin. Ensimmäisessä 
tapauksessa viisumitarran sarjanumeroa voidaan pitää sopivana ja riittävänä avaimena 
järjestelmän avaamiseksi ja sen selvittämiseksi, onko hakijan tietoja tallennettu 
viisumitietojärjestelmään.

Mikäli hakija ei voi esittää aikaisemmin myönnetyn viisumin viisumitarraa (13 artiklan 
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2 a kohta (uusi)), esittelijä katsoo, että sormenjäljet, sukupuoli sekä syntymäaika, -paikka
ja -maa ovat sopivia ja riittäviä keinoja tarkistaa, onko kyseisen hakijan tietoja tallennettu 
viisumitietojärjestelmään. Mikäli kyse on henkilöistä, joiden sormenjälkiä ei ole mahdollista 
tallentaa järjestelmään, sovelletaan 6 artiklan 1 a kohdan (uusi) mukaista menettelyä. 
Muiden tietojen (sukunimen, sukunimen syntymähetkellä (aikaisemman sukunimen / 
aikaisempien sukunimien), etunimen, matkustusasiakirjan tyypin ja numeron, 
matkustusasiakirjan myöntäneen viranomaisen sekä matkustusasiakirjan 
myöntämispäivämäärän ja viimeisen voimassaolopäivämäärän, sen henkilön tietojen, joka on 
kutsunut hakijan tai on ilmoittanut vastaavansa tämän ylläpidosta oleskelun ajan, tai 
valokuvien) käyttö olisi tarpeetonta ja suhteetonta.

Tarkistus 41
13 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) hakemuksen numero; Poistetaan.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa ja 13 artiklan 2 b kohtaa (uusi) koskevien tarkistusten perustelut. 

Tarkistus 42
13 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot;

Poistetaan.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Sukunimen, sukunimen 
syntymähetkellä (aikaisemman sukunimen / aikaisempien sukunimien) ja etunimien käyttö on 
tarpeetonta, ja lisäksi se voisi mahdollistaa kaikenlaisen ”kalastelun” vain siksi, että nimi on 
valmiiksi saatavilla (kun taas viisuminumero ei ole). Muita 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja (sukupuoli sekä syntymäaika, -paikka ja -maa) pitäisi käyttää vain, jos 
hakija ei voi esittää aikaisemmin myönnetyn viisumin viisumitarraa (ks. 13 artiklan 2 a kohta 
(uusi)).

Tarkistus 43
13 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) 6 artiklan 4 kohdan c alakohdassa Poistetaan.
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tarkoitetut matkustusasiakirjaa koskevat 
tiedot;

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Matkustusasiakirjan tyypin ja 
numeron sekä matkustusasiakirjan myöntäneen viranomaisen, matkustusasiakirjan 
myöntämispäivämäärän ja viimeisen voimassaolopäivämäärän käyttö ei ole tarpeellinen 
tiedonhakukeino, koska viisumitarran sarjanumeroa voidaan pitää riittävänä keinona.

Tarkistus 44
13 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) 6 artiklan 4 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetun henkilön tai yrityksen nimi;

Poistetaan.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Näiden tietojen käyttö on 
suhteetonta siihen nähden, että tarkoituksena on selvittää, onko kyseinen henkilö hakenut 
aikaisemmin viisumia, eikä näiden tietojen välillä ole suoraa yhteyttä.

Tarkistus 45
13 artiklan 2 kohdan e alakohta

(e) valokuvat; Poistetaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa (s. 12) sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan tilaamassa biometriikkaa käsittelevässä tutkimuksessa (”Biometrics 
at the Frontiers: Assessing the Impact on Society”, Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitos, 
s. 106–111) päädytään samaan lopputulokseen: koska kasvojentunnistustekniikka ei ole vielä 
riittävän pitkälle kehittynyttä, valokuvia ei voida käyttää tunnistamiseen (vertaamalla yhtä 
henkilöä useisiin kuviin) laajassa tietokannassa. Valokuvat eivät anna luotettavia tuloksia.
Siksi valokuvat on poistettu järjestelmällisesti niiden perusteiden joukosta, joilla voidaan 
tehdä hakuja tunnistustarkoituksiin. Ne ovat kuitenkin edelleen keino varmentaa jonkun 
henkilöllisyys (vertaamalla yhtä kuvaa yhteen henkilöön).

Kun kasvojen tunnistusteknologia on kehittynyt riittävän pitkälle, komissiota pyydetään 
antamaan ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.
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Tarkistus 46
13 artiklan 2 kohdan f alakohta

(f) sormenjäljet; Poistetaan.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Tässä vaiheessa ei ole 
perusteltua käyttää sormenjälkiä, koska viisumitarran sarjanumero riittää. Sormenjälkiä 
käytetään hakuperusteena vain siinä tapauksessa, ettei hakija voi esittää aikaisemmin 
myönnetyn viisumin viisumitarraa (13 artiklan 2 a kohta (uusi)).

Tarkistus 47
13 artiklan 2 kohdan g alakohta

(g) aiemmin myönnetyn viisumin 
viisumitarran sarjanumero.

Poistetaan.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Tämä teksti on lisätty 13 artiklan 
2 kohdan johdantolauseeseen.

Tarkistus 48
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Mikäli hakija ei voi esittää 
aikaisemmin myönnetyn viisumin 
viisumitarraa, toimivaltaisella 
viranomaisella on 1 kohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten oikeus tehdä 
viisumitietojärjestelmästä haku 
seuraavien perusteiden avulla: 
(a) hakijan sormenjäljet, sukupuoli sekä 
syntymäaika, -paikka ja -maa;
(b) hakijan sukunimi, sukunimi 
syntymähetkellä (aikaisemmin käyttämä 
sukunimi / käyttämät sukunimet) ja 
etunimet yhdistettyinä hänen 
sukupuoleensa sekä 
syntymäaikaan, -paikkaan ja -maahan 
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6 artiklan 1 a kohdan mukaisesti.

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 49
13 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Viisumihakemuksen käsittelyn aikana 
toimivaltaisella viisumiviranomaisella on 
oikeus tehdä viisumitietokannasta hakuja 
hakemuksen numeron perusteella.

Perustelu

Mikäli hakijan on käytävä konsulaatissa monta kertaa (toimittaakseen esimerkiksi tarvittavia 
asiakirjoja), viisumitietojärjestelmästä pitää voida tehdä hakuja viisumihakemuksen numeron 
perusteella.

Tarkistus 50
13 artiklan 2 c kohta (uusi)

2 c. Mikäli hakija väittää, että hänen 
hakemuksensa on hylätty väärin 
perustein, sovelletaan 6 artiklan 
1 b kohdassa tarkoitettua menettelyä.

.

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 b kohdan (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 51
13 artiklan 3 kohta

3. Jos yhden tai useamman 2 kohdassa 
luetellun perusteen avulla tehty haku 

3. Jos 2, 2 a, 2 b tai 2 c kohdassa 
lueteltujen perusteiden avulla tehty haku 
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osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, 
viisumiviranomaiselle on myönnettävä 
oikeus tutustua hakemustiedostoon ja 
siihen linkitettyihin muihin 
hakemustiedostoihin ainoastaan 1 kohdassa 
mainittuja tarkoituksia varten.

osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, 
viisumiviranomaiselle on myönnettävä 
oikeus tutustua hakemustiedostoon ja 
siihen linkitettyihin muihin 
hakemustiedostoihin 5 artiklan 3 ja 
4 kohdan mukaisesti ainoastaan 
1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

Perustelu

Ensimmäinen osa: Muutokset ovat tarpeen, jotta 13 artikla on yhdenmukainen muiden 
tarkistusten kanssa.

Toinen osa: Katso 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu. 

Tarkistus 52
15 artiklan 1a kohta (uusi)

1 a. Raporttien ja tilastojen laatimista 
varten saa käyttää vain sellaisia tietoja, 
joista hakijoita ei ole mahdollista 
tunnistaa.

Perustelu

On tarkennettava nimenomaisesti, että raportointiin ja tilastointiin käytettyjen tietojen on 
oltava luonteeltaan sellaisia, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä hakijoita.

Tarkistus 53
15 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

(2) toimivaltaiset viranomaiset; (2) toimivaltainen viranomainen, jolle 
viisumihakemus on jätetty, ja 
viranomaisen sijainti;

Perustelu

Termi ”toimivaltaiset viranomaiset” on liian epätarkka raportointi- ja tilastointitarkoituksia 
ajatellen. On syytä tarkentaa nimenomaisesti, että kyse on juuri siitä toimivaltaisesta 
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viranomaisesta, jolle viisumihakemus on jätetty (esimerkiksi mistä konsulaatista on kyse), ja 
viranomaisen fyysisestä sijainnista. Nämä asiat ovat mielenkiintoisia raportointia ja 
tilastointia ajatellen.

Tarkistus 54
15 artiklan 9 kohta

(9) mahdollisen aiemman 
viisumihakemuksen hylännyt
toimivaltainen viranomainen ja päätöksen
päiväys.

(9) toimivaltainen viranomainen, joka on
hylännyt  viisumihakemuksen, 
viranomaisen sijainti sekä hylkäämisen
päiväys.

Perustelu

Katso 15 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Sana ”aiemman” on poistettu, 
koska se ei ollut tarpeellinen.

Tarkistus 55
16 artiklan otsikko

Tietojen käyttö viisumien tarkistamista 
varten

Tietojen käyttö viisumien tarkistamista 
varten ulkorajojen rajanylityspaikoissa

Perustelu

Esittelijä katsoo, että 16 artiklaa pitäisi soveltaa ainoastaan tapauksissa, joissa 
viisumitietojärjestelmän tietoja voitaisiin käyttää viisumien tarkistamiseen ulkorajoilla 
rajanylityspaikoissa, ja että sitä ei pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden alueella mahdollisesti 
tehtäviin tarkistuksiin. Jäsenvaltioiden alueella tehtäviin tarkistuksiin sovelletaan 17 artiklaa. 
Näin tehdään siksi, että voidaan määrittää tarkkaan, mitkä viranomaiset saavat käyttää 
viisumitietojärjestelmän tietoja mihinkin tarkoitukseen. Katso myös 16 artiklan 1 kohtaa 
koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 56
16 artiklan 1 kohta

1. Ulkorajoilla ja jäsenvaltion alueella
suoritettavista tarkastuksista vastaavilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
oikeus tehdä hakuja seuraavien tietojen 
perusteella ainoastaan henkilön 
henkilöllisyyden ja/tai viisumin aitouden 

1. Ulkorajoilla suoritettavista 
viisumitarkastuksista vastaavilla 
toimivaltaisilla rajavalvontaviranomaisilla
on oltava oikeus käyttää kasvoja ja 
sormenjälkiä koskevia tietoja, joita 
säilytetään järjestelmässä, josta säädetään 
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tarkistamista varten:
(a) 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot;
(b) 6 artiklan 4 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut matkustusasiakirjaa koskevat 
tiedot;
(c) valokuvat;
(d) sormenjäljet;
(e) viisumitarran sarjanumero.

asetuksessa 2005/XX/EY [yhtenäisestä 
viisumin kaavasta annetun asetuksen 
(EY) N:o 1683/95 muuttamisesta 
annetussa], ainoastaan henkilön 
henkilöllisyyden ja/tai viisumin aitouden 
tarkistamista varten.

Perustelu
Rajavalvojan tehtävänä on tarkistaa, onko viisumivelvollisella matkustajalla viisumi ja onko 
viisumi aito (eli onko se myönnetty kyseiselle henkilölle asianmukaisella tavalla). Tämä 
menettely on todentamista (ks. määritelmä 2 artiklan 10 kohdasta): rajavalvoja selvittää, 
onko kyseinen henkilö juuri se, jolle viisumi on myönnetty. Asian selvittämiseksi ei ole 
tarpeellista päästä keskustietokantaan. Riittää, jos tietojen tarkistamiseen tarvittavia tietoja 
säilytetään hajautetusti mikrosirulla (joka on kiinnitetty joko viisumiin tai erilliseen 
älykorttiin). Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen edellyttää hienovaraisemman 
menettelytavan valitsemista. Tätä ratkaisua ehdotetaan myös 29 artiklan mukaisen työryhmän 
viisumitietojärjestelmää koskevassa lausunnossa (s. 16) ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunnossa (s. 11). Myös Euroopan neuvosto kannattaa varmennustietojen säilyttämistä 
hajautetusti (”Progress Report on the Application of the Principles of Convention 108 to the 
Collection and processing of Biometric Data”; s. 26).
Tästä ratkaisusta koituisi myös muita etuja, koska se vähentäisi viisumitietojärjestelmän 
käyttäjien ja käyttöliittymien määrää ja pienentäisi näin todennäköisesti kustannuksia, 
vähentäisi henkilöstön koulutusvaatimuksia ja pienentäisi väärinkäytösten vaaraa.
Tätä ratkaisua ehdotti alun perin komissio (KOM(2003)0558). Asian käsittely on kuitenkin 
toistaiseksi jumiutunut ilmeisesti havaittujen teknisten ongelmien vuoksi (erityisesti useiden 
viisumien myöntäminen yhtä passia kohden). On myös väitetty, että hajautettu ratkaisu 
aiheuttaisi lisäkustannuksia (mikrosiru) ja että se veisi rajatarkastajien aikaa enemmän kuin 
tiedonhaku keskustietokannasta, jota tarvitaan joka tapauksessa varajärjestelmänä. Toisaalta 
tekniset ongelmat pitäisi olla mahdollista ratkaista, jos siihen riittää tahtoa. Mikrosirun hinta 
on äärimmäisen pieni konsulaattien, rajanylityspaikkojen ja kaikkien muiden viranomaisten 
laitteistokustannuksiin verrattuna. Lisäksi siitä koituisi säästöjä, koska läheskään kaikissa 
rajatarkastuskopeissa ei tarvitse olla viisumitietokeskusjärjestelmän käyttöliittymää.
Lisäksi viittaus ”jäsenvaltion alueella suoritettaviin tarkastuksiin” poistetaan. Tällaiset 
tarkistukset ovat maahanmuuttoviranomaisten vastuulla.

Tarkistus 57
16 artiklan 2 kohta
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2. Jos jonkin 1 kohdassa luetellun 
perusteen avulla tehty haku osoittaa, että 
hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, toimivaltaiselle 
viranomaiselle on annettava oikeus 
tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja 
siihen linkitettyjen saman ryhmän 
jäsenten tiedostojen tietoihin ainoastaan 
1 kohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten:
(a) viisumin statusta koskevat tiedot ja 6 
artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 7 artiklassa 
tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut 
tiedot;
(b) valokuvat;
(c) sormenjäljet;
(d) tiedot, jotka koskevat mahdollista 
aiemmin myönnettyä, mitätöityä, 
peruutettua tai pidennettyä viisumia.

2. Toimivaltaiset 
rajatarkastusviranomaiset käyttävät 
hakijan sormenjälkiä epävarmoissa 
tilanteissa muodostaakseen 
luotettavamman yhteyden viisumin 
haltijan ja viisumin välille.

Perustelu
On parempi, ettei biometrisia tietoja käytetä rajatarkastuksissa kaikissa tapauksissa (koska se 
veisi liikaa aikaa), vaan ainoastaan epävarmoissa tilanteissa.

Tarkistus 58
16 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on perustettava yksi 
viisumitietojärjestelmän käyttöpiste
kaikille sallituille rajanylityspaikoille, 
joista jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
[...rajasäännöstöstä annetun] asetuksen 
34 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, ja järjestelmästä varmistetaan 
ainoastaan henkilön henkilöllisyys ja/tai 
myönnetyn viisumin aitous, mikäli 
tietojensäilytysjärjestelmää, josta 
säädetäänannetun asetuksen (EY) N:o 
1683/95 muuttamisesta annetussa 
asetuksessa 2005/XX/EY, ei voida käyttää.
Vain rajallisella määrällä 
erityiskoulutuksen saaneita rajavartijoita 
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on oikeus hakea viisumitietojärjestelmästä 
tietoja viisumitarran numeron perusteella.

Perustelu
On tarpeen, että kullakin rajanylityspaikalla on yksi viisumitietojärjestelmän palvelu siltä 
varalta, ettei mikrosiru tai älykortti toimi. Tässä tapauksessa viisumitarran numero on 
riittävä avain tietojen hakemiseksi tietokannasta.

Tarkistus  59
16 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Mikäli 2 a kohdassa tarkoitettu haku 
osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, toimivaltaisilla 
rajatarkastusviranomaisilla on oikeus 
tutustua 6 artiklan 5 kohdassa ja 
6 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin vain 
2 a kohdassa tarkoitettuja tarkoituksia 
varten.

Perustelu
Toisessa vaiheessa rajaviranomaisen pitäisi saada käyttöönsä samat tiedot kuin mitä 
tietojentallennusjärjestelmään on tallennettu.

Tarkistus 60
17 artiklan otsikko

Tietojen käyttö laittomien 
maahanmuuttajien tunnistamista ja 
palauttamista varten

Tietojen käyttö laittomien 
maahanmuuttajien tunnistamista varten

Perustelu

Viisumitietojärjestelmän tavoitteena ei pitäisi olla laittomien maahanmuuttajien 
palauttamisen helpottaminen (vaan ainoastaan heidän tunnistamisensa). Palauttamista 
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koskevat kysymykset kuuluvat palauttamista koskevan direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 61
17 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaisilla 
maahanmuuttoviranomaisilla on oltava 
oikeus tehdä hakuja seuraavien perusteiden 
avulla ainoastaan laittomien 
maahanmuuttajien tunnistamista ja 
palauttamista varten:

(a) 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot;
(b) valokuvat;
(c) sormenjäljet.

1. Toimivaltaisilla 
maahanmuuttoviranomaisilla on oltava 
oikeus tehdä hakuja seuraavien perusteiden 
avulla ainoastaan laittomien 
maahanmuuttajien tunnistamista varten:
(a) viisumitarran sarjanumero, mikäli
kyseisellä henkilöllä on viisumi;
(b) mikäli kyseisellä henkilöllä ei ole 
viisumia, 

(i) hänen sormenjälkensä, 
sukupuolensa sekä 
syntymäaikansa, -paikkansa 
ja -maansa;
(ii) hänen sukunimensä, 
sukunimensä syntymähetkellä 
(aikaisemmin käyttämänsä 
sukunimi/sukunimet) ja 
etunimensä yhdistettyinä hänen 
sukupuoleensa sekä 
syntymäaikaansa, -paikkaansa 
ja -maahansa 6 artiklan 
1 a kohdan mukaisesti.

Mikäli hakija väittää, että hänen 
viisuminsa on hylätty väärin perustein, 
sovelletaan 6 artiklan 1 b kohdassa 
tarkoitettua menettelyä.

Perustelu

Viisumitietojärjestelmän tavoitteena ei pitäisi olla laittomien maahanmuuttajien 
palauttamisen helpottaminen (vaan ainoastaan heidän tunnistamisensa).

Mitä tulee tätä artiklaa koskeviin muihin tarkastuksiin, esittelijä katsoo, ettei pitäisi sulkea 
pois sitä mahdollisuutta, että henkilöllä, jonka toimivaltaiset viranomaiset haluavat tunnistaa, 
saattaa olla matkustusasiakirja, joka sisältää viisumin. Siksi olisikin tehtävä selvä ero tämän 
tilanteen ja sellaisten tilanteiden välille, missä kyseisellä henkilöllä ei ole tällaista viisumin 
sisältävää asiakirjaa.
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Ensimmäisessä tapauksessa viisumitarran sarjanumeron on katsottu olevan sopiva ja riittävä 
avain, jolla viisumitietojärjestelmästä haetaan tietoja. Mikäli henkilöllä ei ole 
matkustusasiakirjaa, esittelijä katsoo, että sormenjäljet, sukupuoli, syntymäaika, -paikka 
ja -maa riittävät sen tarkistamiseen, onko kyseisen henkilön tiedot tallennettu 
viisumitietojärjestelmään. (Kun kyse on henkilöistä, joiden sormenjälkiä ei voida rekisteröidä, 
sovelletaan 6 artiklan 1 a alakohdan (uusi) mukaista menettelyä. Muut 6 artiklan 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole tarpeellisia kummassakaan näistä tapauksista.
Valokuvat on poistettu järjestelmällisesti niiden perusteiden joukosta, joilla voidaan tehdä 
hakuja tunnistustarkoituksiin. Ne ovat kuitenkin edelleen väline varmentaa jonkun 
henkilöllisyys (vertaamalla yhtä kuvaa yhteen henkilöön). (Ks. myös 13 artiklan 2 kohdan 
e alakohtaa koskeva tarkistus.)

Mitä tulee iii alakohdan mukaiseen uuteen menettelyyn, ks. 6 artiklan 1 b kohdan (uusi) 
koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 62
17 artiklan 2 kohdan johdantolause

2. Jos yhden tai useamman 1 kohdassa 
luetellun perusteen avulla tehty haku 
osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, toimivaltaiselle 
viranomaiselle on myönnettävä oikeus 
tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja 
siihen linkitettyjen muiden 
hakemustiedostojen tietoihin ainoastaan 
1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten:

2. Jos 1 kohdassa lueteltujen perusteiden 
avulla tehty haku osoittaa, että hakijan 
tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, toimivaltaiselle 
maahanmuuttoviranomaiselle on 
myönnettävä oikeus tutustua seuraaviin 
hakemustiedoston ja siihen linkitettyjen 
muiden hakemustiedostojen tietoihin 
5 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti 
ainoastaan 1 kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten:

Perustelu

Tarkistuksella kyseinen kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 17 artiklan 1 kohtaa ja 3 artiklan 
1 kohdan d alakohtaa koskevien tarkistusten kanssa. Ks. kyseisten tarkistusten perustelut.

Tarkistus 63
17 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) 6 artiklan 4 kohdassa ja 7 artiklassa
tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut 
tiedot;

(b) 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
hakemuslomakkeesta saadut tiedot;
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Perustelu

7 artiklassa tarkoitettuja tietoja ei tarvita, koska viisumin statusta koskevat tiedot, 6 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut tiedot ja valokuvat ovat sopiva ja riittävä keino tunnistaa henkilö.

Tarkistus 64
17 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) tiedot, jotka koskevat mahdollista 
aiemmin myönnettyä, hylättyä, mitätöityä, 
peruutettua tai pidennettyä viisumia.

Poistetaan.

Perustelu

Palauttamisen helpottamisen ei pitäisi katsoa kuuluvan viisumitietojärjestelmän välillisiin 
hyötyihin, jotka määritellään 1 b artiklassa (uusi).  Tämän alakohdan tietoja tarvittaisiin vain, 
jos palauttamisen helpottaminen kuuluisi näihin välillisiin hyötyihin. Palauttamista koskevat 
kysymykset kuuluvat palauttamista koskevan direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 65
18 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot;

(a) hakijan sormenjäljet, sukupuoli sekä 
syntymäaika, -paikka ja -maa;

Perustelu

Katso 13 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.

Mitä tulee 18 artiklaan, esittelijä katsoo, että sormenjälkien, sukupuolen, 
syntymäajan, -paikan ja -maan pitäisi olla ”avain” tietojen hakemiseksi tietokannasta.
Muiden 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen käyttö on tarpeetonta, ja 
lisäksi se voisi tietyissä tapauksissa mahdollistaa kaikenlaisen ”kalastelun” vain siksi, että 
esimerkiksi nimi on valmiiksi saatavilla, kun taas sormenjäljet eivät ole. Esittelijä katsoo, että 
vain hyvin rajallinen ”osuma / ei osumaa” -järjestelmä (kuten Eurodac-järjestelmässä 
määriteltäessä, minkä jäsenvaltion vastuulla on käsitellä turvapaikkahakemus) voisi olla 
sopiva ja oikeasuhtainen järjestelmä.

Tarkistus 66
18 artiklan 1 kohdan b alakohta
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(b) valokuvat; (b) hakijan sukunimi, sukunimi 
syntymähetkellä (aikaisemmin käyttämä 
sukunimi / käyttämät sukunimet) ja 
etunimet yhdistettyinä hänen 
sukupuoleensa sekä 
syntymäaikaan, -paikkaan ja -maahan 
6 artiklan 1 a kohdan mukaisesti;

Perustelu

Valokuvat on poistettu järjestelmällisesti niiden perusteiden joukosta, joilla voidaan tehdä 
hakuja tunnistustarkoituksiin (ks. myös 13 artiklan 2 kohdan e alakohtaa koskevan 
tarkistuksen perustelu). Tapauksissa, joista säädetään 18 artiklassa, niitä ei saa myöskään 
käyttää välineenä varmentaa jonkun henkilöllisyys (ks. 18 artiklan 2 kohdan e alakohtaa 
koskevan tarkistuksen perustelu).

Mikäli kyse on henkilöstä, jonka sormenjälkiä ei ole mahdollista tallentaa järjestelmään, 
sovelletaan 6 artiklan 1 a kohdan (uusi) mukaista menettelyä. Katso myös 18 artiklan 
1 kohdan a alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 67
18 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) sormenjäljet. Mikäli hakija väittää, että hänen 
viisuminsa on hylätty väärin perustein, 
sovelletaan 6 artiklan 1 b kohdassa 
tarkoitettua menettelyä.

Perustelu

Viittaus sormenjälkiin on sisällytetty 18 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

Katso uuden menettelyn osalta 6 artiklan 1 b alakohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen 
perustelut.

Tarkistus 68
18 artiklan 2 kohta

2. Jos yhden tai useamman 1 kohdassa 
luetellun tiedon perusteella tehty haku 
osoittaa, että viisumitietojärjestelmään on 
tallennettu tiedot aiemmin myönnetystä 
ja/tai pidennetystä viisumista, jonka 

2. Jos 1 kohdassa lueteltujen tietojen 
perusteella tehty haku osoittaa, että 
viisumitietojärjestelmään on tallennettu 
tiedot aiemmin myönnetystä ja/tai 
pidennetystä viisumista, jonka voimassaolo 
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voimassaolo on päättynyt enintään kuusi 
kuukautta ennen turvapaikkahakemuksen 
päiväystä, toimivaltaiselle viranomaiselle
on myönnettävä oikeus tutustua seuraaviin 
kyseistä viisumia koskeviin tietoihin 
ainoastaan 1 kohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten:

on päättynyt enintään kuusi kuukautta 
ennen turvapaikkahakemuksen päiväystä, 
toimivaltaiselle turvapaikkaviranomaiselle
on myönnettävä oikeus tutustua seuraaviin 
kyseistä viisumia koskeviin tietoihin 
ainoastaan 1 kohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten:

Perustelu

Tarkistuksella kyseinen kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 18 artiklan 1 kohtaa koskevan 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 69
18 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) viranomainen, joka on myöntänyt 
viisumin tai pidentänyt sen 
voimassaoloaikaa;

(a) jäsenvaltio, joka on myöntänyt 
viisumin tai pidentänyt sen 
voimassaoloaikaa, ja se, onko päätös 
viisumin myöntämisestä tehty toisen 
jäsenvaltion puolesta;

Perustelu

On tarkennettava nimenomaisesti, että 18 artiklan kannalta on olennaista, mikä jäsenvaltio 
on myöntänyt viisumin tai pidentänyt sen voimassaoloaikaa, eikä siis ainoastaan, mistä 
viranomaisesta on kyse. Lisäksi on olennaista tietää, onko viisumi myönnetty toisen 
jäsenvaltion puolesta (jonka vastuulla olisi tässä tapauksessa käsitellä turvapaikkahakemus).
Nämä tarkistukset ovat yhdenmukaisia yhteisen konsuliohjeiston II osan 1 kappaleen 
2 kohdan (s. 17) sekä Dublin II -asetuksen 9 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 70
18 artiklan 2 kohdan e alakohta

(e) valokuvat. Poistetaan.

Perustelu

Valokuvat eivät ole tarpeellisia Dublin II -asetuksen täytäntöönpanon kannalta, kun taas a, b, 
c ja d alakohdissa mainitut tiedot ovat. Katso myös 18 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 
koskevan tarkistuksen perustelut.
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Tarkistus 71
19 artikla

19 artikla
Tietojen käyttö turvapaikkahakemuksen 

käsittelyä varten

Poistetaan.

1. Toimivaltaisilla 
turvapaikkaviranomaisilla on oltava 
asetuksen (EY) N:o 343/2003 mukaisesti 
oikeus tehdä seuraavien tietojen 
perusteella hakuja ainoastaan 
turvapaikkahakemuksen käsittelyä 
varten:
(a) 6 artiklan 4 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot;
(b) valokuvat;
(c) sormenjäljet.
2. Jos yhden tai useamman 1 kohdassa 
luetellun perusteen avulla tehty haku 
osoittaa, että hakijan tiedot on tallennettu 
viisumitietojärjestelmään, toimivaltaiselle 
viranomaiselle on myönnettävä oikeus 
tutustua seuraaviin hakemustiedoston ja 
siihen linkitettyjen muiden 
hakemustiedostojen tietoihin ainoastaan 
1 kohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten:
(a) hakijan asemaa koskevat tiedot ja 
viranomainen, jolle hakemus on jätetty;
(b) 6 artiklan 4 kohdassa ja 7 artiklassa 
tarkoitetut hakemuslomakkeesta saadut 
tiedot;
(c) valokuvat;
(d) tiedot, jotka koskevat mahdollista 
aiemmin myönnettyä, hylättyä, mitätöityä, 
peruutettua tai pidennettyä viisumia tai 
päätöstä olla ottamatta hakemusta 
käsiteltäväksi.
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Perustelu

Viisumitiedoista voi joissakin tapauksissa olla hyötyä hakijan vakuuttavuuden tarkistamisen 
kannalta. Tietojen käyttö tähän tarkoitukseen pitäisi kuitenkin kieltää kahdesta syystä:
1) Turvapaikkahakemus on käsiteltävä siten, että pyritään varmistamaan, vainotaanko 
kyseistä henkilöä jossakin tietyssä maassa. Toisinaan turvapaikanhakijat antavat väärää tai 
harhaanjohtavaa tietoa jättäessään viisumihakemuksen, jos se on heille ainut mahdollinen 
keino jättää lähtömaansa ja matkustaa ulkomaille hakemaan turvapaikkaa. UNHCR (YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutettu) katsoo, että turvapaikanhakijoiden valheelliset väittämät eivät 
ole syy evätä heiltä pakolaisasema ja että hakemuksen käsittelijän vastuulla on arvioida 
tällaisia väittämiä tilanteen kaikkien osatekijöiden valossa (ks. ”UNHCR handbook on 
procedures and criteria for determining refugee status”, kappale 199). Mikäli 
turvapaikkaviranomaiset saavat hakea tietoja viisumitietojärjestelmästä, he saattavat 
painottaa näitä tietoja liikaa turvapaikkahakemusta käsitellessään. On siis olemassa vaara, 
että näistä tiedoista tulee voimakas peruste käännyttää turvapaikanhakija. Siksi UNCHR 
suosittelee 8. maaliskuuta 2005 lähettämässään kirjeessä, että viisumitietojärjestelmän 
tietojen käyttö rajataan vain turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion 
määrittämiseen (18 artikla).

2) Tiedonhaku viisumitietojärjestelmästä ei ole tarpeen, koska jäsenvaltiot voivat jo vaihtaa 
sähköisesti turvapaikanhakijoiden viisumitietoja DubliNETin välityksellä (asetuksen (EY) 
N:o 343/2003 (Dublin II) 21 artiklan 1 kohdan b alakohta, 21 artiklan 2 kohdan e alakohta ja 
21 artiklan 3 kohta; asetus (EY) N:o 1560/2003; 18 artikla). Lisäksi tietojen hakeminen 
viisumitietojärjestelmästä 18 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin mahdollistaisi 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvaltion määrittämisen. Näin 
toimivaltaiset viranomaiset voisivat kääntyä kyseisen jäsenvaltion puoleen saadakseen 
tarvitsemiaan tietoja. Ei ole mitään painavaa syytä, miksi tämä ei riittäisi. Näitä tietoja ei ole 
mitenkään välttämätöntä saada turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana, eikä DubliNET-
menettelyä ole myöskään liian hankala käyttää. Olisi siis suhteetonta käyttää 
viisumitietojärjestelmän tietoja tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 72
19 a artikla (uusi)

19 a artikla
Tietojen väärinkäyttö

Kaikenlaisen tietojen käytön, joka ei ole 
13–18 artiklan mukaista, katsotaan 
olevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
nojalla tietojen väärinkäyttöä.

Perustelu

Johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti asiaan sovelletaan yksilöiden suojelusta 



PR\575255FI.doc 43/72 PE 360.332v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua 
direktiiviä 95/46/EY. Direktiivin 13 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan niiden oikeuksien ja 
velvoitteiden alaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä muiden tärkeiden etujen 
turvaamiseksi (muun muassa valtion turvallisuus, puolustus ja yleinen turvallisuus). Tämän ei 
pitäisi katsoa koskevan kyseistä tapausta.

Tarkistus 73
20 artiklan 1 kohta

1. Kaikki hakemustiedostot on säilytettävä 
viisumitietojärjestelmässä viiden vuoden 
ajan; tämä vaatimus ei kuitenkaan vaikuta 
21 ja 22 artiklassa tarkoitettuun tietojen 
poistamiseen eikä 28 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenkäsittelytapahtumien 
kirjaamiseen.

1. Kaikki hakemustiedostot on säilytettävä 
viisumitietojärjestelmässä korkeintaan 
viiden vuoden ajan; tämä vaatimus ei 
kuitenkaan vaikuta 21 ja 22 artiklassa 
tarkoitettuun tietojen poistamiseen,
28 artiklassa tarkoitettuun 
tietojenkäsittelytapahtumien kirjaamiseen 
eikä 1 a ja 1 b kohdissa tarkoitettuihin 
erityisiin säilytysaikoihin.

Perustelu

Tietojen säilytysajan ylärajana pitäisi olla viisi vuotta.

29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa korostettiin, että on tärkeää ottaa käyttöön 
eripituisia säilytysaikoja. Tämä on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset käytännön 
tilanteet ja myönnettävien viisumien eri tyypit. Tärkeintä on varmistaa suhteellisuus tietojen 
määräaikaisessa säilyttämisessä.

Tarkistus 74
20 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tietojen säilyttämiseen sovelletaan 
seuraavia säilytysaikoja:
(a) yksi vuosi, jos viisumi on myönnetty;
(b) viisi vuotta, jos viisumi on evätty 
10 artiklan 2 kohdan a, b tai d 
alakohdassa tarkoitetusta syystä;
(c) kolme vuotta, jos viisumi on evätty 
10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetusta syystä;
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(d) kuusi kuukautta, jos kyse on 
kauttakulkuviisumista tai lentokentän 
kauttakulkuviisumista.

Perustelu

Yhden ja viiden vuoden säilytysajat ovat nykyisen säännöstön mukaisia. Ne vastaavat yhteistä 
konsuliohjeistoa (VII osan 2 kappale).

SIS-ilmoitukseen perustuvaa viisumin epäämistä koskevien tietojen säilytysajan pitäisi olla 
yhtenevä SIS-ilmoituksen pisimmän säilytysajan kanssa (3 vuotta niiden ulkomaalaisten 
kohdalla, joita ei voida päästää maahan). Se, että SIS-tietoja säilytettäisiin 
viisumitietojärjestelmässä pidempään, rikkoisi SIS-järjestelmän tietojen tarkistamisesta ja 
poistamisesta annettuja säännöksiä (ks. 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunto, s. 19).

Kun kyse on kauttakulkuviisumista, tietojen säilyttäminen yli kuuden kuukauden ajan olisi 
suhteetonta.

Tarkistus 75
20 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Henkilöt, jotka hakevat viisumia 
usein, voivat pyytää, että heidän tietojaan 
säilytetään viisi vuotta.

Perustelu

Kuten 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa todetaan, usein matkustavien henkilöiden 
kohdalla voidaan käyttää erityistä kriteeriä, jolla hakuprosessi jäljitetään nopeasti.

Tarkistus 76
20 artiklan 2 kohta

Kun 1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso 
päättyy, viisumitietojärjestelmän on 
poistettava hakemustiedosto ja siihen 
viittaavat linkit automaattisesti.

Kun 1, 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitetut 
ajanjaksot päättyvät, 
viisumitietojärjestelmän on poistettava 
hakemustiedosto ja siihen viittaavat linkit 
automaattisesti 5 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti.
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Perustelu

Tarkistuksella kyseinen kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 20 artiklan 1 kohtaa ja 3 artiklan 1 
kohdan d alakohtaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 77
21 artiklan 2 kohta

2. Jos jokin jäsenvaltio voi osoittaa, että 
viisumitietojärjestelmän tiedoissa on virhe 
tai että tietoja on käsitelty 
viisumitietojärjestelmässä tämän asetuksen 
vastaisesti, sen on välittömästi ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle jäsenvaltiolle. 
Viesti voidaan toimittaa 
viisumitietojärjestelmän välityksellä.

2. Jos jokin jäsenvaltio voi osoittaa, että 
viisumitietojärjestelmän tiedoissa on virhe 
tai että tietoja on käsitelty 
viisumitietojärjestelmässä tämän asetuksen 
vastaisesti, sen on välittömästi ilmoitettava 
viisumitietojärjestelmän välityksellä 
asiasta toimivaltaiselle jäsenvaltiolle ja 
pyydettävä, että tiedot oikaistaan.

Perustelu

Tämä rohkaisee jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisemmin järjestelmän valvontaan. Lisäksi 
jos asiasta on ilmoitettava viisumitietojärjestelmän välityksellä puhelinsoiton, sähköpostin 
tms. sijaan, voidaan ainakin olla varmoja siitä, ettei tieto katoa.

Tarkistus 78
22 artiklan 1 kohta

1. Jos hakija on saanut jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuuden ennen 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson 
päättymistä, häntä koskevat tiedostot ja 
linkit poistetaan viisumitietojärjestelmästä 
heti kun toimivaltainen jäsenvaltio saa 
tiedon siitä, että hakija on saanut tällaisen 
kansalaisuuden.

1. Mikäli ennen 20 artiklan 1, 1 a ja 1 b 
kohdissa tarkoitettujen määräaikojen 
päättymistä hakija on saanut jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuuden tai hänen 
asemansa on vakiinnutettu muulla tavalla 
niin, ettei viisumitietojärjestelmässä ole 
enää tarpeen säilyttää häntä koskevia 
tietoja, häntä koskevat 5 artiklan 3 ja 4 
kohdassa tarkoitetut tiedostot ja linkit 
poistetaan viisumitietojärjestelmästä heti 
kun toimivaltainen jäsenvaltio saa tiedon 
siitä, että hakija on saanut tällaisen 
kansalaisuuden tai että hänen asemansa 
on muuten vakiinnutettu.
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Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu on korostanut (s. 11) ja 29 artiklan mukaisen 
työryhmän lausunnossa on korostettu, tiedot on poistettava, kun tiedot eivät pidä enää 
paikkaansa. On mahdollista, etteivät tiedot pidä enää paikkaansa, jos kyseinen henkilö saa 
jonkin jäsenvaltion kansalaisuuden tai muun vakiinnutetun aseman, joka ei enää edellytä 
hänen tietojensa säilyttämistä järjestelmässä. 

Muilla tarkistuksilla kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 20 artiklan 1 kohtaa ja 3 artiklan 1 
kohdan d alakohtaa koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 79
22 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
toimivaltaiselle jäsenvaltiolle välittömästi 
siitä, että hakija on saanut sen 
kansalaisuuden.

2. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava
viisumitietojärjestelmän välityksellä 
toimivaltaiselle jäsenvaltiolle välittömästi 
siitä, että hakija on saanut sen 
kansalaisuuden tai että hakijan asema on 
vakiinnutettu muulla tavalla niin, ettei 
viisumitietojärjestelmässä ole enää 
tarpeen säilyttää häntä koskevia tietoja.

Perustelu

Katso 22 artiklan 1 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa koskevien tarkistusten perustelut.

Tarkistus 80
23 artiklan 1 kohta

1. Komissio vastaa 
keskusviisumitietojärjestelmän 
perustamisesta ja toiminnasta sekä 
keskusviisumitietojärjestelmän ja 
kansallisten käyttöliittymien välisestä 
tiedonsiirtoinfrastruktuurista. 

1. Komissio vastaa jatkuvasti
keskusviisumitietojärjestelmän 
perustamisesta ja toiminnasta sekä 
keskusviisumitietojärjestelmän ja 
kansallisten käyttöliittymien välisestä 
tiedonsiirtoinfrastruktuurista. Komissio 
vastaa erityisesti huoltotöistä ja teknisistä 
parannuksista, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi.
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Perustelu
On syytä tarkentaa, mitä järjestelmän toiminnasta vastaaminen tarkoittaa.

Tarkistus 81
23 artiklan 2 kohta

2. Viisumitietojärjestelmä käsittelee tiedot 
jäsenvaltioiden puolesta. 

Poistetaan.

Perustelu

Tämän kohdan sanamuoto on hyvin epäselvä, ja siksi se pitäisi poistaa. Peruskäsite sisältyy 
komission uudelleen määriteltyihin tehtäviin. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa 
viisumitietojärjestelmää koskevassa lausunnossaan (s. 13) poistamaan tämän kohdan.

Tarkistus 82
25 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) vain asianmukaisesti valtuutetuilla 
työntekijöillä on oikeus käyttää 
viisumitietojärjestelmän tietoja tämän 
asetuksen mukaisten tehtäviensä 
hoitamiseen;

Perustelu

On perusteetonta, että tällainen säännös koskisi komissiota muttei jäsenvaltioita.

Tarkistus 83
25 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) varmistaa, että jäsenvaltiot panevat 
tämän asetuksen asianmukaisesti 
täytäntöön. 
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Perustelu

On syytä mainita erikseen se, että komissiolla on asian suhteen merkittävä asema, millä 
komissiota rohkaistaan nostamaan kanteita jäsenvaltioita vastaan, elleivät ne sovella tätä 
asetusta asianmukaisesti.

Tarkistus 84
25 artiklan 2 kohdan b b alakohta (uusi)

(b b) varmistaa, että 
viisumitietojärjestelmässä käytetään 
jatkuvasti parasta saatavilla olevaa 
teknologiaa.

Perustelu

Päätöksen 2004/512/EY mukaisesti komissio vastaa järjestelmän kehittämisestä. Sen jälkeen, 
kun järjestelmä on perustettu, sitä on päivitettävä jatkuvasti. Tarkistuksella pyritään 
selventämään, että se on komission vastuulla. Jos esimerkiksi valittuun biometriseen 
järjestelmään on mahdollista lisätä uusi osatekijä, kuten aikaisempaa vähemmän 
virhetuloksia antavan sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän entistä tehokkaampi 
algoritmi, se pitäisi ottaa käyttöön.

Tarkistus 85
26 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)

(a a) tietoja suojellaan fyysisesti, myös 
laatimalla ratkaisevan tärkeän 
infrastruktuurin suojelua koskevia 
valmiussuunnitelmia;

Perustelu

Tätä on pidetty tärkeänä varotoimenpiteenä järjestelmäinfrastruktuuriin liittyvien 
mahdollisten riskien käsittelyn sekä viisumitietojärjestelmän parhaan mahdollisen 
turvallisuustason takaamisen kannalta.
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Tarkistus 86
26 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) varmistetaan, että jälkikäteen voidaan 
tarkastaa ja määritellä, mitä tietoja 
viisumitietojärjestelmässä on käsitelty, 
milloin niitä on käsitelty ja kuka niitä on 
käsitellyt (tietojen tallentamisen valvonta);

(c) varmistetaan, että jälkikäteen voidaan 
tarkastaa ja määritellä, mitä tietoja 
viisumitietojärjestelmässä on käsitelty, 
milloin niitä on käsitelty, kuka niitä on 
käsitellyt ja mihin tarkoitukseen niitä on 
käsitelty (tietojen tallentamisen valvonta);

.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tietojenkäsittelyn tarkoitus voidaan myös tarkistaa.

Tarkistus 87
26 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) varmistetaan, että 
viisumitietojärjestelmään voidaan
kirjautua ainoastaan käyttämällä 
henkilökohtaisia ja yksilöllisiä 
käyttäjätunnuksia ja luottamuksellisia 
salasanoja;

Perustelu

Tätä suositellaan sekä 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunnossa että Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunnossa järjestelmän turvallisuuden parantamiseksi.

Tarkistus 88
26 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi)

(c b) varmistetaan, että kaikki 
viranomaiset, joilla on oikeus käyttää 
viisumitietojärjestelmää, kehittävät tarkat 
käyttäjäprofiilit ja ylläpitävät ajantasaista 
käyttäjätunnusluetteloa, joka on sen 34 
artiklassa tarkoitettujen kansallisten
valvontaviranomaisten käytettävissä;
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Perustelu

Sekä Euroopan tietosuojavaltuutettu (lausunnon s. 14) että 29 artiklan mukainen työryhmä 
(lausunnon s. 20) ovat korostaneet, että on tarpeen luoda tarkat käyttäjäprofiilit ja täydentää 
ajantasaista käyttäjätunnusluetteloa, jota pitäisi säilyttää kansallisten valvontaviranomaisten 
saatavilla tarkistuksia varten.

Tarkistus 89
26 artiklan 2 kohdan g alakohta

(g) estetään tietojen luvaton lukeminen, 
jäljentäminen, muuttaminen tai 
poistaminen siirrettäessä tietoja 
viisumitietojärjestelmään ja sieltä muualle 
(kuljetuksen valvonta).

(g) estetään tietojen luvaton lukeminen, 
jäljentäminen, muuttaminen tai 
poistaminen siirrettäessä tietoja 
viisumitietojärjestelmään ja sieltä muualle 
erityisesti asianmukaisten 
salaustekniikoiden avulla (kuljetuksen 
valvonta).

Perustelu

Viisumitietojärjestelmän kuljetettavat tiedot pitäisi salata niin, etteivät asiaan kuulumattomat 
kolmannet osapuolet pääse niihin käsiksi. Tätä seikkaa on korostettu 29 artiklan mukaisen 
työryhmän lausunnoissa (lausunto nro 7/2004 ja 23. kesäkuuta 2005 hyväksytty lausunto).

Tarkistus 90
26 artiklan 2 kohdan g a alakohta (uusi)

(g a) valvotaan tässä kohdassa 
tarkoitettujen turvatoimien tehokkuutta 
(sisäinen valvonta) 28 a artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa lausunnossaan (s. 14), että turvatoimenpiteitä on 
tarpeen täydentää säännöksin, jotka koskevat turvatoimenpiteiden järjestelmällistä sisäistä 
valvontaa. On myös huomattava, että SIS II -ehdotus sisältää saman säädöksen.

Tarkistus 91
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26 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Kohdissa 2 ja 3 tarkoitettujen 
toimenpiteiden on oltava 36 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
IT-tietoturvallisuusstandardin mukaisia.

Perustelu

Kuten Euroopan tietoturvaviranomainen on korostanut, on otettava käyttöön riittäviä 
turvatoimia, jotta voidaan suojautua järjestelmäinfrastruktuuriin ja asiaan liittyviin 
henkilöihin kohdistuvilta mahdollisilta vaaroilta. Tällaisia turvatoimia pitäisi päivittää 
jatkuvasti, jotta niissä käytetään uusinta teknologiaa. Siksi esittelijä katsoo, että 26 artiklan 2 
kohtaan tehtyjen parannusten lisäksi pitäisi määrittää komiteamenettelyssä selvä 
IT-tietoturvallisuutta koskeva kansainvälinen/eurooppalainen standardi. Se olisi viitteenä 
joustava, eli joka kerta kun standardia päivitetään (kehityksen vuoksi), myös 26 artiklan 
mukainen tietoturvastandardi kehittyisi.

Tarkistus 92
28 artiklan 2 kohta

2. Kirjattuja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tietosuojaan liittyvään 
tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan 
sekä tietoturvallisuuden varmistamiseen. 
Kirjatut tiedot on suojattava 
asianmukaisesti niiden luvattoman käytön 
estämiseksi ja ne on tuhottava vuoden 
kuluttua 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
säilytysajan päättymisestä, jollei niitä 
tarvita jo aloitetuissa 
valvontamenettelyissä.

2. Kirjattuja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tietosuojaan liittyvään 
tietojenkäsittelyn luvallisuuden valvontaan, 
tietoturvallisuuden varmistamiseen ja 
28 a artiklan mukaiseen sisäisen 
valvonnan suorittamiseen. Kirjatut tiedot 
on suojattava asianmukaisesti niiden 
luvattoman käytön estämiseksi, ja ne on 
tuhottava vuoden kuluttua 20 artiklan 1, 
1 a ja 1 b kohdassa tarkoitettujen 
säilytysaikojen päättymisestä, jollei niitä 
tarvita jo aloitetuissa 
valvontamenettelyissä.

Perustelu

Näitä tietoja on säilytettävä paitsi tietosuojavalvontaa ja tietoturvan varmistamista myös 
viisumitietojärjestelmän tehokasta sisäistä valvontaa varten. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
on korostanut asiaa viisumitietojärjestelmää koskevan lausuntonsa sivulla 14.

Muilla muutoksilla kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 20 artiklan 1 kohdan kanssa.
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Tarkistus 93
28 a artikla (uusi)

28 a artikla
Sisäinen valvonta

Jokaisella viranomaisella, jolla on oikeus 
käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja, 
on sisäinen valvontayksikkö, jonka 
vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 
noudattaminen ja raportoida suoraan 
ylemmälle johdolle. Jokaisen 
viranomaisen on lähetettävä 
säännöllisesti raportti 34 artiklassa 
tarkoitetuille kansallisille 
valvontaviranomaisille ja tehtävä niiden 
kanssa yhteistyötä.

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun viisumitietojärjestelmää koskevassa lausunnossa (s. 14) 
todetaan, sisäisen valvonnan raportit ovat erittäin tärkeitä muun muassa siksi, että ne 
auttavat kansallisia valvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti, tunnistamaan 
ongelmatilanteita ja keskittymään niihin omassa valvontamenettelyssään. Lisäksi asiassa 
sovellettava menettely on sama kuin varainhoidon valvonnan kohdalla.

Tarkistus 94
29 artiklan otsikko

Seuraamukset Rikokset ja seuraamukset

Perustelu

Asiassa C-176/03 annetun tuomion perusteella yhteisössä lainsäädäntövaltaa käyttävät tahot 
voivat toteuttaa jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöön liittyviä toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että yhteisön säädökset todella toteutuvat käytännössä. Tämä erittäin 
tärkeää tässä tapauksessa.

Tarkistus 95
29 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
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tietosuojamääräysten rikkomista 
koskevasta seuraamusjärjestelmästä ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
näiden seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, suhteutettuja ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset tiedoksi komissiolle 
viimeistään 37 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna päivänä ja ilmoitettava 
viipymättä kaikista niihin myöhemmin 
tehtävistä tarkistuksista.

tietoturva- ja tietosuojamääräysten 
rikkomista koskevasta 
seuraamusjärjestelmästä ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden 
seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Vakavat rikkomukset 
katsotaan rikoksiksi. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, suhteutettuja ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava 
nämä säännökset tiedoksi komissiolle 
viimeistään 37 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna päivänä ja ilmoitettava 
viipymättä kaikista niihin myöhemmin 
tehtävistä tarkistuksista.

Perustelu

Kuten ehdotuksen KOM(2004)0835 liitteessä selitetään (s. 37), jokaisen jäsenvaltion on 
varmistettava 29 artiklan nojalla tietojen asianmukainen käsittely ja käyttö ottamalla 
käyttöön sopivia rangaistuksia, joilla täydennetään paitsi tietosuojajärjestelyjä myös 
tietoturvajärjestelyjä. Tämän pitäisi käydä selvästi ilmi 29 artiklasta. Katso myös 29 artiklan 
otsikkoa koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 96
30 artiklan 1 kohdan johdantolause

1. Toimivaltaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava hakijoille ja 6 artiklan 4 
kohdan f alakohdassa tarkoitetuille 
henkilöille seuraavat tiedot:

1. Toimivaltaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava hakijoille ja 7 artiklan 
7 a kohdassa tarkoitetuille henkilöille 
seuraavat tiedot:

Perustelu

Tällä tarkistuksella kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 6 artiklan 4 kohdan f alakohdan 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 97
30 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
rekisterinpitäjän ja tämän mahdollisen 
edustajan henkilöllisyys;

(a) 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
rekisterinpitäjän henkilöllisyys sekä hänen 
yhteystietonsa;
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Perustelu

Rekisterinpitäjän edustajan henkilöllisyyttä ei ole syytä sisällyttää kyseiseen kohtaan, koska 
rekisterinpitäjä toimii aina Euroopan unionin alueella (Euroopan tietosuojavaltuutetun 
viisumitietojärjestelmää koskeva lausunto, s. 14). Jotta kuitenkin voidaan suojella tehokkaasti 
niiden henkilöiden oikeuksia, joita tiedot koskevat, hakijalle on ilmoitettava rekisterinpitäjän 
henkilöllisyys ja yhteystiedot.

Tarkistus 98
30 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) tietojen säilytysaika;

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 29 artiklan mukainen työryhmä ovat korostaneet, 
henkilöillä, joita tiedot koskevat, pitäisi olla oikeus saada tietoa tietojen säilytysajasta, jotta 
heidän on mahdollista sopeuttaa toimintaansa sen mukaan.

Tarkistus 99
30 artiklan 1 kohdan e alakohta

(e) oikeus tutustua itseään koskeviin 
tietoihin ja oikaista niitä.

(e) oikeus tutustua itseään koskeviin 
tietoihin ja oikeus pyytää, että heitä 
itseään koskevat virheelliset tiedot 
oikaistaan tai että heitä koskevat 
lainvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, 
mukaan luettuna tiedot näiden oikeuksien 
käyttämistä koskevista menettelyistä, sekä 
34 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
valvontaviranomaisten vastuualueet ja 
yhteystiedot.

Perustelu

Alakohdan ensimmäisen osan tarkistukset ovat tarpeen tarkkuussyistä ja sen 
yhdenmukaistamiseksi 31 artiklan 2 kohdan kanssa.

Henkilöille, joita tiedot koskevat, pitäisi myös ilmoittaa mahdollisuudesta pyytää neuvoa tai 
apua valvontaviranomaisilta, joita asia koskee. Tämä on Euroopan tietosuojavaltuutetun 
suositus.



PR\575255FI.doc 55/72 PE 360.332v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 100
30 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
ilmoitetaan hakijalle samalla kun 6 artiklan 
4, 5 ja 6 kohdassa sekä 7 artiklassa 
tarkoitetut hakemuslomakkeen tiedot, 
valokuva ja sormenjäljet otetaan.

2.Edellä 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
viranomainen ilmoittaa 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot hakijalle samalla kun 6 
artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa sekä 7 artiklassa 
tarkoitetut hakemuslomakkeen tiedot, 
valokuva ja sormenjäljet otetaan.

Perustelu

Kuten 29 artiklan mukainen työryhmä suosittelee, tässä säännöksessä pitäisi tarkentaa, että 
juuri rekisterinpitäjän pitäisi antaa hakijalle 30 artiklassa tarkoitetut tiedot tietojen 
keruuhetkellä.

Tarkistus 101
30 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
ilmoitetaan 6 artiklan 4 kohdan 
f alakohdassa tarkoitetuille henkilöille 
lomakkeissa, jotka näiden on 
allekirjoitettava osoitukseksi siitä, että he 
ovat kutsuneet hakijan ja sitoutuneet 
huolehtimaan tämän ylläpidosta ja 
majoituksesta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
ilmoitetaan 7 artiklan 7 a kohdassa
tarkoitetuille henkilöille lomakkeissa, jotka 
näiden on allekirjoitettava osoitukseksi 
siitä, että he ovat kutsuneet hakijan ja 
sitoutuneet huolehtimaan tämän ylläpidosta 
ja majoituksesta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella kohta muutetaan yhdenmukaiseksi 6 artiklan 4 kohdan f alakohdan 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 102
31 artiklan 1 kohta

1. Kenellä tahansa on oikeus saada 
tietoonsa viisumitietojärjestelmään 
tallennetut häntä koskevat tiedot ja tiedot 
viisumitietojärjestelmään siirtänyt 

1. Kenellä tahansa on oikeus saada 
tietoonsa miltä tahansa 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta 
viisumitietojärjestelmään tallennetut häntä 
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jäsenvaltio, rajoittamatta velvollisuutta 
ilmoittaa muita tietoja direktiivin 95/46/EY 
12 artiklan a kohdan mukaisesti. 
Ainoastaan jäsenvaltio voi antaa luvan 
tutustua tietoihin.

koskevat tiedot ja tiedot 
viisumitietojärjestelmään siirtänyt 
jäsenvaltio, rajoittamatta velvollisuutta 
ilmoittaa muita tietoja direktiivin 95/46/EY 
12 artiklan a kohdan mukaisesti. Mikäli 
henkilö pyytää saada tutustua itseään 
koskeviin tietoihin, viranomaisen on 
lähetettävä jäljennös pyynnöstä 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle 34 artiklan mukaisesti, 
jotta siihen sisällytetään tieto 
jäsenvaltiosta, jota asia koskee, 
40 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

On tarkennettava, että tällainen ilmoitus voidaan pyytää mistä tahansa jäsenvaltiosta ja että 
rekisterinpitäjät ovat asiassa toimivaltaisia viranomaisia (ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
lausunto (s. 15) ja 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunto (s. 19–20).

Eurodacin ensimmäisessä (SEC(2004)0557, s. 15) ja toisessa (SEC(2005)0839, s. 14) 
vuosikertomuksessa todettiin, että järjestelmässä on tehty useita ”erikoishakuja”, joiden 
osalta kansalliset valvontaviranomaiset eivät ole kyenneet vahvistamaan, onko kyse ollut 
juuri tapauksista, joissa ihmiset ovat halunneet tutustua itseään koskeviin tietoihin. Jotta 
selittämättömät erikoishaut voidaan jatkossa välttää, ne pitäisi dokumentoida tarkemmin.

Tarkistus 103
31 artiklan 2 kohta

2. Kuka tahansa voi pyytää, että häntä 
koskevat virheelliset tiedot oikaistaan tai 
laittomasti tallennetut tiedot poistetaan. 
Toimivaltaisen jäsenvaltion on omien 
lakiensa, asetustensa ja menettelyjensä
mukaisesti mahdollisimman pian 
oikaistava tiedot tai poistettava ne.

2. Kuka tahansa voi pyytää, että häntä 
koskevat virheelliset tiedot oikaistaan ja
laittomasti tallennetut tiedot poistetaan. 
Toimivaltaisen jäsenvaltion 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on 
jäsenvaltionsa lakien, asetusten ja 
menettelyjen mukaisesti mahdollisimman 
pian oikaistava tiedot tai poistettava ne.

Perustelu

Laittomasti tallennettujen tietojen poistamisen pitäisi olla rekisterinpitäjien velvollisuus, ei 
vaihtoehto. Lisäksi tämä säännös rikkoo direktiivin 95/45/EY 6 artiklan mukaisia periaatteita 
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ja on ristiriidassa asetuksen 31 artiklan 4 kohdan kanssa. Myös 29 artiklan mukainen 
työryhmä suosittelee poistamista. On myös täsmennettävä, että rekisterinpitäjä on tietojen 
oikaisemisesta ja poistamisesta vastaava viranomainen.

Tarkistus 104
31 artiklan 3 kohta

3. Jos pyyntö esitetään muulle kuin 
toimivaltaiselle jäsenvaltiolle, on sen 
jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on 
esitetty, otettava yhteyttä toimivaltaisen 
jäsenvaltion viranomaisiin. Toimivaltaisen 
jäsenvaltion on tarkistettava tietojen 
oikeellisuus ja se, että niiden käsittely 
viisumitietojärjestelmässä on tapahtunut 
lainmukaisesti.

3. Jos pyyntö esitetään 31 artiklan 2 
kohdan mukaisesti muulle kuin 
toimivaltaiselle jäsenvaltiolle, on sen 
jäsenvaltion viranomaisten, jolle pyyntö on 
esitetty, otettava yhteyttä toimivaltaisen 
jäsenvaltion viranomaisiin. Toimivaltaisen 
jäsenvaltion on tarkistettava tietojen 
oikeellisuus ja se, että niiden käsittely 
viisumitietojärjestelmässä on tapahtunut 
lainmukaisesti.

Perustelu

On täsmennettävä, mitä nämä tapaukset ovat, koska 31 artiklan 1 kohdan mukaan 
viranomaisten välinen yhteistyö ei ole tarpeen ja siksi siitä ei säädetä. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ehdotti tätä viisumitietojärjestelmää koskevassa lausunnossaan, s. 15, 
alaviite 19.

Tarkistus 105
31 artiklan 6 kohta

6. Toimivaltaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava asianomaiselle henkilölle 
myös siitä, mitä toimenpiteitä hän voi 
toteuttaa, jollei hän hyväksy saamaansa 
selvitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä 
tiedot siitä, miten voi nostaa kanteen tai 
tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
tuomioistuimille, sekä kaikesta 
taloudellisesta ja muusta kyseisen 
jäsenvaltion lakien, asetusten ja 
menettelyjen mukaisesti saatavilla olevasta 
tuesta.

6. Toimivaltaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava asianomaiselle henkilölle 
myös siitä, mitä toimenpiteitä hän voi 
toteuttaa, jollei hän hyväksy saamaansa 
selvitystä. Ilmoitukseen on sisällytettävä 
tiedot siitä, miten voi nostaa kanteen tai 
tehdä kantelun kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
tuomioistuimille, sekä kaikesta 
taloudellisesta ja muusta kyseisen 
jäsenvaltion lakien, asetusten ja 
menettelyjen mukaisesti saatavilla olevasta 
tuesta, myös 34 artiklassa tarkoitetuilta 
kansallisilta valvontaviranomaisilta 
saatavasta tuesta.
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Perustelu

29 artiklan mukainen työryhmä ehdottaa tarkistusta viisumitietojärjestelmää koskevassa
lausunnossaan (s. 20).

Tarkistus 106
32 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä aktiivisesti 
yhteistyötä 31 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 
säädettyjen oikeuksien toteuttamiseksi.

1. Edellä 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
aktiivisesti yhteistyötä 31 artiklan 2, 3 ja 4 
kohdassa säädettyjen oikeuksien 
toteuttamiseksi asianmukaisesti.

Perustelu

On määritettävä, mitkä viranomaiset ovat tässä asiassa toimivaltaisia.

Tarkistus 107
34 artiklan otsikko

Kansallinen valvontaviranomainen Riippumaton kansallinen
valvontaviranomainen

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 1 kohdan mukaan 
kansallinen valvontaviranomainen hoitaa tehtäviään itsenäisesti. On tärkeää, että asia 
mainitaan erikseen.

Tarkistus 108
34 artikla

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, 
että direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai 
useampi kansallinen valvontaviranomainen 
valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion 

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, 
että direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 1 
kohdan mukaisesti nimetty yksi tai 
useampi kansallinen valvontaviranomainen 
valvoo itsenäisesti kyseisen jäsenvaltion 
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kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
henkilötietojen tämän asetuksen mukaista 
käsittelyä kyseisessä jäsenvaltiossa, 
mukaan luettuna näiden tietojen 
siirtäminen viisumitietojärjestelmään ja 
sieltä muualle.

kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
henkilötietojen tämän asetuksen mukaista 
käsittelyä kyseisessä jäsenvaltiossa, 
mukaan luettuna näiden tietojen 
siirtäminen viisumitietojärjestelmän 
kansallisiin käyttöliittymiin ja sieltä 
muualle. Tätä varten 23 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen viranomaisten on 
toimitettava kansallisille 
valvontaviranomaisille kaikki näiden 
pyytämät tiedot sekä erityisesti annettava 
tietoa 24 artiklan ja 25 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toteutetuista toimista, 
annettava niiden tutustua 28 artiklan 
mukaisesti kirjattuihin tietoihin ja 
päästettävä ne koska tahansa tiloihinsa.

Perustelu

On syytä mainita selvästi, että kansalliset valvontaviranomaiset valvovat henkilötietojen 
siirron laillisuutta viisumitietojärjestelmän kansallisiin käyttöliittymiin ja niistä pois, kun taas 
Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo tietojen siirron laillisuutta kansallisten käyttöliittymien 
ja viisumitietokeskusjärjestelmän välillä (ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, s. 15).

Mitä tulee viranomaisten velvollisuuteen toimittaa kansallisille valvontaviranomaisille kaikki 
näiden pyytämät tiedot, ei ole mitään syytä, miksi tämä säännös koskisi komissiota 
(35 artiklan 3 kohta) muttei jäsenvaltioita.

Tarkistus 109
35 artiklan 2 kohta

2. Kansallisten valvontaviranomaisten on 
tarvittaessa tuettava aktiivisesti Euroopan 
tietosuojavaltuutettua sen tehtävien 
hoitamisessa.

2. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
tehtävä keskenään aktiivisesti yhteistyötä.
Euroopan tietosuojavaltuutettu 
kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa 
kansallisten valvontaviranomaisten 
kanssa keskustellakseen tämän asetuksen 
soveltamisesta. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu vastaa 
kokouskustannuksista.
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Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyön on oltava 
järjestelmällistä ja sitä on lisättävä tämän asetusten mukaisten valvontatoimien tehokkuuden 
parantamiseksi yleisesti. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu suositteli tätä 
viisumitietojärjestelmää koskevassa lausunnossaan (s. 15)

Tarkistus 110
35 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Euroopan tietosuojavaltuutetun on 
pyydettävä joka neljäs vuosi 
riippumatonta 
tietojärjestelmäasiantuntijaa 
tarkastamaan viisumitietojärjestelmä 
tietojärjestelmien tarkastamista koskevien 
kansainvälisten ammattistandardien 
(International Auditing Standards for 
Information Systems) mukaisesti. 
Tarkastajan raportti on lähetettävä 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja 34 ja 35 artiklassa 
tarkoitetuille valvontaelimille. Kulut 
maksetaan Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta.

Perustelu

Esittelijä katsoo olevan tärkeää, että ulkopuolinen tarkastaja tarkastaa järjestelmällisesti 
viisumitietojärjestelmän sen moitteettoman toiminnan turvaamiseksi.

Tarkistus 111
35 a artikla (uusi)

35 a artikla
Henkilöstön koulutus

Ennen kuin niiden viranomaisten 
henkilöstö, joilla on oikeus käyttää 
viisumitietojärjestelmän tietoja, saa luvan 
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käyttää viisumitietojärjestelmää, sen on 
saatava tietoturva- ja tietosuojasääntöjä 
koskevaa asianmukaista koulutusta ja 
sille on tiedotettava 29 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista ja 
seuraamuksista.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että on tärkeää mainita erikseen, että kaikkien näiden viranomaisten on 
suoritettava turvanäkökohtia ja tietojen yksityisyyttä koskeva koulutus ja oltava tietoisia 29 
artiklassa tarkoitetuista rikoksista ja seuraamuksista.

Tarkistus 112
36 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintojen teknistä toteuttamista varten 
tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 39 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

2. Seuraavat teknistä toteuttamista varten 
tarvittavat toimenpiteet hyväksytään 
39 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti:

Perustelu

Nykyisellään ehdotuksen perusteella ei ole mahdollista määrittää selvästi 
komiteamenettelyssä hyväksyttäviä toimenpiteitä, ja siksi niin pitäisi tehdä tässä yhteydessä 
erityisesti avoimuussyistä.

Esittelijä katsoo, että komiteamenettelyä ei pitäisi soveltaa aiheisiin, jotka vaikuttavat 
perusoikeuksiin ja henkilötietojen suojeluun. Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu (s. 16) ja 
29 artiklan mukainen työryhmä (s. 22) ovat korostaneet, näitä arkaluonteisia aiheita koskevat 
asiat pitäisi hyväksyä asetuksen tavoin yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 113
36 artiklan 2 kohdan a alakohta (uusi)

(a) menettelyt, jotka koskevat tietojen 
kirjaamista, hakemusten linkittämistä, 
tietojen hakemista, muuttamista ja 
poistamista sekä tietojen edistynyttä 
poistamista, säilyttämistä ja hakemista;
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Perustelu

Katso 36 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Teknisistä järjestelyistä tässä 
kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden käyttöön ottamiseksi pitäisi päättää 
komiteamenettelyssä.

Tarkistus 114
36 artiklan 2 kohdan b alakohta (uusi)

(b) tietoturvaa koskevat 
täytäntöönpanosäännöt, mukaan luettuna 
IT-tietoturvastandardin määrittäminen;

Perustelu

Katso 36 artiklan 2 kohtaa ja 26 artiklan 3 kohdan a alakohtaa (uusi) koskevien tarkistusten 
perustelut.

Tarkistus 115
36 artiklan 2 kohdan c alakohta (uusi)

(c) 14 artiklassa tarkoitettujen 
menettelyjen täytäntöönpano.

Perustelu

Katso 36 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut. Jotta Schengenin 
yleissopimuksen (nykyinen VISION-verkosto) 17 artiklan 2 kohdan mukaista 
keskusviranomaisten keskinäistä konsultointia koskevat tekniset toiminnot voidaan liittää 
viisumitietojärjestelmään ja jotta viisumitietojärjestelmää voidaan käyttää muiden viestien 
välittämiseen konsuliyhteistyössä ja asiakirjojen pyytämiseen, tekniset järjestelyt ovat tarpeen, 
ja niistä pitäisi päättää komiteamenettelyssä.

Tarkistus 116
38 artiklan -1 kohta (uusi)
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Viisumitietojärjestelmän käyttö aloitetaan 
vasta, kun järjestelmän kolme kuukautta 
kestävä kattava testaus on viety 
onnistuneesti päätökseen; järjestelmän 
testaa komissio yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille testauksen tuloksista. 

Perustelu

Esittelijä katsoo tällaisen kattavan, kolme kuukautta kestävän testin olevan tärkeä tapa 
varmistaa, että viisumitietojärjestelmä toimii kunnolla. On ilmeistä, että jos testin aikana 
ilmenee vakavia ongelmia, viisumitietojärjestelmän toimintaa ei aloiteta.

Tarkistus 117
39 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
2424/2001 5 artiklan 1 kohdalla 
perustettu komitea.

1. Komissiota avustaa komitea, 
jäljempänä ”komitea”. Se muodostuu 
jäsenvaltioiden edustajista, ja sen 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja.

Perustelu

Neuvostolla on oikeus lainsäätäjänä siirtää osittain täytäntöönpanovaltaansa komissiolle. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut tämän oikeuden vuonna 1970 (tuomio 
asiassa Koster 25/70). Lisäksi tuomioistuimen tuomiossa edellytetään, että 
täytäntöönpanovaltaa siirrettäessä on määritettävä vallan käyttöä koskevat periaatteet ja 
ehdot (kuten jäsenvaltioiden edustajien muodostamien komiteoiden perustaminen komission 
avuksi) ja mahdollisesti se, että neuvostolla on ”takaisinotto-oikeus” komissiolle siirretyn 
täytäntöönpanovallan suhteen.

Nämä periaatteet on sisällytetty EY:n perustamissopimuksen 202 artiklaan. Pannessaan 202 
artiklan täytäntöön (komiteamenettelypäätöksellä 1999/468/EY) neuvosto kuitenkin ”unohti” 
tunnustaa, että Euroopan parlamentilla on sama ”takaisinotto-oikeus” 
yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen säädösten suhteen.

Jotta Euroopan parlamentti voisi hyötyä tästä oikeudesta, sen pitäisi lisätä oikeus 
täytäntöönpanovallan siirtämistä koskevaan alkuperäiseen päätökseen. Juuri tämä on 39 
artiklaan tehdyn tarkistuksen tarkoitus. Sen sijaan, että tarkistuksessa viitattaisiin päätöksen 
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1999/468/EY artikloihin, siinä toistetaan niiden sisältö neuvoston asemaa koskevin osin ja 
ehdotetaan Euroopan parlamentille samanlaisia erivapauksia (”takaisinotto-oikeus” mukaan 
luettuna).

Tarkistus 118
39 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 
artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa säädetty määräaika 
vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Perustelu

Katso 39 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 119
39 artiklan 3 kohta

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 3. Kun tämän asetuksen mukaan 
täytäntöönpanotoimenpiteistä on 
päätettävä erityisiä menettelyjä 
noudattaen, komission edustaja toimittaa
luonnoksen kyseisistä toimenpiteistä 
komitealle ja Euroopan parlamentille.
Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta 
määräajassa, jonka puheenjohtaja voi 
asettaa asian kiireellisyyden mukaan, 
mutta jonka on oltava vähintään yksi 
kuukausi. Lausunto annetaan 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä.
Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden 
edustajien äänet painotetaan mainitussa 
artiklassa määrätyllä tavalla.
Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen. 
4. Komission päättää suunnitelluista 
toimenpiteistä, jos ne ovat komitean 
lausunnon mukaiset ja jos Euroopan 
parlamentin toimivaltainen valiokunta ei 
ole esittänyt sillä välin vastalauseita.
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5. Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole 
komitean lausunnon mukaisia, jos 
komitea ei anna lausuntoa tai jos 
Euroopan parlamentin toimivaltainen 
valiokunta esittää vastalauseen, komissio
toimittaa viipymättä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille ehdotuksen
toteutettavista toimenpiteistä.
6. Komissio hyväksyy ehdotuksen, jos 
Euroopan parlamentin jäsenten ehdoton 
enemmistö tai neuvoston 
määräenemmistö ei ole hylännyt sitä 
määräaikana, joka on korkeintaan kolme 
kuukautta siitä päivästä luettuna, jolloin 
asia tuli vireille. Muussa tapauksessa 
komissio antaa muutetun ehdotuksen tai 
perustamissopimukseen perustuvan 
säädösehdotuksen. 
7. Tämän asetuksen säännöksiä, jotka 
koskevat teknisten sääntöjen ja päätösten 
hyväksymistä, lakataan soveltamasta 
neljän vuoden kuluttua siitä päivästä, 
jona tämä asetus tulee voimaan, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta jo hyväksyttyjä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. Komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voivat jatkaa asiaan kuuluvien 
säännösten voimassaoloaikaa 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja 
tarkistaa tätä tarkoitusta varten kyseisiä 
säännöksiä ennen neljän vuoden 
voimassaoloajan päättymistä.

Perustelu

Katso 39 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 120
39 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Edellä 34 ja 35 artiklassa tarkoitetut 
viranomaiset osallistuvat komitean 
työhön.
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Perustelu

Esittelijä katsoo, että kansallisille valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
pitäisi antaa mahdollisuus ohjata komiteaa päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että 
päätöksissä kunnioitetaan tietosuojaperiaatteita.

Tarkistus 121
40 artiklan 1 kohta

1. Komissio varmistaa, että käytettävissä 
on järjestelmiä, joiden avulla voidaan 
arvioida viisumitietojärjestelmän 
toiminnan tuloksia, kustannustehokkuutta 
ja palvelujen laatua suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.

1. Komissio varmistaa, että käytettävissä 
on järjestelmiä, joiden avulla voidaan 
arvioida tietojen käsittelyn 
lainmukaisuutta ja 
viisumitietojärjestelmän toiminnan 
tuloksia, kustannustehokkuutta ja 
palvelujen laatua suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.

Perustelu

Kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu toteaa viisumitietojärjestelmää koskevassa 
lausunnossaan (s. 14), valvonnan ja arvioinnin ei pitäisi koskea ainoastaan tuotokseen, 
kustannustehokkuuteen ja palvelujen laatuun liittyviä näkökohtia vaan myös lain 
noudattamista erityisesti tietosuoja-alalla. Siksi 40 artiklan soveltamisalaa laajennetaan 
kattamaan myös tämä näkökohta.

Tarkistus 122
40 artiklan 2 kohta

2. Kahden vuoden kuluttua siitä kun 
viisumitietojärjestelmä on aloittanut 
toimintansa ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
viisumitietojärjestelmän teknisestä 
toiminnasta. Kertomuksessa esitetään 
muun muassa tietoja 
viisumitietojärjestelmän suorituskyvystä 
suhteessa komission etukäteen 
määrittämiin määrällisiin indikaattoreihin.

2. Kahden vuoden kuluttua siitä kun 
viisumitietojärjestelmä on aloittanut 
toimintansa ja sen jälkeen kahden vuoden 
välein komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja 
viisumitietojärjestelmän teknisestä 
toiminnasta. Kertomus sisältää kutakin 
jäsenvaltiota koskevan kappaleen, jonka 
34 artiklassa tarkoitetut 
valvontaviranomaiset ovat laatineet, sekä 
35 artiklassa tarkoitetun Euroopan 
tietosuojavaltuutetun laatiman kappaleen. 
Kappaleet sisältävät arvion 28 artiklassa 
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tarkoitetuista kirjatuista tiedoista. 
Kertomuksessa esitetään myös tietoja 
viisumitietojärjestelmän suorituskyvystä 
suhteessa komission etukäteen 
määrittämiin määrällisiin indikaattoreihin. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
käsittelevät kertomuksen. Jäsenvaltioiden 
on vastattava toimielinten esittämiin asiaa 
koskeviin kysymyksiin.

Perustelu

Kertomuksen pitäisi sisältää tietosuoja-asiantuntijoiden laatimat kappaleet, koska näin 
varmistetaan järjestelmään osallistuvien tahojen järjestelmällisempi ja tehokkaampi yhteistyö.
Eri viranomaisia rohkaistaan yhteistyöhön, mikä vaikuttaa myönteisesti koko järjestelmän 
yleiseen toimintaan. Lisäksi on korostettava, että kansallisten valvontaviranomaisten tiedot 
lähetetään aina osapuolille, joita asia koskee, joten tämä voisi olla hyvä tilaisuus tiedottaa 
kertomuksista muille. Katso myös 40 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 123
40 artiklan 3 kohta

3. Neljä vuotta sen jälkeen kun 
viisumitietojärjestelmä on aloittanut 
toimintansa ja tämän jälkeen neljän vuoden 
välein komissio laatii 
viisumitietojärjestelmän toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
sekä arvioidaan toiminnan perustana 
olevien periaatteiden pätevyyttä ja tulevan 
toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa 
tarkastelun tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

3. Neljä vuotta sen jälkeen kun 
viisumitietojärjestelmä on aloittanut 
toimintansa ja tämän jälkeen neljän vuoden 
välein komissio laatii 
viisumitietojärjestelmän toiminnasta 
yleisarvioinnin, jossa tarkastellaan sen 
tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 
ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä 
arvioidaan toiminnan perustana olevien 
periaatteiden pätevyyttä ja tulevan 
toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa 
tarkastelun tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Perustelu

Katso 40 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelut.
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PERUSTELUT

Viisumitietojärjestelmä on kunnianhimoinen ja kauaskantoinen hanke. Jotta järjestelmän 
voidaan luottaa toimivan asianmukaisesti, on saatava varmuus siitä, että se on suunniteltu ja 
rakennettu oikeutettuja tavoitteita vastaavalla tavalla ja että sitä koskevia sääntöjä voidaan 
käytännössä noudattaa.

I Oikeanlaisen järjestelmän rakentaminen

1. Tarkoitus ja käyttö

Esittelijä uskoo, että järjestelmän pitäisi perustua tavoitteeseen tehostaa yhteistä 
viisumipolitiikkaa, kuten ehdotuksen oikeusperustan valinnasta ilmenee. Ehdotuksen 
oikeusperustana ovat EY:n perustamissopimuksen 66 artikla (hallinnollinen yhteistyö) ja 
62 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta (lyhytaikaisten viisumien myöntämistä koskevat 
menettelyt ja edellytykset). 

Vaarana kuitenkin on, että tätä tarkoitusta varten tallennettujen tietojen katsotaan 
olevan ”hyödyllisiä” myös muita tarkoituksia varten. Tietosuojaa koskevan oikeuskäytännön1

mukaan tämä kuitenkin edellyttää ”voimakasta sosiaalista tarvetta”. 

Siispä esittelijä on tehnyt eron viisumitietojärjestelmän tarkoitusten eli yhteisen 
viisumipolitiikan tehostamisen ja muiden ”välillisten hyötyjen” välille. Tällä tavoin pyritään 
välttämään se, että järjestelmään tallennettaisiin tietoja, joita ei tarvita tätä tarkoitusta varten, 
ja varmistamaan se, että tietojen käyttöoikeus myönnetään vain viranomaisille, jotka todella 
tarvitsevat niitä. 

Esittelijä ehdottaa, että viranomaiset, joilla on oikeus käyttää viisumitietojärjestelmän tietoja, 
määritellään viittaamalla selvästi ja mahdollisuuksien mukaan yhteisön lainsäädäntöön ja että 
niiden oikeus käyttää viisumitietojärjestelmää rajataan koskemaan vain tilanteita, joissa se on 
tarpeellista ja oikeasuhtaista. 

Mitä tulee rajavalvontaviranomaisten oikeuteen käyttää viisumitietojärjestelmää (16 artikla), 
esittelijä katsoo, ettei niiden ole tarpeellista päästä keskustietokantaan jokaisessa tapauksessa. 
Rajalliset tiedot riittävät henkilön henkilöllisyyden ja/tai viisumin aitouden varmistamiseen, ja 
nämä tiedot voidaan tallentaa mikrosirulle2. Pääsy keskustietokantaan olisi tarpeen vain, jos 
hajautetun järjestelmän käyttö ei riitä. Esittelijä katsoo myös, että rajavalvontaviranomaiset 
tarvitsevat oikeuden käyttää tietoja vain tarkistaessaan viisumeja ulkorajoilla 
rajanylityspisteissä, koska jäsenvaltioiden alueella tehtävät tarkistukset ovat 
maahanmuuttoviranomaisten vastuulla (17 artikla).   

Mitä tulee turvapaikkaviranomaisten oikeuteen käyttää viisumitietojärjestelmää, esittelijä 
                                               
1 Ks. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, asia Gillow vastaan Yhdistynyt kuningaskunta, A-sarja, nro 109, 
erityisesti kohta 55.
2 Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, s. 11, ja 29 artiklan mukaisen työryhmän lausunto, s. 16.
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katsoo, että järjestelmän käyttöoikeus pitäisi myöntää vain sitä varten, että voidaan määrittää 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio. Viisumitietojärjestelmän käyttö 
turvapaikkahakemuksen käsittelyn yhteydessä (19 artikla) ei ole tarpeellista eikä 
oikeasuhtaista. 

Esittelijä ehdottaa, että maahanmuuttoviranomaiset määritellään tarkasti ja että 
viisumitietojärjestelmän käyttö laittomien maahanmuuttajien käännyttämiseksi kielletään 
(17 artikla), koska käännyttämiselle ei ole vielä olemassa yhteisön oikeusperustaa.

Mitä tulee sisäisestä turvallisuudesta vastaaviin viranomaisiin, esittelijä on tietoinen 
poliittisista aikomuksista antaa niille oikeus käyttää järjestelmää (ja että sama toistuu 
SIS II -järjestelmän ja mahdollisesti myös Eurodacin kohdalla).  Esittelijä katsoo olevan 
parempi, että niiden pääsyä järjestelmään säädellään yhteisön säädöksellä kuin että asiaan 
sovelletaan vapaasti kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöä. Esittelijä ehdottaa kuitenkin, että 
nykyiseen ehdotukseen sisällytetään siirtymälausekkeen muodossa keskeisimmät kohdat, joita
kolmanteen pilariin perustuvan säädöksen voidaan olettaa sisältävän. Tämä ei saa kuitenkaan 
rajoittaa yleistä poliittista ja oikeudellista keskustelua, jota on käytävä voimakkaammin 
tietojen keräämisestä ja jakamisesta EU:ssa. Esittelijä korostaa, että yksittäisten yhteisön 
välineiden käyttö turvallisuustarkoituksiin edellyttää parlamentin nimenomaista hyväksyntää.

2. Tietojen kerääminen ja säilyttäminen

Viisumitietojärjestelmässä säilytettävät tiedot ovat ensisijaisesti peräisin hakijoiden 
täyttämästä yhteisestä viisuminhakulomakkeesta (yhteisen konsuliohjeiston1 liite 16). Tietyt 
tiedot tallennetaan jokaisen hakemuksen tekemisen yhteydessä (6 artikla) ja osa ainoastaan 
keskusviranomaisten välistä kuulemista varten (7 artikla).2

Esittelijä katsoo, että on liioiteltua ja suhteetonta säilyttää kunkin hakemuksen kohdalla tietoja 
kutsun esittäneistä henkilöistä ja että nämä tiedot voisivat olla tarpeen vain 
keskusviranomaisten välisen kuulemisen yhteydessä. Siksi kyseinen kohta on siirretty 
6 artiklasta 7 artiklaan.

Biometristen tietojen (sormenjäljet ja valokuvat) säilyttäminen on uusi asia. Komission 
mukaan viisumitietojärjestelmästä tulisi maailman suurin biometrinen tietokanta.3
Biometristen tietojen keräysmenetelmä on kuitenkin määritettävä komission ehdotuksessa, 
jolla muutetaan yhteistä konsuliohjeistoa. Eräs varsin merkittävä kysymys on se, keiden ei 
tarvitse antaa sormenjälkiään. Esittelijä katsoo, että lapset (alle 12-vuotiaat) ja vanhukset (yli 
79-vuotiaat) pitäisi vapauttaa tästä velvollisuudesta. 

Biometriikan käyttö tällaisella alalla, jolta ei ole olemassa ennakkotapauksia, edellyttää 
ylimääräisiä varotoimenpiteitä. Esittelijä ehdottaa kahta menettelyä sen varalta, ettei henkilön 
sormenjälkiä voida käyttää (6 artiklan 1 a kohta) ja että henkilö katsoo järjestelmän hylänneen 
hänen hakemuksensa virheellisesti (6 artiklan 1 b kohta). Lähtökohtana on olettamus hakijan 

                                               
1 Yhteinen konsuliohjeisto.
2 Menettely, jossa jäsenvaltion on kuultava toista jäsenvaltiota ennen viisumin myöntämistä sitä hakeville 
tiettyjen maiden kansalaisille. Luettelo yhteisön ulkopuolisista maista, joiden kansalaisia menettely koskee, on 
salainen asiakirja.
3 eGovernment News, 10.1.2005, http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330.
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vilpittömyydestä. 

Esittelijä ehdottaa säilytysaikojen monipuolistamista, jotta ne vastaisivat paremmin erilaisia 
käytännön tilanteita ja myönnettävien viisumien eri tyyppejä ja olisivat näin ollen 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia (20 artikla). Niiden henkilöiden oikeuksia, joiden tietoja on 
tallennettu viisumitietojärjestelmään, siltä osin kuin kyse on esimerkiksi 
tiedonsaantioikeudesta (30 artikla), on parannettu. 

II Luotettava järjestelmä

Sääntöjen noudattaminen edellyttää, että ne ovat selviä ja ymmärrettäviä ja että asiaa 
valvotaan tiukasti niin sisäisesti (valvonta rakennettu osaksi järjestelmää) kuin ulkoisestikin 
(järjestelmän valvonta ulkopuolelta käsin).

1. Selvät säännöt

Tekstiin on tehty runsaasti selventäviä tarkistuksia, jotka koskevat muun muassa 
käyttöoikeuden saavien viranomaisten määritelmää ja sellaisten termien määritelmiä 
kuin ”hakija”, ”ryhmä”, ”viisumin statusta koskevat tiedot”, ”käsittely” ja ”kansanterveyteen 
kohdistuva uhka”. Tällaisia tarkistuksia ovat myös ne, joilla tekstiin on lisätty sisäisiä 
viittauksia monitulkintaisuuden vähentämiseksi. Useilla tarkistuksilla pyritään selventämään 
vastuualueita (esimerkiksi 23 artiklan 1 kohta, 30 artiklan 2 kohta, 31 artiklan 2 kohta, 
32 artiklan 1 kohta ja 34 artiklan 1 kohta) ja menettelyjä (5 artiklan 2 kohta, 21 artiklan 
2 kohta, 22 artiklan 2 kohta). Esittelijä korostaa, että komiteamenettelyn soveltamisala on 
määritettävä tarkkaan (39 artiklan tarkistettu menettely), ja ehdottaa 36 artiklan 2 kohdassa 
täydellistä luetteloa toimenpiteistä. Tekstiin on lisätty selvät ja yksityiskohtaiset säännöt 
tietoturvasta (26 artikla), ja ne pitäisi hyväksyä komiteamenettelyssä. 

2. ”Sisäinen valvonta”

Keskeinen osa tarkistuksia, joilla pyritään estämään väärinkäytökset, on sellaisten ”avainten” 
määrän rajoittaminen, joilla tietokannasta haetaan tietoja. Esittelijä ehdottaa ”avaimia”, jotka 
sopivat kuhunkin käytännön tilanteeseen, joissa viisumitietojärjestelmää käytetään (viisumin 
hakeminen konsulaatissa, laittomien siirtolaisten tunnistaminen, turvapaikkaviranomaiset) tai 
voidaan käyttää (rajavalvonta). Jo saatavilla olevat ”avaimet”, kuten henkilön nimi, on 
poistettu. Rajavalvonnan tapauksessa pääsy keskustietokantaan on tarpeen vain silloin, jos 
mikrosiru tai älykortti ei toimi. Tältä osin esittelijä katsoo, että ainut tarpeellinen ”avain” 
tietojen hakemiseksi tietokannasta on viisumin numero.

On tärkeää, että vastuualueet rajataan selvästi. Tietyille toimijoille on annettu tiettyjä uusia 
tehtäviä (25 artikla, 34 artiklan 1 kohta). Komissiota pyydetään varmistamaan, että 
järjestelmässä käytetään aina parasta sillä hetkellä saatavilla olevaa teknologiaa. Uusi 
teknologia vähentää biometristen virheiden määrää, ja sitä on otettava käyttöön heti, kun sitä 
on saatavilla. 

On hyvin tärkeää, että kaikilla järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset 
ja omat salasanat (jotta voidaan välttää se, että tietyn viranomaisen kaikki työntekijät 
kirjautuvat järjestelmään samoilla tunnuksilla) sekä käyttäjäprofiilit. On myös tärkeää, että 
henkilökuntaa koulutetaan, että järjestelmän käyttöä koskevia vakavat rikkomukset katsotaan 
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rikoksiksi ja että viisumitietojärjestelmä testataan ennen sen käyttöönottoa. Viranomaisista, 
joilla on oikeus käyttää järjestelmää, pidetään luetteloa, ja siinä tarkennetaan, mihin 
käyttötarkoitukseen käyttöoikeus on myönnetty. Luettelosta julkaistaan jatkuvasti 
konsolidoituja ja päivitettyjä versioita. 31 artiklan 1 kohtaan on lisätty vaatimus, jonka 
mukaan on pidettävä kirjaa tapauksista, joissa henkilö, jonka tietoja on tallennettu 
järjestelmään, pyytää saada tutustua häntä koskeviin tietoihin. Näin varmistetaan, etteivät 
jäsenvaltioiden viranomaiset käytä tätä mahdollisuutta väärin ja hae järjestelmästä tietoja 
sääntöjenvastaisella tavalla (kuten Eurodacin kohdalla on saattanut tapahtua). Lisäksi tekstiin 
on lisätty sisäisen valvonnan käsite, jota käytetään myös varainhoidon valvonnan yhteydessä 
(28 a artikla). 

3. ”Ulkoinen valvonta”

Tekstissä ehdotetaan, että Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) ja kansallisten 
valvontaviranomaisten oikeuksia lisättäisiin muun muassa antamalla oikeus pyytää tietoja, 
päästä tiloihin (34 artiklan 1 kohta) ja osallistua komiteamenettelyyn (39 artiklan 5 kohta). 
Kaikkien valvontaviranomaisten välinen yhteistyö on myös tärkeää. Tekstissä ehdotetaankin, 
että Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyötä 
tehostetaan (kokoukset (35 artiklan 2 kohta), raportointi (40 artiklan 2 kohta)) ja että 
kansallisten valvontaviranomaisten ja sisäisten valvojien yhteistyötä tehostetaan (28 a artikla 
(uusi)). 

Lisäksi ehdotetaan, että riippumaton tietojärjestelmäasiantuntija suorittaa järjestelmän 
ulkoisen tarkastuksen joka neljäs vuosi (35 artiklan 3 a kohta (uusi)). 

Esittelijä korostaa kuitenkin, että komission on perustamissopimuksen valvojana 
varmistettava viime kädessä, että jäsenvaltiot soveltavat viisumitietojärjestelmää koskevaa 
asetusta asianmukaisesti. Vaikka komissio ei saa eikä sen pitäisi saada oikeutta käyttää 
viisumitietojärjestelmään tallennettuja tietoja, sen pitäisi tutkia aktiivisesti kaikki tapaukset, 
jotka tuodaan sen tietoisuuteen, olipa kyse tilastoista tai muusta asiakirja-aineistosta taikka 
yksityishenkilöiden tai valvontaviranomaisten tekemistä valituksista. Sen pitäisi myös 
käynnistää rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata tätä asetusta. 

III Yhä puuttuvia seikkoja

Esittelijä odottaa vielä saavansa komission biometristen tunnisteiden keräämistä koskevan 
ehdotuksen (jolla muutetaan yhteistä konsuliohjeistoa) ja kolmanteen pilariin kuuluvan 
ehdotuksen, jossa käsitellään sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten oikeutta 
käyttää järjestelmää. Esittelijä odottaa myös komission tiedonantoa järjestelmien 
yhteentoimivuudesta – tosin siinä odotuksessa, ettei komissio ehdota viisumitietojärjestelmää 
koskevia muita käyttöoikeuksia eikä liitäntöjä järjestelmän ja muiden tietokantojen välille. 

Lisäksi esittelijä odottaa arviointikertomusta Dublin II -asetuksen toiminnasta1. Se auttaa 
ymmärtämään kunnolla kyseiseen asetukseen liittyvien ja tähän ehdotukseen sisältyvien 
toimenpiteiden tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta.       
                                               
1 Ks. 18. helmikuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 343/2003 (ns. Dublin II -asetus) 28 artikla.
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